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1. Inleiding 
 

De reden waarom dit document wordt gemaakt, is omdat er te weinig wordt stil gestaan bij het 

financiële aspect van groenbeheer (perfecte voorbeeld is het grote aandeel gekandelaberde bomen).  

Daarom is het de bedoeling om de kosten in kaart te brengen van een wijk in Hooglede, Ingelmunster 

en Harelbeke. Daarop worden verschillende scenario’s uitgevoerd door het aanpassen van 

verschillende groenbeheerelementen (snoeien bomen, gras maaien…). In dit document gaat het 

enkel over het financiële aspect van het groenbeheer. Er wordt niet gefocust op omvorming volgens 

een bepaalde visie of groenstructuurplan. 

In het hoofdstuk literatuur wordt de achtergrond informatie gegeven van hoe het juist moet. Welke 

beheermethoden er zijn en hoe die moeten toegepast worden. In het hoofdstuk methodiek wordt 

uitgelegd hoe tewerk gegaan is om dit document te maken en op te stellen. In het hoofdstuk analyse 

wordt er dieper ingegaan op de kostprijsanalyse gevonden uit de literatuur. In het hoofdstuk 

omvorming wordt een nieuw ontwerp gemaakt van een wijk en vergeleken hoeveel men kan 

besparen na deze omvorming. In het laatste hoofdstuk conclusie wordt vertelt of het nuttig is om 

een wijk om te vormen. De omgevormde wijk wordt ook vergeleken met de wijk in Ingelmunster en 

Harelbeke.  

De kostprijs van het huidige beheer wordt berekend en er worden andere simulaties gegeven, die 

het verschil in kostprijs aantonen. Deze simulaties zijn gebaseerd op: 

- Maaibeheer van grasvlakken 

- Snoeien van bomen 

- Omvorming naar vaste planten 

- Verwijderen van verharding 

- … 

Het rapport wil vooral inzicht geven in hoe men op een rationele manier het groen moet beheren. 
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2. Literatuur 

2.1 Financiële analyse groenelementen 
 

In dit hoofdstuk worden de verschillende kostprijzen besproken van de grasvlakken, verschillende 

snoeiwijzen van de bomen, geschoren heesters en vaste planten. Door deze kostprijzen aan te tonen 

moet het duidelijk worden, dat het beheer van nu drastisch moet veranderen.  

Er zijn twee soorten van kosten bij groenelementen, namelijk de kostprijs bij de aanleg en de 

kostprijs bij het beheer. 

In Nederland wordt er meer aandacht besteed aan het analyseren van hun groen, vandaar dat de 

kostprijzen vaak van daaruit komen. In onderstaande tabel staat de kostprijs vermeld per stuk voor 

het onderhoud van bomen. De kostprijs van de bomen is de totale kost van bomen die 40 jaar 

worden. De reden dat deze leeftijd gekozen is, is omdat dit ongeveer de maximale leeftijd is die een 

straatboom bereikt in een wijk. Er wordt nog een vergelijking gemaakt van bomen die slechts 20 jaar 

oud zijn. Door deze twee verschillende leeftijden met elkaar te vergelijken kan men daaruit 

conclusies trekken. De kosten van de bomen voor te snoeien is inclusief het verwijderen van 

restmateriaal en beperkte verkeersmaatregelen. De reden waarom dit gedaan is, is omdat het kan 

dienen als een referentie voor andere wijken of gemeenten. Deze kosten zijn inclusief het dichten 

van de grond bij trekken of frezen van de stobbe (Bomenwerk kosten en techniek 2013, 2013). 

Verschillende snoeivormen Aantal  Eenheid Prijs per eenheid per 
jaar begeleidingssnoei 

Prijs per eenheid per 
jaar onderhoudssnoei 

Gekandelaberde bomen 1 Stuk € 6,00 € 30,00 

Niet vrij uitgroeiende bomen 1 Stuk € 6,00 € 12,00 

Vormsnoei bij bomen 1 Stuk € 24,00 € 24,00 

Geknot 1 Stuk € 21,00 € 21,00 

Vrij uitgroeiende bomen 1 Stuk € 0 € 12,00 
Tabel 1: Kosten van de verschillende snoeivormen bij bomen (Bomenwerk kosten en techniek 2013, 2013). 

Niet alleen de leeftijd van de bomen speelt een rol bij de kostprijs, ook de grootte van de boom is 

belangrijk, vandaar dat bomen nog eens worden onderverdeeld in 3 categorieën. De reden dat de 

kostprijs verschilt per categorie heeft te maken met de duur van de begeleidingssnoei. Hoe groter de 

boom wordt, hoe langer men begeleidingssnoei zal moeten toe passen. De begeleidingssnoei is 

goedkoper dan onderhoudssnoei, waardoor grotere bomen langer goedkoper zullen zijn dan kleinere 

bomen. 

In onderstaande grafieken wordt er gesproken van 1ste categorie bomen, 2de categorie bomen en 3de 

categorie bomen. Daarom leg ik hier nu kort uit wat dat precies betekend. De 1ste categorie bomen 

worden het grootst en worden eigenlijk nog eens opgesplitst in A en B. Een 1ste grootte A wordt 

hoger dan 20 meter terwijl een 1ste grootte B tussen de 12 en 20 meter hoog word. Een 2de categorie 

boom wordt tussen de 6 en de 12 hoog. Ten slotte zijn er de 3de categorie bomen die niet hoger 

worden dan 6 meter. Hoe hoger de bomen worden hoe langer de begeleidingssnoei zal moeten 

toegepast worden. Bij 1ste categorie bomen zal dit 20 jaar duren, bij 2de categorie bomen zal dit 15 

jaar duren en ten slotte bij 3de categorie bomen zal dit slechts 9 jaar duren.  
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Figuur 1: Deze figuur toont de verschillende maximale hoogtes van de categoriebomen voor. 

De reden dat onderstaande grafieken zijn gemaakt, is om aan te tonen hoeveel de kosten per 

snoeivorm verschillen met elkaar, in de loop van de tijd. Zoals eerder gezegd speelt de grootte van de 

boom ook een belangrijke rol in de kostprijs, doordat de begeleidingssnoei langer duurt naar gelang 

de boom groter word. 

 

Grafiek 1: De kostprijs van 1
ste

 categorie bomen, die verschillend gesnoeid worden in de loop van de tijd. 

Vanuit bovenstaande grafiek kan men dus afleiden dat de begeleidingssnoei gedurende 20 jaar 

hetzelfde is bij niet vrij uitgroeiende als bij gekandelaberde bomen. Vanaf dat men in de 

onderhoudssnoei terecht komt, dan zie je de kost van de gekandelaberde boom veel forser stijgen 

dan de niet vrij uitgroeiende boom. De onderhoudskost van een vrij uitgroeiende boom loopt gelijk 

met de onderhoudskost van een niet vrij uitgroeiende boom, maar bij een vrij uitgroeiende boom 

was de begeleidingssnoei kosteloos. Je ziet dat vormsnoei de duurste snoeimethode is, gevolgd door 

geknotte bomen. Dit is te danken doordat de begeleidingssnoei gelijk is aan de onderhoudssnoei qua 

kostprijs. Als men er echter nog enkele jaren bij zou doen dan zou je zien dat de kostprijs van de 

gekandelaberde bomen, de kosten van vormsnoei en geknotte bomen zou inhalen, doordat de 

onderhoudskost van gekandelaberde bomen hoger is dan de andere twee snoeivormen. 
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Grafiek 2: De kostprijs van 2de categorie bomen, die verschillend gesnoeid worden in de loop van de tijd. 

In deze grafiek worden de kosten voorgesteld van 2de categorie bomen. De begeleidingssnoei is hier 

15 jaar, dit is 5 jaar minder dan bij 1ste categorie bomen. Het is dan ook duidelijk dat de 

onderhoudssnoei bij deze bomen een grotere rol speelt dan bij 1ste categorie bomen. Men kan dus al 

zien dat niet vrij uitgroeiende bomen en vrij uitgroeiende bomen al dichter bij elkaar liggen van 

kostprijs. In deze grafiek is te zien dat na 40 jaar de kostprijs van gekandelaberde bomen gelijk is aan 

geknotte bomen. De reden daarvan is dat de onderhoudssnoei veel duurder is van een 

gekandelaberde boom, dan van een knotboom. Doordat de onderhoudssnoei eerder begint zal de 

gekandelaberde boom eerder de kosten inhalen van een knotboom in vergelijking met een 1ste 

categorie boom. 
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Grafiek 3: De kostprijs van 3de categorie bomen, die verschillend gesnoeid worden in de loop van de tijd. 

In bovenstaande grafiek worden de kosten voorgesteld van verschillende snoeivormen van 3de 

categorie bomen. De begeleidingssnoei bij deze bomen is slechts 9 jaar, waardoor de 

onderhoudssnoei nog belangrijker is dan 2de categorie bomen. Je kan dus zien dat niet vrij 

uitgroeiende bomen en vrij uitgroeiende bomen nog dichter bij elkaar liggen van kosten. Maar het 

opmerkelijkste is dat een gekandelaberde boom na 40 jaar meer kost, dan alle andere snoeivormen. 

De kostprijs van een gekandelaberde boom begint nochtans zeer laag, dit komt omdat de 

begeleidingssnoei evenveel kost als de begeleidingssnoei bij een niet vrij uitgroeiende boom. Na de 

begeleidingssnoei zie je de kosten fors stijgen. 

Om te weten na hoeveel tijd je een niet vrij uitgroeiende boom terug verdient hebt, als er vroeger 

een gekandelaberde boom stond, zijn er nog wat meer gegevens nodig. Deze gegevens staan 

hieronder vermeld. 

De gemiddelde leeftijd van een straatboom is ongeveer 15 jaar waardoor het vellen van bomen een 

snel terugkerende handeling is. Het vellen van bomen kost ook geld en daarom is hiervoor ook een 

tabel uitgewerkt met de volgende kosten (Bomenwerk kosten en techniek 2013, 2013). 

Omschrijving Kosten per boom bij stamdiameter (cm) 

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-80 81-100 

Vrije val € 15 € 46 € 56 € 117 € 164 € 261 € 323 € 538 

Klimmen / / € 72 € 138 € 215 € 400 € 590 € 800 

Met 
hoogwerker 

/ / € 61 € 133 € 190 € 287 € 487 € 589 

Trekken 
stobbe 

€ 21 € 82 € 113 € 236 € 338 € 430 € 450 € 543 

Frezen 
stobbe 

/ € 67 € 97 € 169 € 169 € 169 € 184 € 210 

Tabel 2: Kosten voor het vellen van bomen op verschillende manieren. 

0

200

400

600

800

1000

1200

0 jaar 10 jaar 20 jaar 30 jaar 40 jaar

Eu
ro

 

Jaren 

Kostprijs 3de categorie bomen 

Niet vrij uitgroeiend

Gekandelaberd

Vormsnoei

Geknot

Vrij uitgroeiend



9 
 

 

Figuur 2: Een boom die behoort bij stamdiameterklasse 1-10 cm. 

 

Figuur 3: Deze boom behoort bij een stamdiameterklasse van 11-20 cm. De meeste wijken hebben overwegend zulke 
bomen, die een stamdiameter hebben van 11-20 cm. 
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2.1.1 1ste categorie bomen 

 

Als je een gekandelaberde boom zou moeten verwijderen die een stamdiameter heeft van 40 cm, 

een nieuwe boom zou moeten plaatsen op dezelfde plaats en deze snoeien (kandelaberen) 

gedurende 40 jaar, wat zou dit dan kosten (Bomenwerk kosten en techniek 2013, 2013)? In 

onderstaande tabellen en grafieken is het voorbeeld genomen van een 1ste categorie boom. 

Omschrijving  Kosten 

Vellen (vrije val) € 117 

Frezen stobbe € 169 

Planten boom (ongeveer is afhankelijk van de soort en grootte) € 50 

Snoeien (kandelaberen) € 720 

Totale kosten gekandelaberde boom in 40 jaar als men de stobbe moet frezen € 1056 

Totale kosten gekandelaberde boom in 40 jaar als men de stobbe laat zitten € 887 
Tabel 3: Kosten van een gekandelaberde boom van 1

ste
 categorie, die 40 jaar oud is. 

Als je een gekandelaberde boom zou moeten verwijderen die een stamdiameter heeft van 20 cm, 

een nieuwe boom zou moeten plaatsen op dezelfde plaats en deze snoeien (kandelaberen) 

gedurende 20 jaar, wat zou dit dan kosten (Bomenwerk kosten en techniek 2013, 2013)? In 

onderstaande tabellen en grafieken is het voorbeeld genomen van een 1ste categorie boom. 

Omschrijving Kosten 

Vellen (vrije val) € 46 

Frezen stobbe € 67 

Planten boom (ongeveer is afhankelijk van de soort en grootte) € 50 

Snoeien (kandelaberen) € 120 

Totale kosten gekandelaberde boom in 20 jaar als men de stobbe moet frezen € 283 

Totale kosten gekandelaberde boom in 20 jaar als men de stobbe laat zitten € 216 
Tabel 4: Kosten van een gekandelaberde boom van 1

ste
 categorie, die 20 jaar oud is. 

Als je een niet vrij uitgroeiende boom zou moeten verwijderen die een stamdiameter heeft van 40 

cm, een nieuwe boom zou moeten plaatsen op dezelfde plaats en deze snoeien (niet vrij uitgroeiend) 

gedurende 40 jaar, wat zou dit dan kosten (Bomenwerk kosten en techniek 2013, 2013)? In 

onderstaande grafieken is het voorbeeld genomen van een 1ste categorie boom. 

