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Het beheerplan Beatrixpark is een vervolgstap op het 
plan Verbetering Beatrixpark, gericht op de uitwer-
king van het beheer en onderhoud van het monu-
mentale deel van het park. De wensbeelden volgens 
het Verbeteringsplan worden in beheer- en onder-
houdsmaatregelen uitgewerkt om de identiteit van 
het park op langere termijn te waarborgen en waar 
mogelijk  te versterken. 

De beoordeling van de huidige beheersituatie wijst 
op achteruitgang van de vitaliteit van verschillende 
boom- en heesterbeplantingen. De ontwikkeling van  
bomen en heesterbeplantingen in het park komt in 
het nauw. Verschillende bijzondere bomen en  karak-
teristieke bosschages zijn verdwenen of dreigen te 
verdwijnen, waardoor de identiteit van het Stadspark 
verslapt. Enkele paden zijn overgroeid, andere zijn 
overgedimensioneerd. De waterkwaliteit is slecht 
en enkele bruggen zijn aan hele of gedeeltelijke 
vernieuwing toe.  Voor het gehele Beatrixpark is een 
gemiddeld onderhoudsbudget van €1,07/m2.

Op basis van de wensbeelden voor het deelgebied 
Stadstuin, de Ruggegraat en de Passage en voor de 
aangegeven Parels van het park is een toekomst-
beeld uitgewerkt in de gewenste maatregelen voor 
het beheer op langere termijn en voor het dagelijks 
onderhoud. 
De boom- en heesterbeplantingen komen ruim-
schoots aan bod, omdat zij sterk beeldbepalend zijn 
voor de uitstraling van het park. Voor het ontwik-
kelen van een vitaal bomenbestand, wat ook in de 
toekomst beantwoordt aan het gewenste beeld 
van het stadspark, dient ingegrepen te worden in 
het huidige bomenbestand. Ingrijpen in de vorm 
van bomen dunnen en kappen met geen of weinig 
toekomstwaarde, maar ook weer waardevolle bomen 

voor het park aanplanten. Het ontwikkelen van een 
waardevol bomenbestand, wat nu en in de toekomst 
kan beantwoorden aan het gewenste beeld van het 
stadspark, vraagt om ingrepen in het boomareaal. 
Ingrepen in de vorm van het uitdunnen of kappen 
van bomen zonder of met slechts weinig toekomst-
waarde. Door jarenlange achtergestelde dunningen 
heeft wildgroei van zaailingen plaats kunnen vinden. 
Deze zaailingen zijn zo ver uitgegroeid dat ze 
onder de kapvergunning vallen. Daarnaast dreigen 
meerdere zeer oude bomen hun vitaliteit te verliezen 
of ontnemen de groeimogelijkheden van andere 
beplantingen om zich heen. 
Maar er zijn ook ingrepen nodig in de vorm van de 
aanplant van bomen met hoge toekomstwaarde 
voor het stadspark. Een groot deel van de nieuwe 
bomen kunnen in het Beatrixpark worden aange-
plant. Duidelijk is dat niet alle te kappen bomen in 
het park gecompenseerd kunnen worden. Voor deze 
bomen zal een fi nanciële compensatie plaats vinden.  

Alle gewenste maatregelen zijn uitgewerkt in acties 
en in kosten. De begrote kosten dagelijks onderhoud 
voor het beheerplangebied van het Beatrixpark, het 
gewenste kwaliteitsniveau A en B, bedragen ruim 
€295.818 ofwel € 2,44/m2. Voor de meest essentiële 
renovaties en herinrichtingen is een bedrag nodig 
van € 176.500 en voor belangrijke renovaties zoals 
o.a. het verbeteren van de boom- en heesterbeplan-
ting € 995.500. Overige wenselijke renovaties zijn 
begroot op € 271.500.       
Binnen de huidige fi nanciële mogelijkheden 
wordt geïnvesteerd in de uitstraling van het park, 
zoals bij de vernieuwing van de omgeving van 
het zwembadje of het ereplateau. Voor het gehele 
Beatrixpark is een onderhoudsbudget beschikbaar 
van ruim € 312.000 voor 2009.

0SAMENVATTING
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Het Beatrixpark, oorspronkelijk aangelegd als 
Park Zuid in 1938, functioneert al bijna 70 jaar als 
stadspark. In de loop van de tijd heeft het park een 
hele ontwikkeling ondergaan. Het park is een aantal 
keren van omvang  veranderd, zoals bij de Floriade in 
1972 en zijn er elementen toegevoegd aan het park 
of verplaatst.
Om aan de huidige eisen van een modern stadspark 
te voldoen en deze te waarborgen voor de toekomst,  
is in september 2004 het plan Verbetering Beatrixpark 
opgesteld door de Dienst Ruimtelijke Ordening. De 
ontwikkeling van de Zuidas en de consequenties 
daarvan voor het park, de steeds zwakker wordende 
identiteit van het park, knelpunten in het beheer 
en de communicatie tussen overheid en vereniging 
Vrienden van het Beatrixpark is mede aanleiding 
geweest voor dit initiatief. Het plan is in construc-
tieve samenwerking met de betrokken vereniging 
opgesteld.
In februari 2005 hebben het Dagelijks Bestuur van 
het Stadsdeel Zuideramstel en Bestuurlijk Overleg 
Zuidas ingestemd met het wensbeeld als basis voor  
de verdere uitwerking van het Verbeteringsplan. 
De beheervisie van het Verbeteringsplan vormt het 
kader voor het Beheerplan Beatrixpark dat voor u 
ligt.

1.1  PROBLEEMVERKENNING BEHEER 

  BEATRIXPARK 

Het is onduidelijk welke beheermaatregelen 
getroff en moeten worden om het gewenste beeld 
van het Beatrixpark te behouden. Goede communi-
catie daarover is een blijvend punt van aandacht. 

Identiteit
Het park is op 28 juni 2005 aangewezen als 
beschermd gemeentelijk monument en op de 
gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. De 
bescherming is gericht op de parkaanleg, waaronder 
de padenstructuur, waterlopen en bosschages. 
Het beheer van het park dient gericht te zijn op de 
bescherming en/of het herstel van de oorspronke-
lijke en nog aanwezige waarden. Tevens dient aan 
de vraag te worden beantwoord om de verdwenen 
bijzondere beplanting terug te brengen.  

Bomen
Veel van de bijzondere boombeplanting is slecht 
of inmiddels verdwenen. De van oudsher in paren 
aangeplante bomen zijn kenmerkend voor het 
Beatrixpark. Bepaald moet worden wat de kwaliteit 
van de huidige boomstructuur van het stadspark is,  
waar/ welke bomen behouden dienen te blijven en 
waar de boomstructuur dient te worden hersteld.