Omschrijving Kosten 

Vellen (vrije val) € 117 

Frezen stobbe € 169 

Planten boom (ongeveer is afhankelijk van de soort en grootte) € 50 

Snoeien (niet vrij uitgroeiend) € 360 

Totale kosten niet vrij uitgroeiende boom in 40 jaar als men de stobbe moet frezen € 696 

Totale kosten niet vrij uitgroeiende boom in 40 jaar als men de stobbe laat zitten € 527 
Tabel 5: Kosten van een niet vrij uitgroeiende boom van 1

ste
 categorie, die 40 jaar oud is. 

Als je een niet vrij uitgroeiende boom zou moeten verwijderen die een stamdiameter heeft van 20 

cm, een nieuwe boom zou moeten plaatsen op dezelfde plaats en deze snoeien (niet vrij uitgroeiend) 

gedurende 20 jaar, wat zou dit dan kosten (Bomenwerk kosten en techniek 2013, 2013)? In 

onderstaande grafieken is het voorbeeld genomen van een 1ste categorie boom. 
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Omschrijving Kosten 

Vellen (vrije val) € 46 

Frezen stobbe € 67 

Planten boom (ongeveer is afhankelijk van de soort en grootte) € 50 

Snoeien (niet vrij uitgroeiend) € 120 

Totale kosten niet vrij uitgroeiende boom in 20 jaar als men de stobbe moet frezen € 283 

Totale kosten niet vrij uitgroeiende boom in 20 jaar als men de stobbe laat zitten € 216 
Tabel 6: Kosten van een niet vrij uitgroeiende boom van 1

ste
 categorie, die 20 jaar oud is. 

 

Grafiek 4: Vergelijking kosten van gekandelaberde en niet vrij uitgroeiende bomen van 1
ste

 categorie, met verschillende 
stamdiameters, zonder het frezen van de stobbe. 
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Grafiek 5: Vergelijking kosten van gekandelaberde en niet vrij uitgroeiende bomen van 1
ste

 categorie, met verschillende 
stamdiameters, met het frezen van de stobbe. 

Men kan hieruit dus besluiten dat twee verschillend gesnoeide bomen van 1ste categorie na 40 jaar 

toch zeer verschillend zijn van kostprijs. Voor 1ste categorie bomen kost een gekandelaberde boom 

671 euro meer dan een niet vrij uitgroeiende boom  in 40 jaar tijd. 

Als men een 40 jaar oude gekandelaberde boom van 1ste categorie vervangt door een niet vrij 

uitgroeiende boom van 1ste categorie, dan zal deze kost na 7 jaar terug verdiend zijn. Bij jongere 

bomen van 20 jaar zal men de kost al na 4 jaar terug verdient hebben, dit verschil hangt vooral af van 

de kostprijs van het vellen van bomen omdat een boom van 20 jaar oud tot 71 euro goedkoper kan 

zijn per boom om te vellen dan een boom van 40 jaar. 

 

2.1.2 2de categorie bomen 

 

Als je een gekandelaberde boom zou moeten verwijderen die een stamdiameter heeft van 40 cm, 

een nieuwe boom zou moeten plaatsen op dezelfde plaats en deze snoeien (kandelaberen) 

gedurende 40 jaar, wat zou dit dan kosten (Bomenwerk kosten en techniek 2013, 2013)? In 

onderstaande tabellen en grafieken is het voorbeeld genomen van een 2de categorie boom. 

Omschrijving Kosten 

Vellen (vrije val) € 117 

Frezen stobbe € 169 

Planten boom (ongeveer is afhankelijk van de soort en grootte) € 50 

Snoeien (kandelaberen) € 840 

Totale kosten gekandelaberde boom in 40 jaar als men de stobbe moet frezen € 1176 

Totale kosten gekandelaberde boom in 40 jaar als men de stobbe laat zitten € 1007 
Tabel 7: Kosten van een gekandelaberde boom die 40 jaar oud is van 2

de
 categorie. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0-10
cm

11-20
cm

21-30
cm

31-40
cm

41-50
cm

51-60
cm

61-80
cm

81-100
cm

Eu
ro

 

Stamdiameterklasses 

Vergelijking kosten met de stobbe te frezen 

Niet vrij uitgroeiend

Gekandelaberd



13 
 

Als je een gekandelaberde boom zou moeten verwijderen die een stamdiameter heeft van 20 cm, 

een nieuwe boom zou moeten plaatsen op dezelfde plaats en deze snoeien (kandelaberen) 

gedurende 20 jaar, wat zou dit dan kosten (Bomenwerk kosten en techniek 2013, 2013)? In 

onderstaande tabellen en grafieken is het voorbeeld genomen van een 2de categorie boom. 

Omschrijving Kosten 

Vellen (vrije val) € 46 

Frezen stobbe € 67 

Planten boom (ongeveer is afhankelijk van de soort en grootte) € 50 

Snoeien (kandelaberen) € 300 

Totale kosten gekandelaberde boom in 20 jaar als men de stobbe moet frezen € 463 

Totale kosten gekandelaberde boom in 20 jaar als men de stobbe laat zitten € 396 
Tabel 8: Kosten van een gekandelaberde boom die 20 jaar oud is van 2

de
 categorie. 

Als je een niet vrij uitgroeiende boom zou moeten verwijderen die een stamdiameter heeft van 40 

cm, een nieuwe boom zou moeten plaatsen op dezelfde plaats en deze snoeien (niet vrij uitgroeiend) 

gedurende 40 jaar, wat zou dit dan kosten (Bomenwerk kosten en techniek 2013, 2013)? In 

onderstaande grafieken is het voorbeeld genomen van een 2de categorie boom. 

Omschrijving Kosten 

Vellen (vrije val) € 117 

Frezen stobbe € 169 

Planten boom (ongeveer is afhankelijk van de soort en grootte) € 50 

Snoeien (niet vrij uitgroeiend) € 390 

Totale kosten niet vrij uitgroeiende boom in 40 jaar als men de stobbe moet frezen € 726 

Totale kosten niet vrij uitgroeiende boom in 40 jaar als men de stobbe laat zitten € 557 
Tabel 9: Kosten van een niet vrij uitgroeiende boom die 40 jaar oud is van 2

de
 categorie. 

Als je een niet vrij uitgroeiende boom zou moeten verwijderen die een stamdiameter heeft van 20 

cm, een nieuwe boom zou moeten plaatsen op dezelfde plaats en deze snoeien (niet vrij uitgroeiend) 

gedurende 20 jaar, wat zou dit dan kosten (Bomenwerk kosten en techniek 2013, 2013)? In 

onderstaande grafieken is het voorbeeld genomen van een 2de categorie boom. 

Omschrijving Kosten 

Vellen (vrije val) € 46 

Frezen stobbe € 67 

Planten boom (ongeveer is afhankelijk van de soort en grootte) € 50 

Snoeien (niet vrij uitgroeiend) € 150 

Totale kosten niet vrij uitgroeiende boom in 20 jaar als men de stobbe moet frezen € 313 

Totale kosten niet vrij uitgroeiende boom in 20 jaar als men de stobbe laat zitten € 246 
Tabel 10: Kosten van een niet vrij uitgroeiende boom die 20 jaar oud is van 2

de
 categorie. 
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Grafiek 6: Vergelijking kosten van gekandelaberde en niet vrij uitgroeiende bomen van 2
de

 categorie, met verschillende 
stamdiameters, zonder het frezen van de stobbe. 

 

Grafiek 7: Vergelijking kosten van gekandelaberde en niet vrij uitgroeiende bomen van 2
de

 categorie, met verschillende 
stamdiameters, met het frezen van de stobbe. 
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Als men een gekandelaberde boom van 40 jaar oud vervangt door een niet vrij uitgroeiende boom, 
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jaar terug verdient hebben, De reden dat deze termijn korter is, is omdat de kost van het vellen van 

bomen tot 71 euro goedkoper kan zijn per boom. Bij oudere bomen kan men het huidige beheer best 

verder toepassen totdat de bomen moeten gerooid worden doordat ze beginnen af te takelen. 

 

2.1.3 3de categorie bomen 

 

Als je een gekandelaberde boom zou moeten verwijderen die een stamdiameter heeft van 40 cm, 

een nieuwe boom zou moeten plaatsen op dezelfde plaats en deze snoeien (kandelaberen) 

gedurende 40 jaar, wat zou dit dan kosten (Bomenwerk kosten en techniek 2013, 2013)? In 

onderstaande tabellen en grafieken is het voorbeeld genomen van een 3de categorie boom. 

Omschrijving  Kosten 

Vellen (vrije val) € 117 

Frezen stobbe € 169 

Planten boom (ongeveer is afhankelijk van de soort en grootte) € 50 

Snoeien (kandelaberen) € 984 

Totale kosten gekandelaberde boom in 40 jaar als men de stobbe moet frezen € 1320 

Totale kosten gekandelaberde boom in 40 jaar als men de stobbe laat zitten € 1151 
Tabel 11: Kosten van een gekandelaberde boom van 3

de
 categorie, die 40 jaar oud is. 

Als je een gekandelaberde boom zou moeten verwijderen die een stamdiameter heeft van 20 cm, 

een nieuwe boom zou moeten plaatsen op dezelfde plaats en deze snoeien (kandelaberen) 

gedurende 20 jaar, wat zou dit dan kosten (Bomenwerk kosten en techniek 2013, 2013)? In 

onderstaande tabellen en grafieken is het voorbeeld genomen van een 3de categorie boom. 

Omschrijving Kosten 

Vellen (vrije val) € 46 

Frezen stobbe € 67 

Planten boom (ongeveer is afhankelijk van de soort en grootte) € 50 

Snoeien (kandelaberen) € 384 

Totale kosten gekandelaberde boom in 20 jaar als men de stobbe moet frezen € 547 

Totale kosten gekandelaberde boom in 20 jaar als men de stobbe laat zitten € 480 
Tabel 12: Kosten van een gekandelaberde boom van 3

de
 categorie, die 20 jaar oud is. 

Als je een niet vrij uitgroeiende boom zou moeten verwijderen die een stamdiameter heeft van 40 

cm, een nieuwe boom zou moeten plaatsen op dezelfde plaats en deze snoeien (niet vrij uitgroeiend) 

gedurende 40 jaar, wat zou dit dan kosten (Bomenwerk kosten en techniek 2013, 2013)? In 

onderstaande grafieken is het voorbeeld genomen van een 3de categorie boom. 

Omschrijving Kosten 

Vellen (vrije val) € 117 

Frezen stobbe € 169 

Planten boom (ongeveer is afhankelijk van de soort en grootte) € 50 

Snoeien (niet vrij uitgroeiend) € 426 

Totale kosten niet vrij uitgroeiende boom in 40 jaar als men de stobbe moet frezen € 762 

Totale kosten niet vrij uitgroeiende boom in 40 jaar als men de stobbe laat zitten € 600 
Tabel 13: Kosten van een niet vrij uitgroeiende boom van 3

de
 categorie, die 40 jaar oud is. 
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Als je een niet vrij uitgroeiende boom zou moeten verwijderen die een stamdiameter heeft van 20 

cm, een nieuwe boom zou moeten plaatsen op dezelfde plaats en deze snoeien (niet vrij uitgroeiend) 

gedurende 20 jaar, wat zou dit dan kosten (Bomenwerk kosten en techniek 2013, 2013)? In 

onderstaande grafieken is het voorbeeld genomen van een 3de categorie boom. 

Omschrijving Kosten 

Vellen (vrije val) € 46 

Frezen stobbe € 67 

Planten boom (ongeveer is afhankelijk van de soort en grootte) € 50 

Snoeien (niet vrij uitgroeiend) € 186 

Totale kosten niet vrij uitgroeiende boom in 20 jaar als men de stobbe moet frezen € 349 

Totale kosten niet vrij uitgroeiende boom in 20 jaar als men de stobbe laat zitten € 282 
Tabel 14: Kosten van een niet vrij uitgroeiende boom van 3

de
 categorie, die 20 jaar oud is. 

 

Grafiek 8: Vergelijking kosten van gekandelaberde en niet vrij uitgroeiende bomen van 3
de

 categorie, met verschillende 
stamdiameters, zonder het frezen van de stobbe. 
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Grafiek 9: Vergelijking kosten van gekandelaberde en niet vrij uitgroeiende bomen van 3
de

 categorie, met verschillende 
stamdiameters, met het frezen van de stobbe. 

Men kan hieruit dus besluiten dat twee verschillend gesnoeide bomen van hetzelfde formaat na 40 

jaar toch zeer verschillend zijn van kostprijs. Voor 3de categorie bomen kost een gekandelaberde 

boom 551 euro meer dan een niet vrij uitgroeiende boom  in 40 jaar tijd. 

Als men een 40 jaar oude gekandelaberde boom van 3de categorie vervangt door een niet vrij 

uitgroeiende boom van 3de categorie, dan zal deze kost na iets minder dan 7 jaar terug verdiend zijn. 

Bij jongere bomen van 20 jaar zal men de kost al na 4 jaar terug verdient hebben, dit verschil hangt 

vooral af van de kostprijs van het vellen van bomen omdat een boom van 20 jaar oud tot 71 euro 

goedkoper kan zijn per boom om te vellen dan een boom van 40 jaar. 