Behoudend beheer
Het huidige beheer is gericht op de noodzakelijke 
onderhoudsmaatregelen voor het schoon, heel 
en veilig houden van het park. Incidenteel wordt 
beplanting vernieuwd. Het groene raamwerk bestaat 
uit heester- en boombeplanting met duurzame en 
minder duurzame bomen. Veel bomen zijn inmiddels 
tot volwassen bomen uitgegroeid, veel heesterbe-
plantingen verouderd en uitgehold. Aangegeven 
dient te worden welke gerichte groenrenovatie- en 
dunnings-werkzaamheden nodig zijn voor het 
herstel en behoud van een gezonde en vitale beplan-
ting voor de langere termijn.  

1INLEIDING
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gebiedsgrenzen
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Realiseerbare onderhoudskwaliteit
Realisering van de gewenste beheer- en onder-
houdskwaliteit vereist investeringen. Gebrek aan 
duidelijke richtlijnen en informatie maakt de sturing 
op kwaliteit en kosten moeilijk. De vraag is of de 
budgetten voor herplant en onderhoud toereikend 
zijn voor het gewenste herstel en handhaving van 
het bijzondere karakter van het Beatrixpark.  

Communicatie
Voor het welslagen van het project is het belang-
rijk dat er voldoende draagvlak bestaat onder de 
bewoners en met name bij de Vrienden van het 
Beatrixpark. Rondom de planvorming van het 
Verbeteringsplan hebben de betrokkenen ruim-
schoots inbreng gehad. Het Verbeteringsplan is 
vooral een ruimtelijk plan op hoofdlijnen. Met 
behulp van het Beheerplan wordt het bespreken, 
afwegen en motiveren van de wenselijke beheer
ingrepen mogelijk gemaakt. 

1.2 BEHEERPLAN BEATRIXPARK

Bovenstaande knelpunten worden als opgaven 
in het Beheerplan Beatrixpark opgenomen. Het 
Beheerplan betreft een technisch plan, waarin alle te 
nemen acties, ingrepen en maatregelen voor beheer 
en onderhoud worden vastgelegd, begroot en 
ingepland. Gezien de aard van de genoemde knel-
punten richt het Beheerplan zich met name op het 
monumentale deel van het park.  
Met behulp van het Beheerplan kunnen de nodige 
en gewenste ingrepen in het bestaande park 
gecommuniceerd worden via de bestaande commu-
nicatielijnen. Een uitgewerkt plan met concrete 
beheermaatregelen en kosten is een noodzakelijk 
communicatiemiddel voor alle betrokkenen, zoals 
het Bestuur voor het verkrijgen van budgetten, de 

Vrienden van het Beatrixpark voor het leveren van 
inbreng en verkrijgen van begrip, en de beheerders 
zelf voor het geven van duidelijke  aanwijzingen en 
richtlijnen ten behoeve van de gewenste ontwikke-
ling van het park.  

Het Beheerplan wordt begrensd door het 
Zuider Amstelkanaal aan de noordwest- en  de 
Diepenbrockstraat aan de noordoostzijde, de 
Boerenwetering aan de oostzijde, het fi etspad en de 
waterloop langs de Pr. Irenestraat aan de zuidzijde 
en de Beethovenvijver aan de westzijde, zie kaart 

gebiedsgrenzen.

De basis voor het Beheerplan wordt gevormd 
door het rapport Verbetering Beatrixpark met de 
geschetste wensbeelden en beheervisie als opgaven. 
De overige randvoorwaarden zijn:
-  de status als beschermd Gemeentelijk Monument;
-  de geplande inrichting- en vernieuwingsplannen;
-  het binnen het stadsdeel gehanteerde kader voor 

beheerkwaliteit en onderhoudsbudgetten.

1.3 LEESWIJZER

Ten behoeve van het beheerplan worden belang-
rijke gegevens uit het plan Verbetering Beatrixpark 
aangehaald in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 beschrijft 
de huidige beheersituatie, waarna  in hoofdstuk 4 
de gewenste ontwikkelingsvisie toegelicht wordt 
voor de parkonderdelen Stadstuin, Ruggengraat 
en Passage. De jaarlijkse onderhoudsmaatregelen 
en alle genoemde ingrepen voor het behalen en/of 
behoud van het gewenste kwaliteitsniveau worden 
toegelicht in hoofdstuk 5 en begroot in hoofdstuk 6.
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In het plan Verbetering Beatrixpark, zie afbeelding, is 
een ruimtelijk plan met fl exibele aanpassingen voor 
de huidige situatie opgenomen inclusief een aantal 
concrete projecten, wensbeelden voor de lange 
termijn, de gewenste beeldkwaliteit voor met name 
meubilair en materiaalgebruik en een beheervisie als 
kader voor het beheerplan. 
In dit hoofdstuk worden relevante ruimtelijke 
aspecten en wensbeelden uit dit plan aangehaald 
om te dienen als aanknopingspunten bij de verdere 
uitwerking van het Beheerplan.      

2.1 RUIMTELIJKE ANALYSE EN POTENTIES

Van de parken in het Stadsdeel heeft het Beatrixpark 
de meest stedelijke ligging, dicht op grootstedelijke 
voorzieningen en infrastructuur. Het beeld van het 
oude parkdeel is meer ‘stads’ en bestaat uit voorna-
melijk cultuurgroen en compacte ruimten. 

Het park is ruimtelijk slecht geïntegreerd in de 
omgeving en vormt een gesloten geheel. Met 
uitzondering van de noordkant zijn de entrees 
slecht ingebed in de omgeving en dichtgegroeid. 
De noordelijke ingangen zijn klein van formaat en 
liggen verscholen maar functioneren wel als echte 
toegangen tot het park. Daarentegen is er een goede 
functionele relatie met de omgeving door de vele 
(doorgaande) fi ets- en wandelpaden. De doorgaande 
fi etsverbindingen grenzen aan twee zijden van het 
oude stadspark. 

In het park kan een rondwandeling gemaakt worden. 
De vele wandelpaden verbinden de verschillende 
ruimten met elkaar. De duidelijk begrensde gebruiks-
ruimten worden gevormd door de grote speelweide 
met het ereplateau aan de rand, de wilde bloemen-

weide, de eendenvijver, de kastanjering met vaste 
plantentuin en het kinderbadje.  Het noordelijk deel 
is vrij besloten en ingericht met dennen, sparren en 
rhododendrons. Het zuidelijke deel is meer open en 
is voornamelijk ingericht met loofbomen en open 
beplanting. Een aantal doorzichten uit het oorspron-
kelijke ontwerp is verdwenen.

De overgang van het oude naar het nieuwere deel 
van het Beatrixpark is rommelig met veel onbe-
stemde plekken, een wirwar van paden en slecht 
geïntegreerde, verscholen speelruimten. De centrale 
vijver heeft als enige een verblijfsklimaat.

Het monumentale en volwassen karakter van het 
stadspark is leidraad voor de ontwikkeling van het 
oude parkdeel. In de komende jaren dienen een 
aantal punten concreet aangepakt te worden, zoals:
- vernieuwen van verouderde plantvakken;
-  herstel van de boomstructuur;
-  verhogen van de sociale veiligheid;
-  creëren van een logische rondwandeling;
-  verbeteren van de hoofdentrees;
-  herstellen van oude doorzichten;
- betrekken van het gebied rond het huidige 

scholencomplex bij het park.

2.2 WENSBEELDEN

In het plan Verbetering Beatrixpark worden vijf zones 
onderscheiden met een eigen functie en karakter. 
Voor het Beheerplan worden de wensbeelden voor  
‘Stadstuin’ ,  ‘Ruggengraat’ en ‘Passage’ toegelicht, 
zie kaart zonering op de volgende bladzijde.

2VERBETERINGSPLAN 
BEATRIXPARK

plan verbetering Beatrixpark
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zonering
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Stadstuin
Het oude Beatrixpark is een door water begrensde, 
traditionele ‘stadstuin’ waar veel rust heerst. Al 
dwalend en wandelend over romantische paden 
kan men genieten van de kwaliteit van het park als 
een arboretum en bloemen- en plantentuin. In de 
beplanting vindt men afwisseling tussen open en 
gesloten en tussen doorzichten en intieme delen.  

Ruggengraat
De oostelijk gelegen langzaam verkeersverbinding 
houdt als een ‘ruggengraat’ het park bij elkaar. Het 
noordelijk deel van de ruggengraat heeft een monu-
mentaal karakter wat in het zuidelijk deel veranderd 
in een moderne, architectonische sfeer. Vanaf dit pad 
worden verschillende parkvoorzieningen ontsloten, 
zoals de artsenijhof, het pierenbad en een (kleine) 
speeltuin. In de toekomst kan de rand van het 
Beatrixpark aangevuld worden met nog meer bijzon-
dere functies. 

Passage
Aan de zuidzijde van het oude parkdeel ligt de 
groene ‘Passage’. De Passage heeft het karakter van 
een monumentaal stadspark met mooie paden. 
Doorgaande fi ets- en looproutes komen er samen. In 
de nabije toekomst zal het gebruik nog intensiever 
worden, waardoor het een ontmoetingsplek bij 
uitstek zal worden. Ingericht met grote, landschap-
pelijke elementen zal het een mooi contrast vormen 
met het intieme karakter van de stadstuin.
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Kaart groenbeheersysteem
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Het huidige beheerbeeld van het Beatrixpark is in de 
nazomer van 2008 visueel beoordeeld en geïnventa-
riseerd. Hierbij ligt de nadruk op de technische staat 
van groenvoorzieningen. 
Voor het Beheerplan wordt uitgegaan van 
aanwezige, bruikbare technische gegevens of zal 
nader onderzoek uitwijzen wat de gewenste maatre-
gelen zijn.

3.1 GROEN

Het oorspronkelijke park is bij de aanleg in zijn 
geheel opgehoogd met zand, waardoor een 
geschikte bodem ontstond voor bomen. Dit zand 
is inmiddels grotendeels weggezakt in de bodem. 
Het noordelijke deel is oorspronkelijk ingericht met 
dennen, sparren en rhododendrons in aansluiting op 
het besloten karakter van de villawijk. Veel van deze 
karakteristieke beplanting is verdwenen. Het zuidelijk 
deel is oorspronkelijk ingericht met open struwelen 
van bomen en (sier)heesters. 
Door de behoudende onderhoudsuitvoering is de 
boombeplanting in het park voor een groot deel 
dichtgegroeid. In het zuidelijk deel van de Stadstuin 
zijn z.g. ‘holle bosjes’ ontstaan, ofwel beplantings-
vakken met kale heesters in de kern van het vak.  
In bijlage A is de huidige beheersituatie van de 
opgaande beplanting weergegeven.

De beplanting van het Beatrixpark wordt onder-
houden volgens het Groenbeheersysteem van 
het Stadsdeel Zuideramstel. Uitgegaan wordt van  
reguliere werkpakketten voor groenonderhoud, 
zoals het maaien van het gazon, het vrijhouden van 
de paden en het inboeten van kale plekken bij de 
sierheesters enz. De huidige beheertypes zijn weer-
gegeven op de kaart groenbeheersysteem. 

Voor het gehele Beatrixpark wordt het onderhouds-
niveau B-kwaliteit (CROW) gehanteerd. Uitzondering 
hierop vormen de parels of bijzondere elementen en 
beplantingen in onderhoudsniveau A-kwaliteit.

Parkbomen
Voor de opbouw van het Beatrixpark zijn met name 
in het middengebied van de Stadstuin  duurzame 
bomen gebruikt zoals essen, eiken, beuken en haag-
beuken. In het zuidelijk deel zijn minder duurzame 
bomen gebruikt zijn zoals wilg en populier. Het noor-
delijk deel van de Stadstuin wordt gekenmerkt door 
relatief veel naaldhout. 
Een deel van de bomen is in matig tot slechte 
gezondheid omdat de inmiddels volwassen bomen 
gaan aftakelen. Zij vragen wegens veiligheidsre-
denen extra zorg en aandacht en zullen binnen 
afzienbare termijn gerooid moeten worden.  
Kenmerkend voor het bomenbestand in de Stadstuin 
is dat er relatief veel jonge bomen voorkomen. Dit 
betreff en allen zaailingen die afkomstig zijn van 
aanwezige grote bomen en spontaan een plekje 
veroverd hebben tussen de bestaande beplanting. 

Actuele informatie over de omvang en kwaliteit van 
de bomen is te vinden in het bomenbeheersysteem 
van het Stadsdeel. Door middel van regelmatige 
controles (VTA) worden gegevens actueel gehouden. 
Jaarlijks worden met name de slechte bomen  
geschouwd o.a. om de veiligheid te waarborgen.