 

2.1.4 Methode 

 

Men kan bomen op twee manieren kandelaberen, de enige juiste manier is door herhaaldelijk en op 

tijd de bomen te snoeien, de andere manier is de bomen kandelaberen bij achterstallig beheer. De 

laatste manier komt jammer genoeg vaak voor, waardoor heel vaak te sterke snoei toegepast word, 

hoewel onderzoekers al voor een aantal jaren aantonen wat de schade kan zijn van deze praktijk. Het 

is dus belangrijk dat volwassen bomen regelmatig aandacht krijgen. Ongeacht de boom in 

ontwikkelingsfase zit, als het formaat van de boom, moet eerder gewerkt worden, wanneer de 

takken nog jong zijn en kleine afmetingen hebben. Deze twee verschillende manieren van snoei 

brengt een verschillende kost met zich mee, deze kosten worden in onderstaande tabellen 

beschreven. Een kostenvergelijking van bomen met verschillende groottes, met respect voor de 

fysiologie van de boom, en radicale grootte werd uitgevoerd op basis van een levende situatie. 
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Werkzaamheden Snoeimaatregelen 
volgens de regels 

van de kunst 

Kosten Achterstallige 
snoei 

Kosten 

Handarbeid 
Klimmer of houthakker helpen van de 
grond 

2u30 klimmer per 
boom 

€ 110 1 uur houthakker 
per boom  

€ 40 

1u15 € 30 4 uur € 96 

Materiaal Licht gereedschap € 0 Zwaar 
gereedschap 

€ 75 

Evacuatie 3 m³ takken  € 25 30 m³ takken € 250 

Totaal per boom  € 165  € 461 

Totaal voor een dreef (240 bomen)  € 39600  € 110640 

Frequentie van de interventies Om de 10 jaar  Om de 12-15 jaar  

Interventies veroorzaakte grootschalige 
operaties (meestal niet-gerealiseerde) 

Geen 
uitzonderingen 

 reformatie 
bomen (kosten 
voor drève) 

 

5 jaar na radicale 
grootte 

€ 36000 

10 jaar “ “ “ € 24000 

18 jaar “ “ “ € 24000 
Tabel 15: Deze tabel toont de kostprijs aan van bomen die op een correcte manier worden gesnoeid en bomen die veel te 
laat gesnoeid worden. 

De belevingswaarde van bomen die drastisch worden gesnoeid verminderd met wel bijna 85%. Een 

theoretische vergelijking van de directe kosten van kleine en herhaalde maten en degenen met 

ernstige en onregelmatige maten wordt gegeven in onderstaande tabel. Het is ook belangrijk om 

weten dat drastische snoeibeurten meer dan half keer zo duur zijn dan bij normale snoeibeurten. 

Men mag nooit abrupt de vorm van de boom veranderen. De overgang van een natuurlijke vorm 

naar een kunstmatige vorm kan enkel maar gedaan worden, wanneer de boom nog jong is en nog 

steeds relatief kneedbaar is. Maar al te vaak wordt het argument van veiligheid gebruikt om bomen 

te snoeien, waaronder gezonde takken afgesneden worden of de kruin volledig wordt omgevormd. In 

werkelijkheid worden veel bomen gevaarlijk als gevolg van drastische ingrepen te doen (André 

Toussaint, 2002). 
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Onderhoud van 
verschillende 

maten 

Leeftijd van 
de bomen 

Kosten Gevolg van fusies Leeftijd van 
de bomen 

Kosten 

Maat van aanplant Voor het 
geheugen 

 Maat van de 
aanplant 

Voor het 
geheugen 

 

Maat van het 
snoeien 

3 jaar € 15    

8 jaar € 20 

15 jaar € 30  

Maat uitdunnen 20 jaar € 50    

25 jaar € 75 

30 jaar € 100 Combinatie 30 jaar € 450 

Maat van 
vernieuwing 

40 jaar € 100    

  Combinatie 45 jaar € 450 

50 jaar € 125    

60 jaar € 150 Combinatie 60 jaar € 450 

70 jaar € 175    

  Combinatie 75 jaar € 450 

80 jaar € 200    

90 jaar € 200 Harmonisatie 
omwille van 
veiligheidsredenen 

90 jaar € 450 

100 jaar € 200    

(110 jaar) (€ 200)    

(120 jaar) (€ 200)    

Totaal per boom  € 1440   € 2250 

Totaal voor een 
dreef (240 bomen) 

 € 345600   € 540000 

Tabel 16: Vaak is worden plantages, die drastisch gesnoeid worden, niet ouder dan 90 jaar omwille van 
veiligheidsredenen. Enkel maar met een gemotiveerde omvang, is het vaak mogelijk om de plantages veel langer te 
behouden. 

Uit deze tabel kan men dus afleiden dat een gekandelaberde boom die drastisch wordt gesnoeid, 

veel duurder is dan een gekandelaberde boom die volgens de regels wordt gesnoeid. Het snoeien 

van de boom met achterstallig beheer is goedkoper dan dat van correct beheerde bomen. Maar het 

materiaal en opkuis werk die nodig is voor deze bomen is veel duurder dan de bomen die op een 

correcte manier worden gesnoeid. Conclusie een gekandelaberde boom die op een correcte manier 

gesnoeid is, is goedkoper in totaal dan een achterstallige boom die moet gekandelaberd worden. 

De kostprijzen van de andere groenelementen worden in onderstaande tabel beschreven. De kosten 

worden uitgedrukt per m². 

De prijs van het verwijderen van de heesters is inclusief het afvoeren van de heesters.  

De prijs van het aanplanten van heesters is inclusief het leveren, aanplanten en de grondwerken.  

De kost van het onderhoud van de houtkanten is inclusief het afzetten, opschonen na afzetten, 

zomersnoei / randen, afvoer snoeihout, papier prikken en onkruid maaien met een bosmaaier.  

De kostprijs van het scheren van heesters is inclusief het schoonmaken van de haagvoet, scheren, 

afvoer van het snoeisel, papier prikken en inboeten.   
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De kostprijs van gesnoeide heesters is inclusief het afzetten van de heesters, voorjaarschoonmaak, 

schoffelen, harken, wieden/uitrapen, zomersnoei/randen, afvoer van het snoeihout/vuil, inboeten, 

papier prikken, blad/vuil ruimen /afvoeren en het onderhoud van de kanten. 

De kostprijs van de vaste planten is inclusief onkruid maaien met een bosmaaier, blad/vuil/puin 

ruimen en afvoeren, verwerken van organische mest, inboeten, wieden, schrepelen en papier 

prikken. 

De kostprijs van intensief gras is inclusief kanten steken/snijden langs verharding, kanten snijden 

langs beplanting, kanten maaien langs verharding/beplanting, maaien met bosmaaier rond obstakels, 

maaien met een cirkelmaaier en onderhoud van de cirkelmaaier (Voorst, 2006) (Kamp, 2006). 

Verschillende groenelementen Aantal Eenheid Prijs per eenheid per 
jaar 

Intensief gras 1 M² € 0,55 

Gesnoeide heesters 1 M² € 3,60 

Geschoren heesters 1 M² € 5,31 

Vaste planten 1 M² € 2,00 

Extensief gras 1 M² € 0,05 
Tabel 17: Kostprijs van de andere groenelementen per m². 

2.2 Kosten van verschillende groenelementen 
 

Hier worden enkele kosten beschreven van verschillende groenelementen. 

Soort groenelement Kosten per eenheid Totale kosten voor de 
gemeente 

Bloembakken € 66,18 per stuk € 1323,60 

Wisselperken € 59,12 per m² € 5912 

Intensief gras € 0,55 per m² € 48464,52 
Tabel 18: Kosten van een paar groenelementen. 

 Uit deze tabel kan men afleiden dat de duurste groenelementen vaak te verwaarlozen zijn met de 

totale kost voor de gemeente. Een veel goedkoper groenelement zoals bv. gras kost aan de 

gemeente veel meer dan de duurste groenelementen samen. Vandaar moet er gekeken worden op 

gemeentelijk niveau om te zien waarop men vooral kan besparen. Het is dus op grote schaal minder 

belangrijk hoeveel een groenelement kost per stuk of per m², maar hoeveel het kost in totaal. 

 

2.3 Beeldkwaliteit en zonering 
 

Een groenbeheerplan geeft vooral een inzicht in de omvang en samenstelling van het gemeentelijk 

groenareaal. Een verdere stap is om aan al deze groenelementen een gewenst beeld toe te kennen 

en een strategie uit te stippelen om te komen tot dit beeld. Via management wordt gepoogd dit te 

bereiken via een zo kostenefficiënte manier (Roobroeck, 2014).  
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Het planmatig beheren is tegenwoordig zeer actueel gezien dit kan leiden tot besparing door het 

effectiever en efficiënt inzetten van de werkmiddelen. De ontwikkeling van passief kijk- en 

wandelgroen tot intensief gebruiksgroen maakt de situatie complexer dan vroeger. O.a. hierdoor is 

een planmatige sturing door de groenbeheerder nodig. Dit gebeurt op basis van een drietal 

instrumenten, namelijk de structuurplannen, beheerplannen en werkplannen. In wat volgt wordt 

ingegaan op deze drie types plannen. Hieronder worden de verschillen van de drie plannen 

schematisch voorgesteld.  

 

 Structuurplan Beheerplan Werkplan 

Tijdsduur Lange termijn Middellange termijn Korte termijn 

Schaal Stad Park/wijk Park/wijk/buurt 

Abstractie 
Doelen en visies Concrete uitwerking Vertaling naar 

uitvoering 
Tabel 19: Dit schema geeft de essentie weer, hoe het beheerplan de verbindingsschakel vormt tussen de lange termijn 
visie en het dagelijks onderhoud. 

In een groenbeheerplan is vastgelegd hoe het openbare groen duurzaam in stand wordt gehouden 

en welke (financiële) middelen daarvoor nodig zijn gedurende een vastgestelde periode. Het gaat 

hierbij zowel om het reguliere onderhoud als om het geplande groot onderhoud. Uit de praktijk is 

gebleken dat een looptijd van vijf tot tien jaar het meest geschikt is voor een beheerplan. 

Afgezien van de minimale wettelijke en technische eisen waar den openbare ruimte aan moet 

voldoen, biedt het beheerplan ruimte voor het maken van keuzes. Welke kwaliteit moet het groen 

hebben? Hoeveel geld stellen wij daarvoor beschikbaar? Beleidskeuzes die per gebied of voorziening 

kunnen verschillen. Het beheerplan biedt bestuurders en beheerders de benodigde informatie om 

een verantwoorde beheervisie en beheerstrategie te bepalen. Verder kan een beheerplan antwoord 

geven op volgende vragen:  

- Definiëren van het kwaliteitssysteem voor groen. 

- Bepalen van het huidige kwaliteitsniveau van het groen. 

- Geven van richtlijnen voor beheer en uitvoering ter vergroting van de efficiëntie. 

- Aangeven van de financiële consequenties voor het product groen. 

- Aangeven van prioriteiten voor de uitvoering van het beheer. 

- Welke structurele kostenstijging voor groen brengt een nieuwe verkaveling met zich mee? 

Vooraleer een visie, eindbeeld, strategie, … kan worden opgesteld is belangrijk om inzicht te krijgen 

in het bestaande groenareaal. Hoeveel m² gras moet jaarlijks gemaaid worden, hoeveel lopende 

meter hagen moeten er gesnoeid worden? Dergelijke vragen lijken evident maar vele gemeenten 

kunnen tot op heden daar geen antwoord op geven simpelweg omdat ze geen inventaris hebben van 

het bestaand groen. Op zich is dat een absurde gedachte omwille van het feit dat men dus niet weet 

hoeveel een boom, m² haag, … per jaar kost. Iets wat in de bedrijfswereld ondenkbaar is. 

De doelstelling van een groenbeheerplan is het in kaart brengen van het bestaande groenareaal met 

de intentie om die zo effectief en efficiënt mogelijk te beheren. Om dit te kunnen, is een inventaris 

nodig van al het groen. Om al het groen te inventariseren is het noodzakelijk om het groen onder te 

verdelen in verschillende types want elk type groen heeft een aangepast beleid en beheer nodig. 

M.a.w. het opstellen van een typologie is nodig. Hieronder worden twee verschillende typologieën 
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omschreven; enerzijds gebaseerd op de functie van het groenelement en anderzijds op basis van het 

eindbeeld of beheer (groentype). 

Op basis van hun functie kan het groen ingedeeld worden in vijf verschillende types (structuur, 

gebruik, esthetisch, natuur en rest). De praktijk wijst weliswaar uit dat ieder hoofdtype vaak 

meerdere functies vervult. Zo hebben wegbermen en beplantingen in eerste instantie een 

verkeersgeleidende functie (structuurgroen) maar worden zij regelmatig ecologisch beheerd 

(natuurlijk groen). 

Onder structuurgroen wordt verstaan: de openbare groenstroken die een bijdrage leveren aan de 

ruimtelijke structuur, zoals groen langs wegen en verbindingen en groen in grote groengebieden.  

Structuurgroen is beeldbepalend en vormt het groene raamwerk van de gemeente. Behoud en 

versterken van dit groen staat centraal. Onder structuurgroen valt dus ook het groen langs 

infrastructuur: kortom het verkeersgroen. Verkeersgroen kan verschillende functies vervullen. Het 

draagt bij aan de verkeersveiligheid door het scheiden en begeleiden van verkeersfuncties, maar 

zorgt ook voor het versterken van het karakter of de sfeer in een wijk.  

In het ideale geval vertrekt de beheervisie vanuit de doelstellingen en voorwaarden van het 

groenstructuurplan. Het is immers in dit plan dat gedefinieerd wordt hoe de structuur en de 

eindbeelden er moet uit zien. Bv. toegangspoorten en –wegen moeten duidelijk geaccentueerd 

worden met laanbomen en/of monumentale bomen zoals eiken. Meestal wordt dan een 

referentiebeeld van het gewenste eindbeeld weergegeven. Het groenstructuurplan heeft dus een 

antwoord op de vraag hoe de omvormingen en nieuwe uitbreidingen er in de toekomst zullen uit 

zien. 

 

Figuur 4: Voorbeeld van goed ingevuld verkeersgroen met vaste planten en bomen. 