3HUIDIGE 
BEHEERSITUATIE
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Monumentale bomen

monumentale bomen
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Monumentale bomen
Met dank aan de Floriade van 1972 is het Beatrixpark 
voorzien van een rijk assortiment bijzondere bomen, 
veelal aangeplant in paren. In de vakliteratuur wordt 
hiervan meerdere keren melding gemaakt. Helaas 
zijn diverse bijzondere bomen door de hoge leeftijd 
verdwenen of ‘opgegaan’ in de omringende beplan-
ting, zie foto. Ook zijn verschillende verwijsbordjes  
verdwenen of bij een verkeerde boom geplaatst. 
Regelmatig worden nieuwe bijzondere bomen 
aangeplant, bijvoorbeeld als schenking ter gelegen-
heid van een bijzondere gebeurtenis of op voor-
spraak van de Stichting Vrienden van het Beatrixpark. 
De bomen zijn op schijnbaar willekeurige plaatsen 
geplant, waardoor open ruimten of zichtlijnen 
zullen verdwijnen en het karakter van de plek wordt 
aangetast, zie foto.  

Het Beatrixpark is sinds enige jaren aangewezen als 
beschermd gemeentelijk monument. De bescher-
ming is gericht op de aanleg van het park inclusief 
bosschages. De monumentaal uitgegroeide bomen 
en herdenkingsbomen in het Beatrixpark hebben 
geen offi  ciële status. Het stadsdeel heeft ter vervan-
ging van de sterk verouderde kapverordening uit de 
jaren ‘90 in concept een nieuwe bomenverordening 
opgesteld, waarin een paragraaf is opgenomen voor 
het beleid van monumentale- en herdenkingsbomen 
inclusief de criteria. 
Om uniformiteit te krijgen binnen de gemeente 
Amsterdam is onlangs besloten tot een nieuwe 
hoofdstedelijke bomenverordening voor alle stads-
delen. Tot nadere besluitvorming hierover wordt nog 
gewerkt met de huidige kapverordening.   

Voor het Beatrixpark kunnen monumentale en 
herdenkingsbomen aangewezen worden volgens 
onderstaande criteria in de concept bomenverorde-
ning Zuideramstel. 

Criteria voor monumentale bomen:
-  minimale leeftijd 50 jaar;
-  een minstens redelijke conditie;  
-  voldoen aan tenminste één van de volgende 

punten: 
* een voor de soort karakteristieke vorm,                                               
* beeldbepalend voor de omgeving,
* verweven met de geschiedenis van de 

omgeving, 
* bijzondere of zeldzame soort, 
* zeldzaam door omvang of hoogte,
* cultuurhistorisch, natuurwetenschappelijk en/

of ecologisch waardevol.
 
De criteria bij herdenkingsbomen zijn:
-   een bijzondere cultuurhistorische waarde van 

de boom (bijvoorbeeld de oorlogsboom in 
de Rivierenbuurt, de boom die alles zag in de  
Bijlmer, de Julianaboom in het Beatrixpark)

-   de conditie van de boom moet tenminste redelijk 
zijn.

In het Beatrixpark staan ruim 500 bomen die op basis 
van de genoemde criteria vallen onder de noemer 
monumentale of herdenkingsboom. Bijgaande  
kaart monumentale bomen toont deze bomen in 
het monumentale deel van het Beatrixpark, zie foto.

populieren gaan op in de beplanting

zichtlijnen zullen verdwijnen  
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zwammen op esdoorn

kolossale vleugelnoot
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Lindenlaan  
Het fi etspad van de Ruggengraat wordt begeleid 
door laanbeplanting van jonge linden. De onder-
linge afstand van de bomen is te gering waardoor 
de kronen elkaar raken en de laan zich niet goed kan 
ontwikkelen.

Dennenbos
Vanuit de Floriadetijd resteren meerdere bijzondere 
boombeplantingen. Zo is er op twee plaatsen in het 
park een ‘dennenbos’ geplant in het kunstmatig, 
met zand opgehoogde maaiveld. Door de tijd is 
deze ophoging in de bodem gezakt en grotendeels 
verdwenen. De bomen zijn meegezakt en hebben nu 
te kampen met wateroverlast, waardoor de kwaliteit 
sterk is afgenomen.

Esdoorns en populieren zuidoosthoek Stadstuin
Bij de zuidelijke entree van de Stadstuin, nabij de 
brug Pr. Irenestraat, bevindt zich een groep door 
zwammen aangetaste esdoorns, zie foto. De popu-
lieren aan de westelijke rand van de grote weide 
hebben eveneens last van de zwammen. De stam 
van één van deze populieren is gescheurd. 

Kastanjering
De kastanjes nabij de vaste plantentuin hebben 
te kampen met verwelkingziekte. Deze schimmels 
leven in de bodem en wortels van vatbare soorten 
zoals de Kastanje en belemmeren de opname van 
water en voedingsstoff en. Tevens is bij een aantal 
kastanjes de bloedingziekte vastgesteld, waarbij de 
schade beperkt lijkt te blijven. Gezocht wordt naar 
een goede vervanger voor de kastanjes met een 
bijzondere sierwaarde die ongevoelig is voor verwel-
kingziekte. 

Vleugelnoot
De kolossale vleugelnoot aan de oostzijde van de 
kleine weide is door ouderdom scheef gezakt en gaat 
hard in vitaliteit achteruit. De verwachting is dat hij 
nog zo’n 10 jaar te handhaven is, zie foto.

Heesters
De bosvakken zijn aangeplant met onderbeplanting 
van bosplantsoen en sierheesters. Door uitgestelde 
dunningen in de boomlaag zijn beplantingsvakken 
dichtgegroeid en donkere bossages ontstaan. Een 
groot deel van de oorspronkelijke heesterbeplanting 
is overgroeid en verdwenen. Op enkele plaatsen 
is getracht dit te herstellen door de aanplant van 
(groenblijvende) heesters aan de randen, zie foto.
Dunningen in de onderbeplanting zijn op veel 
plaatsen achterwege gebleven. De beplanting heeft 
zich dan niet goed kunnen ontwikkelen en bestaat 
alleen nog uit ‘opschietende’ exemplaren,  waardoor 
een ‘holle’ beplanting ontstaat, zie foto.
De heesterbeplanting aan de randen groeit op een 
aantal plaatsen over het pad. In plaats van de betref-
fende rij heesters langs het pad te verwijderen wordt 
er vaak voor gekozen de overhangende takken te 
snoeien. Hierdoor ontstaat het beeld van een haag, 
zie foto.
De beplanting langs de oevers van de Pr. Irenestraat 
is hoog opgeschoten en stakerig. Het vormt een 
visuele barrière langs het water waarmee de groten-
deels verouderde bebouwing wordt afgeschermd 
van het park. 

Beplantingsopbouw
Vanuit de inventarisatie is een goed beeld ontstaan 
van de huidige beplantingsopbouw. Van de ingang 
bij de Beethovenstraat tot aan de Kastanjering wordt 

‘haag’ 

groenblijvende heesters in de vakranden

‘ holle’  beplanting
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Huidige beplantingsopbouw

bomen

bomen , enkele heesters

heesters, enkele bomen

gras met boomgroepen

sierheesters, -bomen 
en vaste planten

gras

bomenrij(en)
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het beeld voornamelijk bepaald door opgaande 
beplanting met voornamelijk boomvormers.
Aan de noordzijde van de Stadstuin wordt het beeld 
bepaald door coniferen. Aan de zuidzijde nabij 
de Pr. Irenestraat voeren heesterbeplantingen de 
boventoon. Op twee plekken aan de rand van de 
centrale weide vormen bomen in het gazon een 
zachte overgang naar de opgaande aangrenzende 
beplanting. De twee grootste open ruimten worden 
gevormd door groene weiden. 
De huidige beheersituatie en beplantingsopbouw 
is weergegeven in bijlage A en op het bijgaande 
overzicht kaart huidige beplantingsopbouw.

Bijzondere beplantingen
Op een aantal plaatsen in het park zoals rond de 
eendenvijver zijn recent beplantingen vernieuwd of 
toegevoegd. Er is helaas een soortkeuze en plantsys-
tematiek gehanteerd die niet aansluit bij de schaal 
en de uitstraling van het park, zie foto. 
De vastenplantentuin rond de grote vijver is onlangs 
geheel gerenoveerd. De beplanting van het erepla-
teau is voor een groot deel vernieuwd. De beplanting 
in de Artsenijhof wordt door de Vrienden van het 
park bijgehouden en verkeerd in goede staat van 
onderhoud.   

Natuurwaarden fl ora en fauna
Op de kleine weide wordt getracht een kruidenrijke 
grasvegetatie te ontwikkelen. Van de kleine weide 
wordt ook gebruik gemaakt door bezoekers met hun 
honden, voor wie de grote centrale weide als honden 
uitlaatterrein is toegewezen. 
Behalve de waarneming van eekhoorntjes, zie foto, 
zijn er tijdens de inventarisatie geen andere bijzon-
dere diersoorten opgemerkt. Hetzelfde geldt voor 
bijzondere fl ora. Dit wil niet zeggen dat er geen 

bijzondere natuurwaarden in het Beatrixpark zijn, 
maar dat de feitelijke gegevens hierover vooralsnog 
ontbreken. 

3.2 WATER
De waterkwaliteit in het park is slecht. Er is nader 
onderzoek gewenst om de oorzaak te achterhalen.

Baggerwerk
Recent zijn de watergangen binnen het parkgebied 
gebaggerd. Vooral de smalle watergangen in de 
schuwrijke bosvakken en de eendenvijver vervuilen 
in snel tempo. 

Doorstroming eendenvijver
Aangegeven is dat de waterkwaliteit van de eenden-
vijver onvoldoende is. De doorstroming bij de 
duikers lijkt niet voldoende te zijn. Nader onderzoek 
is wenselijk. Verwacht wordt dat een  opknapbeurt 
van de fontein in de vijver een positief eff ect zal 
hebben op de waterkwaliteit.  

3.3 VERHARDINGEN
In het Beatrixpark zijn fi ets- en voetpaden aangelegd. 
Fietspaden bestaan uit rood asfalt, voetpaden uit 
zwart en/of afgestrooid asfalt, halfverharding en 
keien. 
In het zuidelijk deel van de Stadstuin is een asfaltpad 
aangebracht rondom de grote weide en de vasten 
plantentuin. In het gras van de grote weide liggen 
informele keienpaadjes. In het noordelijk deel zijn 
alle paden uitgevoerd in halfverharding. Er is wel een 
routing aanwezig rondom de grote weide, maar een 
routing door de stadstuin als geheel ontbreekt. 
Buiten de stadstuin bestaan de paden voornamelijk 
uit zwart en rood asfalt. 

eekhoorntje

beplanting bij eendenvijver
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keienpaadjes in gras

rommelige paden van houtsnippers
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Van het doorgaande voet- en fi etspad langs het 
kinderbadje zijn beide vrijwel even breed en uitge-
voerd in zwart asfalt. Dit wekt verwarring en kan 
aanleiding geven tot onveilige situaties, zeker nabij 
het kinderbadje.
Omdat gras en paden even hoog aangelegd zijn 
overgroeit het gras vaak de paden met een slordig 
beeld als resultaat.  

De technische kwaliteit van de paden is over het 
algemeen in orde. Waar onlangs bankjes in het asfalt 
vervangen zijn is het asfalt slecht aangeheeld. De 
paden in halfverharding zien er over het algemeen 
goed uit. Op een enkele plaats is het pad iets verzakt, 
waardoor er plassen blijven staan. De door het gras 
lopende keienpaadjes zijn op veel plaatsen over-
groeid of verdwenen onder het gras, zie foto. 

In het park wordt afwijkende verharding aange-
troff en bij bijzondere plekken, zoals gebakken 
klinkers bij de Artsenijhof. Binnenkort wordt het 
Ereplateau voorzien van keitjes, die afkomstig zijn uit 
het oude cirkelpad over de grote weide.  

In verschillende beplantingsvakken zijn houtsnipper-
paden aangebracht van snoeihout, zie foto. Onlangs 
is een doodlopend snipperpad in de beplanting 
tussen het kinderbadje en de singel aangebracht. 
Onduidelijk is de reden hiervan. 

3.4 CIVIELTECHNISCHE (KUNST)WERKEN

Bruggen
De bruggen in het park zijn op twee na allen verschil-
lend van uiterlijk. De brug bij de vastenplantentuin 

is een bijzondere brug, die een verpauperde indruk 
geeft en in technisch zin slecht scoort, zie foto. 
De overige bruggen verkeren in redelijk goede 
staat. Voor alle bruggen geldt vooralsnog regulier 
onderhoud. Op de brug bij de vasten plantentuin 
wordt nader technisch onderzoek uitgevoerd.

Beschoeiingen
De beschoeiing in de stadstuin bestaat uit 
houten paaltjes en uit betonelementen bij de 
Boerenwetering. Op verschillende plaatsen zijn ze 
verzakt, kapot of verdwenen. 

Electiciteitshuisje en trafo’s
Vooral het huisje langs de Van Diepenbrockstraat 
geeft een troosteloze aanblik mede door de 
aanwezige graffi  ti.   

Brandkranen, drinkfonteintjes
Er is behoefte aan drinkwater voor honden. Gedacht 
wordt aan fonteintjes met een lage drinkrand.