Gebruiksgroen heeft een functionele of recreatieve functie. Het betreft het groen dat op enigerlei 

wijze door de bevolking wordt gebruikt en daarmee in een behoefte blijkt te voorzien zoals parken, 

groene speelplaatsen, … De inrichting en het beheer van deze gebieden is afgestemd op de 

gebruiksfunctie, zoals wandelen, fietsen, sport, spel of beleving. Het beheer sluit aan op de 
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gebruiksfunctie. Indien functies elkaar belemmeren is een goede zonering van belang. De stedelijke 

functie van stedelijk groen wordt steeds belangrijker. Maatschappelijke processen die leiden tot 

verkorting van de arbeidsduur en die aanleiding geven tot werkloosheid, bepalen mee de veranderde 

betekening van ‘vrije tijd’. Ten dele wordt deze vrije tijd besteed aan recreatieve activiteiten 

buitenshuis, in de indirecte woonomgeving. Zeker voor minder mobiele bevolkingsgroepen is het 

noodzakelijk dicht bij huis aan recreatie te kunnen omschrijven. 

 

Figuur 5: Gebruiksgroen waaronder speelgroen is uitermate belangrijk in een stedelijke omgeving. 

Kijkgroen heeft een decoratieve en belevingsfunctie. Het is representatief groen dat dient om een 

gebied aangenamer en leefbaarder te maken. Het onderhoud is gericht op netheid. Kijkgroen wordt 

enerzijds gebruikt ter versterking van het beeld. Anderzijds wordt kijkgroen gebruikt om een 

achterliggende object of gebied aan het zicht te onttrekken. Kortom de sierwaarde van dit groen is 

belangrijk. Het kijkgroen komt voornamelijk voor in de woon- en werkgebieden in de directe 

omgeving van buurtjes, hofjes en woonstraten. Het kijkgroen is afgestemd op de omgeving waarin 

het zich bevindt. 
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Figuur 6: Deze border dient enkel maar als sierwaarde en worden best strategisch ingeplant zoals rond bibliotheken, 
gemeentehuizen, ... 

Bij natuurlijk groen staan natuurlijke processen en ecologie centraal. Binnen dit groentype vinden 

alleen noodzakelijke beheeringrepen plaats. Soms wordt bewust ingegrepen om deze processen te 

sturen of te versnellen. Natuurlijk groen komt voornamelijk voor in de specifieke groengebieden, 

zoals parkbossen en houtsingels aan de randen van de wijken en op de overgangen naar het 

buitengebied. Ook de wegbermen waar natuurvriendelijk maaibeheer wordt toegepast, zijn 

voorbeelden van natuurlijk groen. 

 

Figuur 7: In dit gebied laat men de natuur voor een groot deel zen gang gaan, men sproeit of bemest niet meer en het 
gras wordt maar 1 of 2 keer per jaar gemaaid met uitzondering op het graspad. 

Restgroen zijn groenvlakken die geen functie vervullen en voor de gemeente geen gebruikswaarde 

meer hebben. Verkoop van of omvorming naar functiegroen doet geen afbreuk aan de hoeveelheid 

en aard van de in de directe omgeving uitgeoefende functies.  
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3. Methodiek 
 

Om te kunnen beginnen aan dit werk moet men eerst al het groen in de gemeente of wijk, 

afhankelijk van wat je wil omvormen inventariseren en in kaart zetten. Om de groenelementen in 

kaart te zetten moet eerst een zone worden afgebakend, zo is duidelijk te zien om welke oppervlakte 

het gaat.  

Daarna kan men de kosten berekenen van de huidige situatie. Per groenelement heb je een 

verschillende kost. De bomen worden onderverdeeld in 5 snoeivormen, elke snoeivorm heeft een 

andere onderhoudskost. De geschoren heesters kosten meer dan gesnoeide heesters. Je hebt dan 

vaste planten en gras die ook een verschillende kostprijs hebben.  

Hieruit kan je dan conclusies trekken zoals wat is de grootste kost en hoe kan men deze kost 

verminderen, welke beplanting heeft geen nut op de plaats waarop het is beplant, … Het is niet 

alleen belangrijk om naar het duurste beheer te kijken, het is de totale kostprijs die belangrijk is. Een 

goedkoop beheer per m², kan het duurste beheer vormen als het veruit het meeste voorkomt. Bij 

deze beheervorm moet dan goed gekeken worden hoe het kan veranderen.  

Als dat is gebeurt dan kan men denken hoe men deze groenelementen wil omvormen, hoe meer 

plannen er zijn van de omvorming hoe beter. De omvorming is er vooral op gericht om een veel 

goedkoper beheer te creëren. Hierdoor wordt intensief gazon vervangen door bv. Extensief gazon of 

houtkanten. Smalle grasstroken worden ofwel verhard of vervangen door stroken met siergrassen. 

Geschoren hagen kunnen vervangen worden door heesters die maar 1 keer per jaar gesnoeid 

moeten worden of door hagen die maar om de 3-5 jaar geschoren moeten worden.  

Als men deze plannen heeft gemaakt dan kan men de kosten van de omvorming berekenen en de 

kosten van het onderhoud die men jaarlijks zal moeten betalen. Hieruit kan men concluderen of dat 

de omvorming nuttig is, of niet. Hoe korter de termijn is dat men de kosten heeft terug verdient, hoe 

nuttiger het is om het groen om te vormen.  
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4. Analyse 
 

In dit hoofdstuk wordt er zowel gekeken op globaal vlak dit wil zeggen voor Hooglede (specifiek Gits). 

Maar er wordt ook gekeken op wijk niveau namelijk de Lindewijk te Gits, de Bloemenwijk te 

Ingelmunster en de Arendswijk te Harelbeke. Deze drie wijken worden dan met elkaar vergeleken. 

De reden dat deze drie wijken met elkaar vergeleken worden is omdat ze een gelijkaardige structuur 

hebben, ongeveer even groot zijn en ongeveer even oud zijn. Wat er dan precies besproken wordt op 

deze niveau’s zijn de bomen, grasvlakken, heesters en vaste planten.  

 

4.1 Globale analyse 
 

In onderstaande foto zie je de gemeente Hooglede, die omlijnd is met een rode lijn. Binnen de 

groene lijn ligt de deelgemeente Gits. In de gemeente Gits zijn nog eens drie lijnen te zien, deze lijnen 

duiden 3 verschillende wijken aan. De wijk in de blauwe lijn is de Lindewijk, de wijk in de gele lijn is 

de Bergdalwijk en de wijk in de roze lijn is de Stevenistenwijk.  De Lindewijk wordt van nader 

bekeken en is een nieuwe beheervisie van gemaakt. De oppervlakte van Hooglede is 22052013,99 m² 

en de oppervlakte van Gits is 16090751,15 m².  

 

Figuur 8: De gemeente Hooglede met deelgemeente Gits en 3 wijken. 

  



27 
 

4.1.1 Bomen 

 

De bomen werden enkel geïnventariseerd in de deelgemeente Gits. Deze deelgemeente telt in totaal 

1305 bomen. Van al deze bomen zijn er in totaal 5 verschillende snoeiwijzen. De onderhoudskost zal 

hoog zijn van wege het groot aantal bomen die moeten gekandelaberd, geknot en geschoren 

worden. Als men het bomenbestand wil omvormen naar een goedkoper beheer, heeft men als grote 

voordeel dat men al zeer veel kan besparen door maar enkele straten om te vormen. Dit komt 

doordat vaak volledige straten ofwel gekandelaberde bomen of geknotte bomen bevat. Een aantal 

straten die zeker moeten omgevormd worden zijn: de Gitsbergstraat, de Stationsstraat, de 

Koolskampstraat en de Bruggesteenweg. 

 

Grafiek 10: De verschillende snoeivormen van de bomen in Gits met het aantal bomen per snoeivorm en het aandeel van 
de verschillende snoeivormen. 
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Figuur 9: De gemeente Gits met bijhorende eindbeelden van de aanwezige bomen. 

 

 

4.1.2 Heesters 

 

De gemiddelde oppervlakte van de stukken heesters is 32,84 m². In totaal zijn er 146 heestervlakken 

in Gits. 16 van de 146 heestervlakken moeten gesnoeid worden, de andere 130 heestervlakken 

worden geschoren. De meeste heestervlakken komen voor langs de straat in smalle stroken waar er 

dikwijls bomen staan ingeplant. Het voordeel is dat je een goede scheiding hebt tussen de rijweg en 

het fietspad, maar het vormt een duur beheer en verhindert vaak een goede doorgang voor fietsers 

als de hagen wat te laat worden geschoren. Men zou indien het kan de stroken kunnen verbreden 

waardoor de hagen wat extensiever kunnen worden beheerd.  

 

4.1.3 Vaste planten 

 

De gemiddelde oppervlakte van een beplantingsvak is 18,50 m². Er zijn 129 verschillende 

oppervlaktes met vaste planten bedekt in Gits. Veel van deze vakken zijn beplant met 

bodembedekkers en zijn op zich niet zo slecht, ze vormen echter wel geen meerwaarde. 
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4.1.4 Grasvlakken 

 

Het kleinste stuk is 1,14 m² groot, wat dus te verwaarlozen is qua oppervlak maar wel per jaar veel 

kost aan de gemeente. De gemiddelde oppervlakte van de grasvlakken in Hooglede en Gits is 139,87 

m². Men zou de smalle stroken gras kunnen omvormen naar smalle stroken beplant met siergrassen 

of men zou deze stroken kunnen verharden. Bij grote oppervlaktes kan men gedeelten extensief 

beheren door het gras maar 2 keer per jaar te maaien. 

 

4.1.5 Conclusie 

 

 

Grafiek 11: In deze grafiek wordt weergegeven hoeveel procent van de verschillende groenelementen, de totaal beplante 
oppervlakten van Gits bedekken. 

De kostprijs per jaar aan onderhoud is veel te hoog doordat er 45% van de bomen worden 

gekandelaberd, geknot en gesnoeid worden. De groene oppervlaktes voor 86% bestaan uit intensief 

gemaaid gras. Doordat dit 18 keer per jaar gemaaid wordt vormt dit een hoge kost. De verkeerde 

plantenkeuze voor bepaalde plaatsen komt veel voor, waardoor dit ook een duurder beheer vormt. 

 

4.1.6 Kostprijs Gits 

 

In onderstaande tabel worden de verschillende kosten voorgesteld voor de verschillende 

groenelementen in de deelgemeente Gits. (Bomenwerk kosten en techniek 2013, 2013) (Voorst, 

2006) (Kamp, 2006) 
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Verschillende groenelementen Aantal Eenheid Prijs per eenheid 
per jaar 

Totale 
kosten per 
jaar 

Gras 45350,74 M² € 0,55 € 24942,91 

Gekandelaberde bomen 394 Stuks € 25,20 € 9928,80 

Niet vrij uitgroeiende bomen 715 Stuks € 14,40 € 10296,00 

Vormsnoei bij bomen 37 Stuks € 24,00 € 888,00 

Vrij uitgroeiende bomen 2 Stuks € 13,20 € 26,40 

Geknot 157 Stuks € 21,00 € 3297,00 

Geschoren heesters 4444,68 M² € 5,31 € 23601,25 

Gesnoeide heesters 349,63 M² € 3,60 € 1258,67 

Vaste planten 2386,95 M² € 2,00 € 4773,90 

De totale kosten voor de gemeente per jaar aan groen € 79012,93 

De totale kosten per m² per jaar voor Gits € 0,0049 
Tabel 20: De totale kostprijs van Gits. 

4.1.7 Kostprijs Hooglede 

 

In Hooglede werden enkel de grasvlakken geïnventariseerd. De totale oppervlakte aan grasvlakken in 

Hooglede is 42766,56 m². De totale kostprijs voor de gemeente Hooglede aan grasvlakken is 

23521,61 euro. Het komt er dus op neer dat men per m² grond dat Hooglede bezit men 0,0011 euro 

moet betalen aan het onderhoud voor de grasvlakken. 

4.2 Analyse Lindewijk 
 

De Lindewijk is slechts langs een weg toegankelijk en dat is de Gitsbergstraat. In deze wijk zijn de 

klassieke groenelementen te vinden.  De oppervlakte van de Lindewijk is 137407,31 m². Deze wijk is 

ongeveer van de jaren 80 en is een typische doorsnee wijk met doorgangen, doodlopende straten, 

voetpaden langs beide kanten van de weg, … Het nadeel van dit soort wijken is dat ze zeer 

onderhoudsintensief zijn en monofunctioneel groen hebben. 
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Figuur 10: De Lindewijk 

 

Figuur 11: Deze foto geeft een aantal groenelementen weer die vaak in de wijk voorkomen 

Op deze foto kan je dus verschillende groenelementen waarnemen. Deze foto geeft een beeld weer 

die goed te vergelijken is met de rest van de wijk. Om te beginnen zie je een aantal gekandelaberde 

bomen staan langs de doorgang. De reden dat ze gekandelaberd zijn kan zijn doordat ze te dicht bij 

elkaar staan waardoor ze elkaar hinderden. De bomen langs de straat staan vaak ook veel te dicht bij 

elkaar waardoor ze elkaar zullen hinderen om te groeien. Het is dus belangrijk te weten hoe groot de 

bomen worden, zodat men weet hoe ver ze van elkaar moeten staan, om elkaar niet te hinderen in 

de groei. De grasvlakken worden intensief gemaaid langs beide zijden van het pad. De linker zijde 

wordt waarschijnlijk nauwelijks gebruikt, dus zou deze strook kunnen omgevormd worden tot een 

houtkant, zo is men tegelijk van al de verschillende struiken verlost die je ziet aan de linkerzijde. In 

het gazon rechts van het pad kunnen ook wat stroken extensiever worden gemaaid. Deze 

grasvlakken komen in alle pleinen in de wijk voor, het nadeel is dat ze een duur beheer vormen en 
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weinig functie hebben. De gesnoeide heesters zijn niet mooi, en sluiten de bodem niet waardoor er 

nog eens onkruid kan groeien. Deze struiken dienen zo niet gesnoeid te worden. 

Voor de Lindewijk is er slechts 1 toegangsweg (zie blauwe lijn op onderstaande foto). Op de plaatsen 

waar een toegangsweg een wijkstraat kruist, wordt een toegangspoort naar de wijk gevormd (zie 

gele bollen op onderstaande foto).  

 

Figuur 12: Aanduiding van de toegangsweg en toegangspoorten. 

Er zijn in de Lindewijk drie verschillende groenstructuren aanwezig, namelijk pleinen, doorgangen 

bestemd voor fietsers en voetgangers en openbare straten. 

Type 
Functie  

Doorgangen Straten Pleintjes 

Zichtgroen + ++ +++ 

Structuurgroen ++ ++ + 

Natuurgroen + + +++ 

Gebruiksgroen + + +++ 
Tabel 21: Aanwezige groenstructuren en hun functie. 

 

- Doorgangen 

In totaal zijn er in deze wijk 3 doorgangen, de pleinen vormen eigenlijk ook doorgangen naar andere 

straten waardoor er dus meerdere doorgangen zijn. De verharding van de paden is in goede staat. 

Rond de paden komen veelal hagen en heesters voor die twee keer per jaar moeten geschoren 

worden. Naast hagen en heesters komt er ook altijd gras voor, dit gras moet wekelijks worden 

gemaaid. Dit is dus een intensief beheer en brengt een hoge kostprijs met zich mee. Deze 
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doorgangen hebben als hoofdfunctie een kortere weg te nemen naar de bestemming. De verblijfstijd 

is hierbij kort en het gebruik functioneel of recreatief. Deze paden zijn toegankelijk voor wandelaars 

en fietsers van binnen en buiten de wijk. Het groen die in de doorgangen voorkomt in de Lindewijk, is 

vooral zichtgroen terwijl het veel interessanter zou zijn om structuurgroen aan te planten in de wijk 

(zie hoofdstuk Beeldkwaliteit en zonering). 

 

Figuur 13: Dit pad en pleintje dienen als doorgang om van de Wilgenstraat naar de Berkenstraat of de Lindestraat te 
kunnen of omgekeerd. In deze foto zie je veel hagen die twee keer per jaar moeten worden geschoren en in het midden 
een groot grasvlak die wekelijks gemaaid word. 

 

Figuur 14: Deze doorgang vormt een verbinding tussen de Wilgenstraat en de Beukenstraat. In deze foto zie je in het 
midden gras die wekelijks gemaaid moet worden en heesters die 2 keer per jaar moeten geschoren worden of jaarlijks 
gesnoeid moeten worden. 
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Figuur 15: Dit pad vormt een doorgang tussen de Populierstraat en de Plataanstraat. Deze doorgang bestaat enkel uit 
gras die wekelijks gemaaid wordt.  

 

- Pleinen 

De beplanting is meestal opgebouwd uit randbeplanting van heestersoorten die in te kleine groepen 

werden aangeplant. Het merendeel van de pleinen is intensief gazon. De heesters worden veelal in 

blok geschoren en staan nadelig geplaatst. Groeikrachtige heesters naast de rand van de voetpaden, 

waardoor deze tijdens de lentemaanden vlug het voetpad overgroeien. In deze pleinen hebben 

bomen een kans om uit te groeien, toch worden nog altijd bomen gekandelaberd in deze pleinen, 

zijn er veel te kleine bomen gebruikt, … De pleinen moeten vooral speelgroen, natuurgroen en 

zichtgroen hebben. Het speelgroen kan men krijgen door in houtkanten wandelpaden te maken of 

paden van intensief  gemaaid gazon tussen het extensief gemaaid gazon maken. Het natuurgroen is 

het extensiever beheren van groen, zoals extensief gemaaid gazon, houtkanten, … Het zichtgroen is 

ook zeer belangrijk omdat de mensen vaak op een bank kijken naar het park of pleintje. 
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Figuur 16: Pleintje gelegen tussen de Gitsbergstraat en de Lindestraat. Het grasvlak wordt wekelijks gemaaid. De boom 
die erin staat brengt geen structuur in de straat en moet vervangen worden door een grote boom. 

 

Figuur 17: Plein die grenst aan de Lindestraat. Dit plein vormt ook een doorgang naar de Wilgenstraat. Hier zie je terug 
een groot grasvlak die wekelijks gemaaid moet worden. De bomen staan dicht bij elkaar, de reden daartoe is niet 
duidelijk. De heesters langs de zijkanten moeten terug om de twee jaar geschoren worden.  
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Figuur 18: Dit plein is getrokken van op de Wilgenstraat en vormt een geheel met het plein van de Lindestraat. Terug een 
groot grasvlak die wekelijks moet gemaaid worden. Er staan gekandelaberde bomen in die geen meerwaarde brengen 
aan het plein.  

 

Figuur 19: Plein aan de andere kant van de Wilgenstraat. Het plein vormt ook een doorgang naar de Beukenstraat. Dit 
plein staat ook in verbinding met het plein hierboven beschreven. Terug heel wat gras, veel heesters die gesnoeid en 
geschoren moeten worden. 
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Figuur 20: Dit plein grenst aan de Beukenstraat. Het staat ook in verbinding met het plein hierboven beschreven. Veel 
gras die wekelijks gemaaid moet worden. De heesters langs de zijkanten moeten ook jaarlijks twee keer gemaaid 
worden. 

 

Figuur 21: Dit pleintje op het einde van de Wilgenstraat staat ook in verbinding met het plein in de Beukenstraat. Dit 
pleintje vind ik op zich niet zo slecht, uitgezonderd de heesters die terug geen meerwaarde bieden. 
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Figuur 22: Dit pleintje is gelegen op het einde van de Berkenstraat. Terug veel gras en heesters die teveel onderhoud 
vragen. 

 

Figuur 23: Plein gelegen tussen de Lindestraat en de Gitsbergstraat. De speeltuigen hebben felle kleuren en hebben geen 
natuurlijk uitzicht. 

- Straten 

De straten en de voetpaden zijn van goede kwaliteit. De meeste straten hebben langs beide zijden 

een voetpad met hiertussen een smal plantvak, waarvan een breedte van 50 cm geen uitzondering is. 

Deze werd beplant door heesterbeplanting die twee keer per jaar geschoren moet worden. Maar in 

de meeste vakken staat er gewoon gras die wekelijks gemaaid wordt. Een groot aantal bomen 

worden gekandelaberd omdat ze plaats tekort komen om uit te groeien. De bomen die niet vrij 

uitgroeiend zijn hebben in deze smalle stroken ook veel te weinig groeiruimte. Deze smalle stroken 

vormen dus een veel te duur beheer. In de straten is structuur- en zichtgroen belangrijk hieraan 

voldoen ze wel, maar er meestal gekozen voor de verkeerde soort beplanting op een bepaalde 

plaats. 
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Figuur 24: De Lindestraat, vlak na het binnen komen van de wijk. De bomen aan de linkerzijde hebben voldoende 
wortelruimte maar staan veel te dicht geplant tegen elkaar. De smalle stroken aan de rechterkant worden ofwel gemaaid 
of wel geschoren, de reden waarom ze afwisselend gras en heesters gebruiken is totaal niet duidelijk en kost alleen maar 
meer. De bomen die in deze smalle stroken staan hebben veel te weinig wortelruimte, waardoor ze later de voetpaden 
kunnen omhoog drukken. De heesters langs de linkerkant hebben ook terug verschillende beheervormen en kosten veel, 
terwijl ze geen meerwaarde bieden. 

 

Figuur 25: De Beukenstraat: ook hier zijn terug smalle stroken gras te zien waarin gekandelaberde bomen staan. Niet 
alleen kosten de bomen veel geld maar ook het maaien van het gras kost meer doordat ze constant rond de bomen 
moeten maaien. 
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Figuur 26: De Wilgenstraat: terug zeer smalle stroken gras of hagen, met bomen in. 

 

Figuur 27: De Berkenstraat: hierin zijn enorm veel hagen gebruikt, deze hagen moeten twee keer per jaar geschoren 
worden terwijl dit geen meerwaarde heeft aan de straat. 
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Figuur 28: De gele lijnen zijn de doorgangen in de wijk, de blauwe bollen zijn de toegangspunten tot deze doorgangen. 

 

4.2.1 Bomen 

 

De Lindewijk telt in totaal 163 bomen die eigendom zijn van de gemeente.  

 

Grafiek 12: Verschillende snoeivormen van bomen in de Lindewijk en het aandeel van de snoeivormen. 

Hieruit blijkt dus dat er per 843 m² een boom staat in de Lindewijk of 0,12 bomen per 100 m². De 

lengte de straten in de Lindewijk is in totaal 1708,04 meter, langs de straten staan 129 bomen. Het 
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komt er dus op neer dat er 7,6 bomen per 100 meter straat staan. De onderhoudskost zal echter 

hoog zijn van wege het groot aantal bomen die moeten gekandelaberd worden (namelijk 28 %). De 

reden dat deze bomen gekandelaberd worden is omdat ze te dicht bij elkaar geplant staan waardoor 

ze in elkaar zouden groeien, de omwonenden klagen dat ze teveel schaduw hebben of gewoon 

omdat ze niet beter weten.  

 

Figuur 29: Gekandelaberde bomen die dicht bij elkaar geplant staan en zeer weinig groeiruimte hebben. 

Niet alleen is die kost ook hoger maar is de kwaliteit van de bomen veel slechter. Door een 

omvorming te doen, waar minder gekandelaberde bomen in voorkomen kan het eindbeeld op 

termijn kwalitatief verbeterd worden. Door een juiste boomkeuze, afgestemd op de functie en 

standplaats kan een beter eindbeeld verkregen worden, dit met zelfs minder bomen. 
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Figuur 30: De Lindewijk met bijhorende eindbeelden van de aanwezige bomen. 

 

 

4.2.2 Heesters 

 

In de Lindewijk zijn er 33 stukken met heesters beplant, drie worden er gesnoeid, de rest wordt 

geschoren. De oppervlakte van de gesnoeide heesters is 31,78 m² en voor de geschoren heesters 

1423,9 m². Door al deze kleine stukjes scheerwerk verkrijgt men een intensieve en dure 

beheermethode. De meeste heesters zijn gelegen langs de straten of langs de doorgangen. In de 

straten bieden ze net als de smalle grasstroken geen meerwaarde, en worden best vervangen door 

siergrassen. In de doorgangen maakt men veel beter gebruik van gesnoeide heesters in plaats van 

geschoren heesters. Sommige hagen kunnen wel behouden blijven, maar kunnen extensiever 

worden geschoren (zie omvorming).  

 

4.2.3 Vaste planten 

 

De totale oppervlakte aan vaste planten in de Lindewijk bedraagt 186,54 m². De huidige 

aanplantingen met vaste planten hebben geen functie en worden vervangen door siergrassen of 

andere zaken (zie omvorming).  
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4.2.4 Grasvlakken 

 

De totale oppervlakte grasvlakken in de Lindewijk is 6130,38 m². Het kleinste stuk is 1,71 m² groot, 

wat dus te verwaarlozen is qua oppervlak maar wel per jaar veel kost aan de gemeente. De 

gemiddelde oppervlakte van de grasvlakken in deze wijk is 91,50 m². Deze smalle stroken gras 

kunnen vervangen worden door siergrassen. De grotere stukken kunnen opgesplitst worden in 

intensief en extensief beheer, hierdoor zal de kostprijs sterk gedrukt kunnen worden.
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Figuur 31: Weergave van de grasvlakken in de Lindewijk, de verschillende tinten bruin tonen de verschillende zones van oppervlaktes aan.
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Grafiek 13: De verhouding tussen de verschillende groenelementen in de Lindewijk. 

 

4.2.5 Kostprijs Lindewijk 

 

De kostprijs van deze wijk volgens het huidige beheer wordt voorgesteld in onderstaande tabel. 

(Bomenwerk kosten en techniek 2013, 2013) (Voorst, 2006) (Kamp, 2006) 

Soort beplanting Kostprijs per eenheid 
per jaar 

Aantal eenheden Totale kostprijs per 
jaar 

Gekandelaberde 
bomen 

€ 25,20 46 stuks € 1159,20 

Niet vrij uitgroeiende 
bomen 

€ 14,40 117 stuks € 1684,80 

Geschoren heesters € 5,31 1423,90 m² € 7560,91 

Gesnoeide heesters € 3,60 31,78 m² € 114,41 

Vaste planten € 2,00 186,54 m² € 373,08 

Gras € 0,55 6130,38 m² € 3371,71 

Totale kostprijs van de Lindewijk € 14264,11 

Totale kostprijs per m² per jaar voor de Lindewijk € 0,10 
Tabel 22: Kostprijs van de Lindewijk. 

 

4.2.6 Conclusie 

 

Er geen duidelijke visie voor deze wijk, in eenzelfde straat komen smalle stroken grasvlakken voor, 

afwisselend met smalle stroken heesters. Het is beter deze smalle stroken te verharden doordat ze 
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toch te verwaarlozen zijn en worden hier en daar grotere plantvakken voorzien waar bomen een 

kans kunnen krijgen om tot volwaardige bomen uit te groeien. Het aantal gekandelaberde bomen 

moeten vervangen worden door niet vrij uitgroeiende bomen. Niet alleen worden kwalitatief betere 

bomen verkregen maar zal de onderhoudskost veel minder zijn en men zal tevens ook minder bomen 

moeten aanplanten doordat een volgroeide boom al veel plaats zal innemen. Het aantal bomen kan 

ook verminderd worden door hier en daar bomen te verwijderen zodat ze meer ruimte krijgen om uit 

te groeien. 