3.5 BIJZONDERE PARKVOORZIENINGEN 

Artsenijhof
De Artsenijhof bevat bijzondere groenvoorzieningen 
en andere sierelementen, zie foto. Het wordt in 
samenwerking met een groep vrijwilligers onder-
houden. De verharding vraagt extra aandacht. De 
klinkers in de Artsenijhof zijn hier en daar verzakt 
en uit verband geraakt. De toegangspaden naar de 
Artsenijhof zijn recentelijk vervangen door gebakken 
klinkers. 

artsenijhof

brug in de vaste plantentuin
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Ereplateau
Het ereplateau is een bijzonder element uit de 
Floriadetijd. Het bestaat uit een door keerwanden 
verhoogd deel met uitzicht over de grote, centrale 
weide. Recentelijk zijn de oorspronkelijke keer-
wanden vervangen door randen van gemetselde 
keien. De beplanting van het ereplateau wordt op 
korte termijn enigszins ‘in ere hersteld’ door nieuwe 
aanplant van opvallende sierheesters langs de rand. 

Eendenvijver
Diverse beplantingen rond de eendenvijver zijn aan 
herziening toe. Met name langs de zuidelijke rand 
is een ratjetoe aan soorten bij elkaar geplaatst. Het 
houten hekwerk langs is doelmatig maar past niet in 
het beeld van de stadstuin. Te overwegen is om dit te 
vervangen voor een spijlenhekwerk.   

Entrees
De entrees van het Beatrixpark zijn niet herkenbaar 
of uitnodigend. Met name zorgt de combinatie van 
uitgesteld onderhoud aan beplantingen, bruggen 
en meubilair voor een onverzorgde indruk bij de 
entrees, zie foto. In het plan Verbetering Beatrixpark is 
voorgesteld om elke (belangrijke) entree te voorzien 
van een informatiebord. Ook is opgenomen om de 
fi etssluizen te vervangen voor echte toegangshekjes.  
De entree langs de Diepenbrockstraat bij het z.g. 
Berkenlaantje, vormt de dichtstbijzijnde  verbinding 
met de tegenoverliggende school. Regelmatig wordt 
overlast nabij de eendenvijver  veroorzaakt  door 
schoolgaande kinderen. Mede gezien de meerdere 
entrees langs de Diepenbrockstraat moet overwogen 
worden om deze kleine entree af te sluiten en in te 
planten. 

Kinderbadje
Het kinderbadje is een bijzonder element als 
openbaar bad. Het badje is ’s zomers opengesteld 
en staat dan onder gemeentelijk toezicht. Bij het 
badje bevindt zich een betonnen pergola. Recent is 
de groenstrook tussen voetpad en kinderbadje zeer 
fors gedund waarmee het zicht op het badje en de 
sociale veiligheid is vergoot. Naast de bestaande 
bomen zijn enkele heesters overgebleven.

3.6 TERREININRICHTING EN MEUBILAIR 

Banken en afvalbakken
De verschillende banken zijn successievelijk 
vervangen. Het vervangen van de banken is een 
belangrijke stap in het aantrekkelijk maken van 
het stadspark, zoals is aangegeven in het plan 
Verbetering Beatrixpark. Daarbij zijn de oude afval-
bakken vervangen en nieuwe bakken bijgeplaatst.   

Lichtmasten en borden
In de stadstuin zelf is geen verlichting aanwezig. De 
lichtmasten langs de doorgaande fi etsroute  krijgen 
evenals de benodigde palen voor bebording in het 
park een zwarte uitvoering.

Speeltoestellen
De speeltoestellen bij het kinderbadje zijn onlangs 
vernieuwd. 

Prieeltjes
In het Beatrixpark staat nog een van de prieeltjes uit 
het Floriadetijdperk, wat echter begint te vervallen. 
Het voornemen is om deze te vervangen, zie foto. 

entree Beatrixpark

prieeltje uit Floriadetijd
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Kunst
Het Beatrixpark biedt plaats aan verschillende kunst-
werken, zoals stenen beelden op de grote en kleine 
weide, bronzen fontein in de eendenvijver e.a.. De 
kunstwerken staan goed verspreid in de stadstuin 
zodat ze niet in een keer zijn te overzien.   
  

Hekken en fi etsrekken
Bij de Artsenijhof bevindt zich een fraai hekwerk dat 
afsluitbaar is gemaakt maar nog opgeknapt dient 
te worden. De bij de entrees geplaatste fi etssluizen 
zijn doelmatig maar niet erg sierlijk en worden 
vervangen door stalen toegangshekjes.    

Bloembakken
In het voorjaar worden op verschillende plaatsen 
bloembakken in het park gezet, meestal met bollen 
en eenjarige beplanting. Bloembakken komen echter 
in het park niet goed tot hun recht.

3.7  BEHEERBUDGETTEN
In de basisbegroting ZuiderAmstel 2009 is voor struc-
tureel onderhoud van het gehele(?) Beatrixpark bij 
de afdeling Groen opgenomen voor openbaar groen-
onderhoud, inclusief algemeen beheer, waterbouw 
(exclusief baggeren), inrichting zwembadje, nuts-
voorzieningen en reiniging:
- Bomen           à €      3.275 
- Overige voorzieningen      à €    56.976
- Loonkosten (inhuur)personeel   à €  245.007
In totaal bedraagt het begrotingsbudget voor 
groenonderhoud in 2009 € 312.398 voor het gehele 
Beatrixpark van ca. 290.770 m2 groot. 
Dit geeft een gemiddeld onderhoudsbudget van 
€ 1,07/m2 voor openbaar groen. 
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Voor het doelgericht aansturen van gewenste 
ontwikkelingen en voor het beheer van het 
Beatrixpark is een visie opgesteld. Het oude park-
ontwerp van Jacoba Mulder wordt als uitgangspunt 
gehanteerd, waarbij de voorgestelde maatregelen 
extra kwaliteit en helderheid toevoegen. Dit gebeurd 
door oude doorzichten te herstellen, door de ruim-
telijke werking van randen, entrees en het grote veld 
te versterken, door het karakter van het stadspark 
te versterken met ‘bijzondere toevoegingen’ en het 
karakter van de verschillende zones aan te scherpen.       
De visie zorgt voor samenhang tussen de verschil-
lende plannen en ideeën over de toekomst van het 
park. De hieruit voortvloeiende maatregelen en 
benodigde budgetten kunnen vervolgens op een 
evenwichtige wijze over de komende jaren worden 
uitgespreid. 
De visie wordt aangegeven met behulp van een 
ontwikkelingsschets voor het monumentale deel van 
het Beatrixpark, zie kaart ontwikkelingsschets op 
bladzijde 26. De visie wordt voor de verschillende 
deelgebieden Stadstuin, Ruggengraat en Passage in 
de onderstaande tekst toegelicht.  