 

4.3 Analyse Bloemenwijk 
 

De Bloemenwijk is gelegen te Ingelmunster. Deze wijk is ongeveer van de jaren 80 en is een typische 

doorsnee wijk met doorgangen, doodlopende straten, voetpaden langs beide kanten van de weg, … 

Het nadeel van dit soort wijken is dat ze zeer onderhoudsintensief zijn en monofunctioneel groen 

hebben. Door drie wijken met elkaar te vergelijken van verschillende gemeentes kan men een goed 

zicht krijgen op het vlak van groen in een wijk. De Bloemenwijk is ongeveer rond de 115881,27 m² 

groot. 

4.3.1 Bomen  

 

De Bloemenwijk telt in totaal 258 bomen die eigendom zijn van de gemeente.  

 

Grafiek 14: De hoeveelheid bomen van het type snoeivorm en het aandeel bomen van dat type snoeivorm in de 
Bloemenwijk. 

In de Bloemenwijk staan 0,22 bomen per 100 m² wijk of 1 boom per 449,15 m². De lengte van de 

straten in de Bloemenwijk is in totaal 2221,01 meter, langs de straten staan 177 bomen. Het komt er 

dus op neer dat er 8 bomen per 100 meter straat staan. De onderhoudskost zal zeer hoog zijn door 
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de vele snoeivormen en tegelijk de groenkwaliteit lager zal zijn. Door een omvorming naar minder 

snoeivormen kan het eindbeeld op termijn kwalitatief verbeterd worden. Veel bomen hebben te 

weinig ondergrondse groeiruimte, waardoor ze aanleiding kunnen geven tot wortelopdruk. Er 

werden echter al 47 bomen vastgesteld die wortelopdruk veroorzaken. De omwonenden zijn vaak 

een oorzaak waarom de bomen gekandelaberd worden. Een andere reden waarom de boom 

gekandelaberd wordt is omdat er verlichtingspalen in de boomkruin zitten. Door een juiste 

boomkeuze, afgestemd op de functie en standplaats kan een beter eindbeeld verkregen worden, dit 

met zelfs minder bomen. 

 

Figuur 32: Gekandelaberde bomen die dicht bij elkaar geplant staan en zeer weinig groeiruimte hebben (zeer goed te 
vergelijken met in de Lindewijk). 
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Figuur 33: De Bloemenwijk met bijhorende eindbeelden van de aanwezige bomen.  

 

4.3.2 Heesters 

 

In de Bloemenwijk zijn er 286 stukken met heesters beplant, 37 worden er gesnoeid, de rest wordt 

geschoren. 1078,75 m² wordt er gesnoeid en 7825,3 m² wordt er geschoren. Hierdoor verkrijgt men 

een intensieve en dure beheermethode. De meeste heestervlakken zijn gelegen bij de doorgangen, 

bij de pleinen en straten komen ook heestervlakken voor. Het probleem bij dit beheer is dat er 

verschillende soorten heesters door elkaar worden gebruikt. Het nadeel hiervan is dat het een slordig 

uiterlijk vertoont en dat de verschillende heesters een verschillende groeisnelheid hebben.  
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Figuur 34: Verschillende soorten heesters door elkaar. 

 

4.3.3 Vaste planten 

 

De totale oppervlakte aan vaste planten in de Bloemenwijk bedraagt 656,9 m². De meeste 

plantvakken met vaste planten zijn gelegen langs de straat. Deze vakken bieden echter wel geen 

meerwaarde aan het straatbeeld en hebben geen functie. 

 

Figuur 35: Plantenstrook gevuld met vaste planten. 

 

4.3.4 Grasvlakken 

 

De totale oppervlakte grasvlakken in de Bloemenwijk is 5335 m². Deze grote oppervlakte bestaat uit 

2 delen. Het vormen daardoor 2 grote pleinen waarop er gevoetbald kan worden. In tegenstelling tot 

de Lindewijk waar er enorm veel kleine stukken grasvlakken zijn. 
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Figuur 36: 1 van de 2 grote graspleinen in de Bloemenwijk. 

 

 

Grafiek 15: De hoeveelheid groenelementen uitgedrukt in m² en het aandeel van de verschillende groenelementen in de 
bloemenwijk. 

 

4.3.5 Kostprijs Bloemenwijk 

 

De kostprijs van deze wijk volgens het huidige beheer wordt voorgesteld in onderstaande tabel. 

(Bomenwerk kosten en techniek 2013, 2013) (Voorst, 2006) (Kamp, 2006) 
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Soort beplanting Kostprijs per eenheid 
per jaar 

Aantal eenheden Totale kostprijs per 
jaar 

Gekandelaberde 
bomen 

€ 25,20 158 stuks € 3981,60 

Niet vrij uitgroeiende 
bomen 

€ 14,40 95 stuks € 1368 

Geknot € 21,00 5 stuks € 105 

Geschoren heesters € 5,31 7825,3 m² € 41552,34 

Gesnoeide heesters € 3,60 1078,75 m² € 3883,50 

Vaste planten € 2,00 656,9 m² € 1313,80 

Gras € 0,55 5335 m² € 2934,25 

Totale kostprijs van de Bloemenwijk € 55138,49 

Totale kostprijs per m² per jaar voor de Bloemenwijk € 0,48 
Tabel 23: Kostprijs van de Bloemenwijk. 

4.3.6 Conclusie 

 

Algemene problemen van het bestaand groen zijn een verouderde en verkeerde beplantingskeuze, 

verkeerd beheer en het niet afgestemd zijn op de bodemkenmerken. Een wazige visie (en ad hoc 

beheer) omtrent bomenbestand, die niet duidelijk afgelijnd is met alle gevolgen nadien. Bestaande 

beplanting met te weinig ondergrondse en bovengrondse groeiruimte. Heesters met verschillende 

beheersvormen onderling met elkaar gemengd, wat het onderhoud bemoeilijkt. Met moet er dus 

voor zorgen dat de beplanting meer groeiruimte krijgt, als er sprake is van plaats tekort. De juiste 

boomkeuze kiezen, zodat men later de boom niet moet insnoeien omdat hij te groot word.  

Om de grote oppervlakte gras wat te verkleinen kunnen langs de zijkanten houtkanten worden 

aangeplant of worden er gedeelten of stroken extensief beheert. Men moet ook de vraag stellen of 

het wel nodig is dat er plaats is voor te voetballen. Als het plein niet veel wordt gebruikt kan men het 

bv. omvormen tot een park. De stroken met vaste planten kunnen vervangen worden door bv. 

siergrassen om een goedkoper beheer te hebben en de siergrassen zullen al meer structuur geven 

dan de huidige vaste planten. Enkel bij ontmoetingsplaatsen of parken kunnen vaste planten gebruikt 

worden. Het aantal gekandelaberde bomen moet terug gebracht worden tot nul, hierdoor zal men 

veel kunnen besparen per jaar. Er moet veel minder gebruik gemaakt worden van geschoren 

heesters omdat dit een zeer dure beheervorm is. De geschoren heesters kunnen bv. vervangen 

worden door houtkanten of extensieve hagen die maar om de 5 jaar worden geschoren of door 

heesters die gesnoeid worden omdat deze een goedkoper beheer hebben. 

 

4.4 Analyse Arendswijk 
 

De Arendswijk is gelegen te Harelbeke. Deze wijk is ongeveer van de jaren 80 en is een typische 

doorsnee wijk met doorgangen, doodlopende straten, voetpaden langs beide kanten van de weg, … 

Het nadeel van dit soort wijken is dat ze zeer onderhoudsintensief zijn en monofunctioneel groen 

hebben. Door drie wijken met elkaar te vergelijken van verschillende gemeentes kan je een goed 

zicht krijgen op het vlak van groen in een wijk. De Arendswijk is 735644 m² groot. 
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4.4.1 Bomen  

 

De Arendswijk telt in totaal 630 bomen die eigendom zijn van de gemeente.  

 

Grafiek 16: De hoeveelheid bomen van het type snoeivorm en het aandeel bomen van dat type snoeivorm in de 
Arendswijk. 

In de Arendswijk staan 0,086 bomen per 100 m² wijk of 1 boom per 1167,69 m². De lengte de straten 

in de Arendswijk is in totaal 21311,5 meter, langs de straten staan 513 bomen. Het komt er dus op 

neer dat er 2,4 bomen per 100 meter straat staan. De onderhoudskost zal hoog zijn door de vele 

snoeivormen en tegelijk de groenkwaliteit lager zal zijn. Door een omvorming naar minder 

snoeivormen kan het eindbeeld op termijn kwalitatief verbeterd worden. Veel bomen hebben te 

weinig ondergrondse groeiruimte, waardoor ze aanleiding kunnen geven tot wortelopdruk. De 

omwonenden zijn vaak een oorzaak waarom de bomen gekandelaberd worden. Een andere reden 

waarom de boom gekandelaberd wordt is omdat er verlichtingspalen in de boomkruin zitten. Door 

een juiste boomkeuze, afgestemd op de functie en standplaats kan een beter eindbeeld verkregen 

worden, dit met zelfs minder bomen. 
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Figuur 37: Gekandelaberde bomen die dicht bij elkaar geplant staan en zeer weinig groeiruimte hebben (zeer goed te 
vergelijken met de vorige wijken). 

 

Figuur 38: De Arendswijk met bijhorende eindbeelden van de aanwezige bomen.  
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4.4.2 Heesters 

 

In de Arendswijk zijn er 383 stukken met heesters beplant, 49 worden er gesnoeid, de rest wordt 

geschoren. 2505,84 m² wordt er gesnoeid en 8995,21 m² wordt er geschoren. Hierdoor verkrijgt men 

een intensieve en dure beheermethode. De meeste heestervlakken zijn smalle stroken die langs 

beide zijden van de straat voorkomen. Er komen verschillende soorten heesters voor waardoor een 

mooi beheer niet mogelijk is, met een slordig uiterlijk als gevolg.  

 

Figuur 39: Smalle heesterstroken aan beide zijden van de straat, steeds met verschillende groepen heesters. 

 

4.4.3 Vaste planten 

 

De totale oppervlakte aan vaste planten in de Arendswijk bedraagt 162,45 m². De meeste 

plantvakken met vaste planten zijn gelegen langs de straat. Deze vakken bieden echter wel geen 

meerwaarde aan het straatbeeld en hebben geen functie. 
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Figuur 40: Plantvak langs de straat beplant met vaste planten. 

 

4.4.4 Grasvlakken 

 

De totale oppervlakte grasvlakken in de Arendswijk is 22695,5 m². Men maakt het onderscheid 

tussen extensief en intensief beheer. In de Arendswijk wordt er 22051,98 m² intensief beheerd en 

643,52 m² extensief beheerd. Veel van de grasoppervlakte komt langs de straatkant voor in smalle 

stroken. 

 

Figuur 41: De smalle grasstroken langs de straat, met de grote intensief gemaaide grasvlakken bij de pleinen. 
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Grafiek 17: De hoeveelheid groenelementen uitgedrukt in m² en het aandeel van de verschillende groenelementen in de 
Arendswijk. 

 

4.4.5 Kostprijs Arendswijk 

 

De kostprijs van deze wijk volgens het huidige beheer wordt voorgesteld in onderstaande tabel. 

(Bomenwerk kosten en techniek 2013, 2013) (Voorst, 2006) (Kamp, 2006) 

Soort beplanting Kostprijs per eenheid 
per jaar 

Aantal eenheden Totale kostprijs per 
jaar 

Gekandelaberde 
bomen 

€ 25,20 219 stuks € 5518,80 

Niet vrij uitgroeiende 
bomen 

€ 14,40 321 stuks € 4622,40 

Geknot € 21,00 66 stuks € 1386 

Vrij uitgroeiende 
bomen 

€ 13,20 16 stuks € 211,20 

Geschoren heesters € 5,31 8995,21 m² € 47764,57 

Gesnoeide heesters € 3,60 2505,84 m² € 9021,02 

Vaste planten € 2,00 162,45 m² € 324,90 

Intensief gazon € 0,55 22051,98 m² € 12128,59 

Extensief gazon € 0,05 643,52 m² € 32,18 

Totale kostprijs van het bomenbestand in de Arendswijk € 81009,66 

Kostprijs bomen per m² per jaar voor de Arendswijk € 0,11 
Tabel 24: Kostprijs van de Arendswijk. 
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4.4.6 Conclusie 

 

Algemene problemen van het bestaand bomenbestand zijn dat er veel teveel bomen worden 

gekandelaberd of geknot. Deze bomen kosten veel teveel per jaar om te snoeien, ze moeten 

verwijderd worden en eventueel vervangen worden door niet vrij uitgroeiende of vrij uitgroeiende 

bomen. Er is terug hetzelfde beeld te zien als in de andere wijken, de bomen staan in smalle stroken 

gras of beplanting tussen twee verhardingen door. Veel bomen die gekandelaberd worden in deze 

wijk verdragen het zelfs niet of nauwelijks gekandelaberd te worden met als gevolg dat er een aantal 

dode bomen tussen staan. Men durft in de pleinen wel al eens gebruik te maken van vrij 

uitgroeiende bomen wat dan wel een goede zaak is.  Men kan het beheer van deze wijk zeer goed 

vergelijken met voorgaande wijken, dit wil dus zeggen dat er nog veel gelijkaardige wijken zullen zijn 

in Vlaanderen. Men maakt teveel gebruik van verschillende soorten beplantingen zonder dat het 

groen een functie heeft. Men moet er dus voor zorgen dat bij een omvorming, het groen een functie 

krijgt zoals bv. gebruiksgroen, zichtgroen, … (zie analyse Lindewijk).  

 

4.5 Vergelijking wijken 

4.5.1 Bomen 

 

Wijken 
Een-

heden 

Snoeivormen bomen Aantal 
bomen 
per 100 

m² 

Aantal 
bomen 
per 100 

m 
straat 

Niet vrij 
uit-

groeiend 

Ge-
kandelaberd 

Ge-
knot 

Vrij uit-
groeiend 

Dode 
bomen 

Linde-
wijk 

Aantal 117 46 0 0 0 
0,12 7,6 

% 72% 28% 0% 0% 0% 

Bloemen
-wijk 

Aantal 95 158 5 0 0 
0,22 8 

% 37% 61% 2% 0% 0% 

Arends-
wijk 

Aantal 321 219 66 16 8 
0,086 2,4 

% 51% 35% 10% 3% 1% 
Tabel 25: Vergelijking bomen bestand van de Lindewijk, de Bloemenwijk en de Arendswijk. 

In alle drie de wijken komen veel dure snoeivormen voor, waarbij vooral gekandelaberde bomen 

aanwezig zijn. Deze drie wijken zijn willekeurig gekozen, dit wil dan ook zeggen dat er nog zeer veel 

gelijkaardige wijken zullen zijn in Vlaanderen als deze drie. Daarom is het dus dringend nodig dat 

zulke wijken worden omgevormd omdat ze teveel kosten per jaar aan onderhoud vanwege dit duur 

beheer. Bij de Lindewijk en de Bloemenwijk staan er ongeveer evenveel bomen per 100 meter straat, 

bij de Arendswijk is dit veel minder.  
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4.5.2 Verschillende groenelementen 

 

Soort 
beplanting 

Lindewijk Bloemenwijk Arendswijk 

Oppervlakte Percentage Oppervlakte Percentage Oppervlakte Percentage 

Geschoren 
heesters 

1423,90 m² 18% 7825,30 m² 53% 8995,21 m² 26% 

Gesnoeide 
heesters 

31,78 m² 1% 1078,75 m² 7% 2505,84 m² 7% 

Vaste 
planten 

186,54 m² 2% 656,90 m² 4% 162,45 m² 1% 

Intensief 
gazon 

6130,38 m² 79% 5335 m² 36% 22051,98 
m² 

64% 

Extensief 
gazon 

0 m² 0% 0 m² 0% 643,52 m² 2% 

Tabel 26: Vergelijking van de verschillende groenelementen van de Lindewijk en de Bloemenwijk. 

In de drie wijken is duidelijk te zien dat het aandeel geschoren heesters altijd groter is dan het 

aandeel gesnoeide heesters. De geschoren heesters vormen een duur beheer. In de Bloemenwijk 

wordt er zeer veel gebruik gemaakt van heesters, terwijl dit in de Lindewijk en de Arendswijk nog 

relatief goed meevalt. De kostprijs van de geschoren heesters is ondanks het kleine aandeel toch het 

duurst, doordat het toch over een groot oppervlak gaat. Bij alle drie de wijken wordt er niet veel 

gebruik gemaakt van vaste planten. Deze soort beplanting kan wel wat meer gebruikt worden bij 

ontmoetingsplaatsen in de wijk (zie hoofdstuk omvorming). Het is ook duidelijk dat er veel intensief 

gemaaid gazon voorkomt in beide wijken, dit vormt dan ook een van de grootste kosten.  

 

4.5.3 Conclusie 

 

Men kan hieruit dus besluiten dat de Bloemenwijk 40874,38 euro per jaar meer kost aan onderhoud 

dan de Lindewijk ondanks dat de Bloemenwijk kleiner is van oppervlakte. De Arendswijk kost 

ongeveer 25000 euro meer dan de Bloemenwijk, maar dit komt doordat de Arendswijk 6,3 keer zo 

groot is als de Bloemenwijk. De Bloemenwijk is in verhouding de duurste wijk en dit komt vooral 

vanwege het groot aantal gekandelaberde bomen en de grote oppervlaktes hagen die moeten 

geschoren worden. De Bloemenwijk kost € 0,48 per m² terwijl de Lindewijk maar € 0,10 per m² kost 

en de Arendswijk € 0,11 per m² kost. De Lindewijk en Arendswijk kosten in verhouding bijna 

evenveel, dit komt doordat het aandeel van de verschillende groenelementen ongeveer gelijk loopt 

in beide wijken. In de wijken is wel een groot oppervlak die intensief gemaaid word. Geschoren 

heesters worden ook in alle wijken veel gebruikt (vooral in de Bloemenwijk). Deze manier van beheer 

kost 5,31 euro per m² per jaar en is duur doordat men ze twee keer moet scheren. In de drie wijken 

komen veel gekandelaberde bomen voor die 25,20 euro kosten per jaar en per boom aan de 

gemeente. De kostprijs van deze bomen is de meerwaarde niet waard. De bomen doen het dan ook 

nog eens vaak niet goed omwille van een verkeerde standplaats, weinig groeiruimte, … 
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5. Omvorming 
 

5.1 Zones Hooglede 

Als men een globale omvorming wil doen, dan moet men de gemeente opdelen in verschillende 

zones. Deze zones hebben een verschillend beheer. Zone A heeft een intensief beheer en wordt 

enkel maar toegepast in het centrum van de gemeente. Zone B is een basis beheer en wordt vooral 

toegepast in de woonwijken of dicht bij het centrum. Ten slotte is er nog zone C, die meer extensief 

wordt beheerd en bevindt zich meestal in de landelijke gebieden (Kwaliteitscatalogus openbare 

ruimte 2010 - Landelijke standaard voor onderhoudsniveaus, 2010).  

 

Figuur 42: Deze figuur toont de drie verschillende beheerzones aan van de gemeente Hooglede. 

Zone A is de meest intensieve zone van de drie. Het gras wordt 18 keer gemaaid zodat het een 

proper uitzicht zou hebben naar de bevolking toe. Het gazon mag weinig beschadigingen en kale 

plekken hebben. De rand moet goed zichtbaar zijn en er mogen weinig oneffenheden aanwezig zijn. 

De bomen moeten om de drie jaar gecontroleerd worden zodat er geen achterstallig beheer is en de 

veiligheid verzekerd word. Er is weinig wortel- of stamopschot. De boom is gezond, groeikrachtig, 

veilig en vertoont geen gebreken. De hagen moeten minstens 2 keer per jaar worden geschoren 

zodat ze niet te wild worden. De gemiddelde lengte van de uitlopers moet ≤ 10 cm per 100 meter 

zijn. De maximale lengte van uitgroeiende uitlopers moet ≤ 30 cm per 100 meter. Heesters die 

moeten gesnoeid worden, worden ook best 2 keer per jaar gesnoeid. Er mag maar weinig beplanting 

beschadigd zijn. De beplanting moet goed sluitend zijn. De rand van de verharding of het gras is goed 

zichtbaar. De meeste heesters ogen fris en verzorgd. De vaste planten borders moeten regelmatig 

gecontroleerd worden op onkruid, kale plekken moeten zo snel mogelijk herbeplant worden, zodanig 
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dat ze een mooi uiterlijk blijven hebben. Er mag maar weinig bladafval of bloesem waar te nemen 

zijn langs de straten. In deze zone mag er nauwelijks onkruid aanwezig zijn.  

 

Figuur 43: Zo hoort een zone A eruit te zien, met goed gesnoeide bomen, strak geschoren hagen en een verzorgd uiterlijk 
(zonder onkruid en vuil). 

Zone B is al een heel stuk minder intensief als zone A, toch moeten deze zones ook onderhouden 

worden. Het gras wordt hier 6 tot 8 keer per jaar gemaaid, hierdoor toont dit nog altijd proper maar 

wordt het gras wat langer. Het gazon mag hier en daar beschadigingen en kale plekken hebben. De 

rand moet redelijk zichtbaar zijn en het kan hier en daar oneffen zijn. De bomen moeten ook 

regelmatig gecontroleerd worden (om de 6 jaar) op veiligheid en worden gesnoeid indien nodig, 

achterstallige snoei kan hier al wat meer toegestaan worden. Er kan in enige mate wortel- of 

stamopslag voorkomen. De boom moet gezond, redelijk groeikrachtig en veilig zijn, en hij mag geen 

gebreken vertonen. Hagen worden op plaatsen waar het nodig is 2 keer per jaar gemaaid, om bv. 

doorgangen open te houden. Op plaatsen waar ze minder hinder vormen worden ze maar 1 keer per 

jaar geschoren. De gemiddelde lengte van de uitlopers moet ≤ 20 cm per 100 meter zijn. De 

maximale lengte van de uitgroeiende uitlopers moet ≤ 40 cm per 100 meter zijn. Gesnoeide heesters 

worden maar 1 keer per jaar gesnoeid. Er kan hier en daar beplanting beschadigd zijn. De beplanting 

moet redelijk sluitend zijn. De rand van de verharding of het gras moet redelijk zichtbaar zijn. De 

heesters krijgen hier en daar een holle vorm. In vaste planten borders moet er meer onkruid 

verdragen worden, en kunnen wat kale plekken staan. De planten worden 1 keer per jaar tegen de 

grond afgedaan. Er kan pleksgewijs bladafval of bloesem te vinden zijn langs de straat. In deze zone 

wordt er hier en daar onkruid aanvaard.  
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Figuur 44: Het gras wordt al wat minder gemaaid en er kunnen hier en daar wat beschadigingen voorkomen. 

 

Figuur 45: De rand van de verharding is redelijk zichtbaar. De strakke lijnen van de hagen of beplantingen zijn nog 
redelijk goed zichtbaar. 

Ten slotte is er nog zone C, deze zone wordt extensief beheert. Deze zone komt dan ook meer in de 

landelijke gebieden voor vanwege zijn natuurlijker beheer. Het gras wordt slechts 2 keer per jaar 

gemaaid. Het gazon kan redelijk veel beschadigingen en kale plekken hebben. De rand kan nauwelijks 

zichtbaar zijn en er kunnen redelijk veel oneffenheden voorkomen. De hagen worden maar om de 3 

tot 5 jaar geschoren. De gemiddelde lengte van de uitlopers moet ≤ 30 cm per 100 meter zijn. De 

maximale lengte van de uitgroeiende uitlopers moet ≤ 50 cm per 100 meter. Gesnoeide heesters en 

vaste planten moeten in deze zone niet staan omdat ze er niet passen. De rand van de verharding of 

het gras is nauwelijks zichtbaar. Redelijk veel heesters kunnen hol zijn. Achterstallige snoei bij bomen 

speelt hier geen rol, de boom toont natuurlijker. Wortel- of stamopslag wordt in deze zone aanvaard. 

De boom kan hier ook niet gezond zijn en niet groeikrachtig zijn. De boom moet echter wel nog veilig 

zijn en mag geen gebreken vertonen. Er kan redelijk veel bladafval of bloesem langs de straat liggen. 

Er kan redelijk veel onkruid voorkomen.  
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Figuur 46: Het gras wordt extensief gemaaid, de kale plekken worden aanvaard. 

 

Figuur 47: Hagen worden veel extensiever gemaaid, waardoor de lengte van de uitlopers veel langer mogen worden. 

 

5.1 Straten 

 

Bij de omvorming van de straten, doorgangen en de pleinen is er rekening gehouden met 

pesticidenreductie, duurzaamheid en kostenbesparing. Hierbij werd afgewogen welke functie die 

plaats vervult op wijkniveau. In onderstaande tabel worden de stappen die moeten genomen worden 

om een wijk om te vormen beschreven. 
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Actieplan Reden 

De smalle stroken haag die minstens 2 keer 
moet geschoren worden om niet over de paden 
te groeien kunnen vervangen worden door bv. 
Hydrangea’s. 

Deze heesters moeten maar 1 keer per jaar 
gesnoeid worden in een periode dat het nog vrij 
kalm is. Het groeit ook niet veel over de paden 
en het is een mooie, goed bodembedekkende 
plant. Met deze vorm van omvorming bespaart 
men 1,71 euro per m² per jaar. Indien men dit 
zou doen met al de geschoren heesters in de 
Lindewijk kan men tot 2434, 87 euro per jaar 
besparen. Men kan ook indien er ruimte voor is 
de hagen extensief beheren en maar om de 3 
jaar scheren, hierdoor zou men tot 6300,76 euro 
kunnen besparen indien men dit zou doen voor 
al de geschoren heesters in de Lindewijk. 

Het omvormen van intensieve grasvlakken.  De totale kost van de graspleinen bedraagt nu 
ongeveer 3902,43 euro. Als men de grasvlakken 
zou omvormen tot intensief-, extensief gazon en 
houtkanten zoals beschreven in de omvorming, 
dan kan men tot 837,20 euro per jaar besparen 
aan onderhoud. 

Rooien van gekandelaberde bomen, knotbomen 
of bomen met een vormsnoei en eventueel 
vervangen door niet vrij uitgroeiende bomen. 

Deze bomen kosten teveel geld voor jaarlijks 
onderhoud en de kwaliteit van de bomen zijn 
vaak slecht. Moest men al de gekandelaberde 
bomen vervangen door niet vrij uitgroeiende 
bomen, dan zou men jaarlijks 496,80 euro 
besparen. 

Het omvormen van kleine stukken grasvlakken 
naar bv. siergrassen. 

Deze stukken zijn soms moeilijk te maaien 
doordat ze nog eens beplant zijn met bomen 
waardoor dit duur is. Men gaat van 18 
maaibeurten per jaar naar 1 scheerbeurt per 
jaar. 

Tabel 27: De reden waarom men kiest voor een bepaalde vorm van omvorming. 