4.1 DEELGEBIED STADSTUIN
Het noordwestelijk gelegen en oudste deel van het 
Beatrixpark betreft een traditionele ‘stadstuin’. De 
naam stadstuin verwijst naar een parkdeel met een 
rijke groenschakering, waarbij termen als romantisch 
en klassiek, verborgen, verzorgd en kleurrijk kenmer-
kende begrippen zijn.
De beplanting wordt gekenmerkt door bos, 
stuwelen en groene weiden, bomencollecties zoals 
in een arboretum en pinetum en enkele siergroen 
elementen zoals vastenplanten en sierheesters.

In de stadstuin is natuurbeleving een belangrijk 
aspect, wat zich uit door de aanwezigheid van  
bijvoorbeeld vlinders, amfi biën en vogels.  

Groen en water
Midden in de stadstuin ligt de grote weide als 
centrale, open ruimte en noordelijk daarvan de 
kleinere weide. De grote weide wordt aan de noord- 
en westzijde begrensd door een boslint met voorna-
melijk loofbomen. Het boslint volgt in grote lijnen de 
huidige boomstructuur van voornamelijk opgaande 
bomen vanaf de ingang bij de Beethovenstraat 
tot aan de Kastanjering. Het beheer is erop gericht 
om de bomen geleidelijk om te vormen naar een 
loofbos. Op plaatsen met voldoende lichttoetre-
ding in de rand van het boslint zullen heesters 
zich kunnen ontwikkelen, waardoor een afwisse-
lend beeld van transparante en dichte bosranden 
ontstaat. 

Het boslint vormt het groene ‘frame’ door de 
stadstuin. Het bos vormt een spannend spel van 
stammen. Verschillende beplantingsortimenten aan 
weerszijden van het bos zorgen voor gebieden met 
een eigen sfeer. Zo zal het zuidelijk deel bestaan uit 
heestervakken met enkele boomvormers en boom-
groepen van loofhoutsoorten, veelal  in paren aange-
plant. Waar de beplanting langs de oevers onder-
broken wordt ontstaan doorzichten van en naar de 
centrale weide. Nabij de toegang tot de zuidelijke 
stadstuin staan losse boomgroepen in het gras.
De beplanting van het noordelijk deel van de 
stadstuin bestaat uit naaldhoutheesters en –bomen,  
die gezamenlijk een bijzondere sortimentstuin of 
pinetum vormen. In dit deel van de stadstuin wordt 
gekozen voor in paren aangeplante bijzondere 
naaldbomen.  

4ONTWIKKELINGS-
VISIE
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De grote centrale weide is als recreatieweide een 
geschikte plaats voor ontmoeting, sport en spel. 
Deze functies worden in het plan Verbetering 
Beatrixpark toegekend aan de Passage, maar kunnen 
op deze plek gestalte krijgen zolang de inrich-
ting van de Passage nog niet voltooid is. Dit pleit 
ervoor om de hondenweide te verplaatsen naar de 
noordelijker gelegen weide. Deze weide heeft het 
voordeel aan water te liggen, wat erg aantrekkelijk 
is voor honden, zie foto. Het uitgraven van extra 
water en aanleggen van een klein hondenstrandje 
kan overwogen worden. De nieuwe hondenweide 
wordt voorzien van de nodige zitgelegenheid en het 
bestaande kunstwerk van het hondenbeeld. 

Vanaf de centrale weide ontspringen verschillende 
zichtlijnen naar andere delen van het park. De 
weide zelf biedt verschillende fraaie vergezichten 
waaronder er één gericht is op het ereplateau. 
Midden over de centrale weide loopt een vernieuwd 
pad ter vervanging van het voormalige pad met 
vaste planten cirkels uit de tijd van de Floriade. Op 
enkele plaatsen langs dit vernieuwde pad bevinden 
zich cirkelvormige zitranden die dienst doen als 
ontmoetingsplek en tevens verwijzen naar de voor-
malige Floriade.  Door het pad en met name de 
zitranden iets verdiept te leggen,  wordt voorkomen 
wordt dat het pad gaat ‘zwerven’. De weide wordt 
hiermee in twee functionele delen opgedeeld, terwijl 
het ruimtelijk één grote open ruimte blijft.

De Stadstuin wordt voor het grootste deel begrensd 
door brede waterlopen en vijvers. In de tuin  
bevinden zich smalle waterlopen en twee vijvers, 
waarvan een zwemvijver voor eenden en een sier-
vijver als middelpunt van de vaste plantentuin. 

Waar paden de smalle waterlopen kruisen zijn mooie 
zichtlijnen over het water tussen de weelderige 
beplanting door. Enkele van deze  uitzichtplekken 
worden geaccentueerd door sierlijk getoogde brug-
getjes, die uit het platte vlak oprijzen. Het verwij-
deren van enkele duikers hiervoor zal mogelijk een 
positief eff ect hebben op de doorstroming en daarbij 
de waterkwaliteit verbeteren. 

De oevers van de waterlopen in en om de stadstuin 
zien er strak uit en worden beschermd door een 
zichtbare houten beschoeiing, zie foto. De oevers 
aan de overzijde van de zuid- en westzijde van de 
stadstuin, langs de Pr. Irenestraat en Beethovenlaan, 
krijgen een natuurvriendelijke inrichting. Er  worden 
verlaagde, ofwel onderwater-beschoeiingen 
gerealiseerd. Door deze aanpak ontstaan mooie, 
contrastrijke waterlopen en wordt het beeld van de 
klassieke stadstuin benadrukt. 

Routing en entrees
De paden bestaan voornamelijk uit asfaltpaden in 
het zuidelijk deel van de stadstuin en uit  halfver-
harde paden met grasbermen in het noordelijk deel. 
Een herkenbare wandelroute voert de bezoeker 
langs de bijzondere parkvoorzieningen als het 
ereplateau, de vaste plantentuin en de  eendenvijver. 
Te denken valt aan een (bewegwijzerde) route met 
een afwijkende toplaag van de rest van de paden. Op 
enkele plaatsen worden alternatieve routes gevormd 
door keienpaadjes in het gras, bv naar een bankje 
langs de rand van de weide of singel, zie kaart 

padenstructuur op bladzijde 28.
 

nieuwe locatie hondenweide

strakke oevers in de Stadstuin
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De entrees van de stadstuin zijn duidelijk herken-
baar en onderscheiden zich van elkaar. Ze  worden 
getypeerd door verschillende beplantingsortimenten 
of gekenmerkt door bijzondere boomgroepen. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de typerende 
sfeer van het gebied waar de entree zich bevind en 
van de mogelijkheid om daarbij bijzondere bomen in 
paren aan te planten.
De hoeveelheid entrees aan de noordzijde van de 
stadstuin kan worden teruggebracht, zonder de  
toegankelijkheid te benadelen. Het afsluiten en 
dichtzetten van de entree bij de eendenvijver zal  
de herkenbaarheid van de naastgelegen entrees 
ten goede komen. Bovendien kan plaatselijk meer 
beslotenheid en intimiteit geven worden en het veel-
vuldig voorkomende vandalisme bij de eendenvijver 
worden teruggedrongen.         