De visie is om de stedenbouwkundige structuur van de wijk te verbeteren, dit met een duurzame 

beplanting waarbij kwaliteit primeert boven kwantiteit. Via een gestructureerde, repeterend 

bomenbeeld die het straatbeeld bepaalt. Voor de omvorming van het straatgroen werden de straten 

onderverdeeld in drie categorieën gekoppeld aan een bijhorende typologische beplanting. Hierdoor 

vormen deze samen een betere eenheid en is de herkenbaarheid in de wijk duidelijker. Straten van 

eerste categorie zijn de grootste straten, ze zijn belangrijk voor de bereikbaarheid naar andere 

steden, zoals de Gitsbergstraat. Tweede categorie wegen zijn de straten die grenzen aan eerste 

categorie straten en staan in verbinding met derde categorie wegen. Derde categorie wegen zijn hier 

veelal doodlopende straten en smallere straten dan 2 de categorie wegen. 
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Figuur 48: Indeling met behulp van stratentypologie, die dient als basis om een typologische beplanting te kunnen 
voorzien. 

 

     1ste categorie: 

 

 

 

 

 

 

2de categorie: 

 

 

 

 

3de categorie: 

 

 

5.2 Bomen Gits 

 

In Gits wordt 45,1% van de bomen gekandelaberd, geknot of geschoren, het is dus een te duur 

beheer waardoor die bomen gerooid moeten worden. Door deze bomen te vervangen door niet vrij 

uitgroeiende bomen zal de kwaliteit van het bomenbestand ferm verbeteren en zullen ook de kosten 

veel lager zijn. Door een juiste boomkeuze, afgestemd op de functie en standplaats kan een beter 

eindbeeld verkregen worden, dit met zelfs minder bomen. 
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Figuur 49: Een hele dreef volledig beplant met gekandelaberde bomen, terwijl voldoende plaats is voor niet vrij 
uitgroeiende bomen. 

 

Figuur 50: De straat is vaak aan beide kanten beplant met kleine bomen die geknot worden, deze bomen brengen geen 
structuur of meerwaarde aan deze straat en vormen een zeer duur beheer.  
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Figuur 51: Waarom moeten zijn hier leibomen gebruikt? Het zou beter zijn niet vrij uitgroeiende bomen te plaatsen die 
wat verder uit elkaar staan en met een haag bijvoorbeeld worden verbonden. Daardoor zouden ook de bloembakken 
weg kunnen waardoor ook jaarlijks veel bespaard kan worden. 

 

Figuur 52: Een straat die langs beide zijden beplant is met bomen die gekandelaberd worden op een zeer lage hoogte. 
Deze bomen brengen geen meerwaarde aan de straat doordat ze zo klein zijn en ze kosten enorm veel qua onderhoud. 

 

5.3 Heesters Gits 

 

Op zeer veel plaatsen zijn heesters te zien die 2 keer per jaar geschoren moeten worden, terwijl ze 

geen nut hebben of dat ze op een andere manier kunnen beheerd worden. 
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Figuur 53: Deze smalle stroken zijn beplant met hagen of heesters die jaarlijks veel geld kosten, in dit geval zouden deze 
stroken beter verhard worden omdat men met een brede groenstrook zit aan de andere kant van het fietspad. 

 

Figuur 54: In dit park zie je vele strak geschoren hagen, je moet echter wel de vraag stellen is dit allemaal wel nodig? 
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Figuur 55: Hier zie je een strook die constant afwisselend beplant is met bodembedekkers, heesters die gesnoeid moeten 
worden of hagen. Deze verschillende beheervormen maken het echter veel duurder. 

5.4 Vaste planten Gits  

 

 

Figuur 56: Deze straat heeft enorm veel kleine vlakken die geplant zijn met bodembedekkers gemengd met andere 
planten. Deze vorm van beplanting is niet meer voor op gemeentelijk niveau. 

5.5 Grasvlakken Gits 
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Figuur 57: De smalle stroken gras die vaak beplant zijn met bomen vormen een zeer duur beheer en bieden geen 
meerwaarde. 

 

Figuur 58: Grote stukken gras die intensief gemaaid worden zijn duur in onderhoud en kunnen omgevormd worden tot 
stukken extensief gazon of andere beplantingen. 

5.6 Voorbeelden na de omvorming 
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Figuur 59: Houtkanten in de pleinen omringd met extensief of intensief gras. 

 

Figuur 60: De combinatie maken tussen extensief en intensief gazon voor in de pleinen. 

 

Figuur 61: Altijd zorgen dat er een schoonheidsrandje is, die intensief wordt gemaaid. 
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Figuur 62: Dit is de manier waarop de vaste planten borders moeten gemaakt worden, met groepen planten bij elkaar. 
Bij de border moet gras aanwezig zijn waarop de mensen kunnen lopen of zitten. 

 

Figuur 63: Op deze foto zie je een smalle strook met siergrassen, dat is het beeld die men veel zal zien langs de straat als 
de stroken met de bomen erin ook zo worden beplant. De strook met Hydrangea's zou ik vooral gebruiken bij de 
doorgangen omdat ze jaarlijks dezelfde grootte hebben en maar 1 keer gesnoeid moeten worden per jaar. 

 

5.7 Bomen Lindewijk 

 

De omvorming van het boombestand is bij onderstaande kaart en grafiek duidelijk weergegeven. Na 

de omvorming zouden er in de wijk 129 bomen staan, die niet vrij uitgroeiend zijn. 
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Grafiek 18: Het aantal bomen met hun functie en het aandeel van de verschillende functies. 

 

 

Figuur 64: Bomenbestand die; te rooien, aan te planten en de te behouden bomen weergeven 
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Door dit beheer toe te passen zullen de jaarlijkse kosten voor onderhoud ook veranderen. Hieronder 

wordt voorgesteld hoe deze kosten per jaar wijzigen en achter hoeveel tijd deze veranderingen terug 

verdient worden. (Bomenwerk kosten en techniek 2013, 2013) 

Huidige jaarlijkse kosten Lindewijk voor het bomenbestand 

Bomenbestand Kostprijs per eenheid 
per jaar 

Aantal eenheden Totale kostprijs per 
jaar 

Gekandelaberde 
bomen 

€ 25,20 46 stuks € 1159,20 

Niet vrij uitgroeiende 
bomen 

€ 14,40 117 stuks € 1684,80 

Jaarlijkse kostprijs van de Lindewijk voor het bomen bestand € 2844 

Totale kostprijs van de Lindewijk na 26 jaar € 73944 
Tabel 28: Huidige jaarlijkse kosten Lindewijk voor het bomenbestand. 

Toekomstige jaarlijkse kosten Lindewijk voor het bomenbestand na de omvorming 

Bomenbestand Kostprijs per 
eenheid (per 
jaar) 

Aantal keren 
uitvoeren 

Aantal eenheden Totale kostprijs 
(per jaar) 

Te rooien bomen € 289 1 keer 62 stuks € 17918 

Bij te planten bomen 
(maat 12/16) 

€ 70 1 keer 29 stuks € 2030 

Planten en nazorg € 187 1 keer 29 stuks € 5423 

Totale kostprijs van de Lindewijk om het boombestand om te vormen € 25371 

Snoeien € 14,40 Tot boom 
dood is 

129 stuks € 1857,60 

Jaarlijkse kostprijs van de Lindewijk na de omvorming € 1857,60 

Totale kostprijs van de Lindewijk 26 jaar na de omvorming € 73668,60 
Tabel 29: Toekomstige jaarlijkse kosten van de Lindewijk voor het bomenbestand na de omvorming. 

 

5.8 Overige groen 

 

De omvorming van de overige groenelementen is in onderstaande grafiek en kaart duidelijk 

weergegeven. De kosten van voor de omvorming en na de omvorming worden in onderstaande 

tabellen weergegeven. (Bomenwerk kosten en techniek 2013, 2013) (Voorst, 2006) (Kamp, 2006) 
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Grafiek 19: Deze grafiek geeft de oppervlakte wijzigingen van de verschillende groenelementen weer, van voor de 
omvorming in vergelijking met na de omvorming. 

 

Figuur 65: De overige groenelementen na de omvorming.  
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Huidige jaarlijkse kosten voor de Lindewijk van het overige groen 

Soort beplanting Kostprijs per eenheid 
per jaar 

Aantal eenheden Totale kostprijs per 
jaar 

Geschoren heesters € 5,31 1423,90 m² € 7560,91 

Gesnoeide heesters € 3,60 31,78 m² € 114,41 

Vaste planten € 2,00 186,54 m² € 373,08 

Gras € 0,55 6130,38 m² € 3371,71 

Totale kostprijs van de Lindewijk voor het overig groen € 11420,11 

Totale kostprijs van de Lindewijk voor het overig groen na 11 jaar € 125621,21 
Tabel 30: Huidige jaarlijkse kosten voor de Lindewijk van het overige groen 

Toekomstige jaarlijkse kosten voor het overige groen in de Lindewijk na de omvorming 

Soort beplanting Kostprijs per 
eenheid (per 
jaar) 

Aantal keren 
uitvoeren 

Aantal eenheden Totale kostprijs 
(per jaar) 

Omvorming 

Verwijderen 
heesters 

€ 5,00 1 keer 1989,13 m² € 9945,65 

Verwijderen vaste 
planten 

€ 2,50 1 keer 186,54 m² € 466,35 

Kostprijs verwijderen vorige beplanting € 10412 

Planten voor de 
houtkanten 

€ 0,33 1 keer 2269,89 m² € 749,06 

Beplanten en nazorg 
voor de houtkanten 

€ 5,10 1 keer 2269,89 m² € 11576,44 

Kostprijs omvorming naar een houtkant € 12325,50 

Planten voor de 
heestervlakken 

€ 1,50 1 keer 1231,78 m² € 1847,67 

Beplanten en nazorg € 5,10 1 keer 1231,78 m² € 6282,08 

Kostprijs omvorming naar een heestervlak € 8129,75 

Aanleggen van vaste 
planten border 

€ 7,34 1 keer 286,89 m² € 2105,77 

Kostprijs omvorming naar een vaste planten border € 2105,75 

Siergrassen € 1,15 1 keer 362,50 m² € 2084,38 

Beplanten en nazorg 
siergrassen 

€ 5,10 1 keer 362,50 m² € 1848,75 

Kostprijs omvorming naar siergrassen € 3933,13 

Totale kostprijs omvorming van de Lindewijk € 39361,93 

Jaarlijks onderhoud 

Geschoren heesters € 5,31 2 keer per jaar 425,08 m² € 2257,17 

Gesnoeide heesters € 3,60 1 keer per jaar 447,62 m² € 1611,43 

Houtkanten € 0,96 1 keer om de 5 
jaar 

2269,89 m² € 2179,09 

Vaste planten € 2,00 2 keer per jaar 286,89 m² € 573,78 

Siergrassen € 0,75 1 keer per jaar 362,50 m² € 271,88 

Intensief gazon € 0,55 22 keer per 
jaar 

1379,06 m² € 758,48 

Extensief gazon € 0,05 2 keer per jaar 3446,38 m² € 127,32 

Jaarlijkse kostprijs van de Lindewijk na de omvorming voor het overig groen € 7779,15 

Kostprijs van de Lindewijk voor het overige groen 11 jaar na de omvorming € 124932,58 
Tabel 31: Toekomstige jaarlijkse kosten voor het overige groen in de Lindewijk na de omvorming. 
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5.9 Totaal van het groen 

 

Kosten van de Lindewijk 

Totale jaarlijkse kostprijs van de bomen in de Lindewijk voor de omvorming € 2844 

Totale jaarlijkse kostprijs van het overig groen in de Lindewijk voor de omvorming € 11420,11 

Totale jaarlijkse kostprijs van de Lindewijk voor de omvorming € 14264,11 

Totale kostprijs van de Lindewijk voor de omvorming na 14 jaar € 199697,54 

Totale kostprijs van de omvorming van de bomen in de Lindewijk € 25371 

Totale kostprijs van de omvorming van het overig groen in de Lindewijk € 39361,93 

Totale kostprijs om de Lindewijk om te vormen € 64732,93 

Totale jaarlijkse kostprijs van de bomen in de Lindewijk na de omvorming € 1857,60 

Totale jaarlijkse kostprijs van het overig groen in de Lindewijk na de omvorming € 7779,15 

Totale jaarlijkse kostprijs van de Lindewijk na de omvorming € 9636,75 

Totale kostprijs van de Lindewijk na de omvorming na 14 jaar € 199647,43 
Tabel 32: De kosten van de Lindewijk voor en na de omvorming. 
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6. Conclusie 
 

Als men de omvorming volgens dit plan volgt voor de bomen, dan heeft men deze omvorming na 26 

jaar volledig terug verdient. Dit is te danken doordat de jaarlijkse snoeikosten ongeveer 1000 euro 

per jaar goedkoper zijn, na de omvorming.  

Als men de omvorming voor het overig groen volgens het gegeven plan volgt, dan heeft men deze 

omvorming na 11 jaar volledig terug verdient. Dit is te danken doordat er weinig oppervlakte beplant 

is met geschoren heesters. Door de oppervlakte grasvlakken minder intensief te maaien bespaart 

men ook veel geld. 

De jaarlijkse totale kosten van de Lindewijk voor de omvorming kosten per jaar 14264,11 euro, na de 

omvorming zijn de jaarlijkse totale kosten van de Lindewijk 9636,75 euro. Doordat de jaarlijkse 

kostprijs na de omvorming veel lager is dan voor de omvorming zal de omvorming terug verdient 

worden en in dit geval is dit na 14 jaar. De terugverdientijd is in dit geval dus zeer snel, waardoor het 

zeker nuttig is om de wijk om te vormen.  
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