4.2 DEELGEBIED RUGGENGRAAT
De oostelijk van de stadstuin gelegen langzaam 
verkeersverbinding houdt als een ‘ruggengraat’ het 
park bij elkaar. Het noordelijk deel van de ruggen-
graat heeft een monumentaal karakter wat in het 
zuidelijk deel veranderd in een moderne, architecto-
nische sfeer. Vanaf dit pad worden de verschillende 
parkvoorzieningen ontsloten, zoals de artsenijhof, 
het pierenbad en de (kleine) speeltuin. 

Verschillende voorzieningen in het park, zoals het 
kinderbadje en de artsenijhof worden als duidelijk 
omkaderde ‘kamers’ voorgesteld. De kamers worden 
door hagen omsloten en verbonden door een 
strakke laan met forse bomen langs de doorgaande 
fi ets- en voetpaden. Er is nog ruimte om in de 
toekomst een aantal nieuwe kamers in te richten. 

Tussen de kamers bevinden zich open ruimten met 
solitaire bomen in het gras of water. Hoge bomen 
langs de oostelijke rand van dit parkdeel zorgen 
voor afscherming van de aangrenzende bebouwing. 
De oever bestaat uit gras met bomen. Het dichte 
bomenscherm in het gras geeft een duidelijke  
begrenzing aan de oostzijde van het park en houdt 
de relatie met het water in stand. 

De doorgaande fi ets- en voetpaden bestaan uit 
asfalt. De breedte van het voetpad is voldoende voor 
het nodige onderscheid en de herkenbaarheid als 
doorgaand voetpad. De paden in de kamers hebben 
een verhardingstype dat aansluit bij de functie en 
het beeld van de betreff ende parkvoorziening.

4.3 DEELGEBIED PASSAGE
Aan de zuidzijde van de stadstuin ligt de groene 
‘passage’. De passage heeft een monumentaal 
karakter met mooie paden. Doorgaande fi ets- en 
looproutes komen er samen. In de nabije toekomst 
zal het gebruik nog intensiever worden. Ingericht 
met grote, landschappelijke elementen zal het een 
mooi contrast vormen met het intieme karakter van 
de stadstuin.

De beplanting langs de oevers van de Pr. Irenestraat 
bestaat uit gras met solitaire heesters en bomen. 
Er zijn verschillende zichtlijnen vanaf en naar 
de stadstuin met een grote ruimtelijke werking. 
Dit komt de relatie tussen beiden delen van het 
Beatrixpark ten goede.  
Natuurvriendelijke oevers worden niet expliciet 
genoemd in het plan Verbetering Beatrixpark. 
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Doordat er onderbeplanting ontbreekt kan licht 
toetreden op de bodem. Een geleidelijke overgang 
van ‘natte’ naar ‘droge’ oever biedt kansen voor een 
rijker dierenleven en kruidenvegetatie langs de 
oever. Deze uitwerking zorgt tevens voor een mooi 
contrast met de strakke oevers van de stadstuin. 
Langs de oever slingert een smal, halfverhard pad als 
alternatieve wandelroute.

4.4 DE ’PARELS’
Verspreid in het Beatrixpark liggen enkele voor-
zieningen, die door een bijzondere verschijnings-
vorm, sier- of gebruikswaarde de ‘parels’ van het 
park genoemd worden. Enkelen van hen worden 
gepasseerd bij het maken van de rondwandeling 
door de stadstuin. Hieronder worden de specifi eke 
kenmerken van de parels toegelicht.

Vaste plantentuin / Kastanjering
De vaste plantentuin/ Kastanjeringen vormt de 
grootste en kleurrijkste ontmoetingsplek in de 
stadstuin. Het rijke assortiment planten  geeft van 
het voorjaar tot in de late herfst kleur aan deze parel. 
Bewegend water vormt het middelpunt van tuin, 
met een bijzondere brug als decor. De plantentuin 
wordt omzoomd door een aaneen geschakelde rij 
grote en opvallende bomen, waarlangs de rondwan-
deling voert, zie foto. 

Ereplateau
In het voorjaar wordt de grote weide langs de rand 
van het bos, opgesierd door een partij  sierhees-
ters. Door de opvallend geurende en bloeiende 
verschijning trekt het ereplateau menig oog en is in 
deze tijd van het jaar zeer promintent aanwezig in 
de stadstuin. Te denken valt aan bijvoorbeeld een 
seringenveld dat tijdens de bloei één explosie van 

bloemen en geur is. De rondwandeling voert langs 
de achterzijde van het ereplateau.  

Eendenvijver / Rhododendronvallei
De eendenvijver wordt weer een belangrijke trek-
pleister van de stadstuin. Op de oevers groeien weel-
derige beplantingen van bijvoorbeeld azalea’s en 
rhododendrons.  De rondwandeling voert over het 
bruggetje met zicht op deze rijk bloeiende heesters. 
Tevens is een prachtige plek ontstaan voor bijvoor-
beeld trouwfoto’s.  

Artsenijhof
De artsenijhof vult met zijn bijzondere kruidenbe-
planting één van de functies van de kamers. De krui-
dentuin is een omsloten ontmoetingsplaats, waar 
meerdere enthousiaste stadsbewoners een zee aan 
rust vinden. De intensief te bewerken beplanting 
op deze locatie wordt door de bewoners in stand 
gehouden, zie foto. 

Kinderbadje
Het openbare kinderbadje is een volgende bijzon-
dere functie in één van de kamers. De plek biedt te 
midden van het groen volop ruimte en gelegenheid 
voor spelende kinderen en hun familie, zie foto. 

vaste plantentuin
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In dit hoofdstuk worden alle maatregelen toege-
licht die nodig zijn om de gewenste parkbeelden en  
-voorzieningen gestalte te geven zoals voorgesteld 
in de ontwikkelingschets. 
De maatregelen worden onderverdeeld in:
- renovaties ofwel herstellen, vervangen of 

omvormen van bestaande voorzieningen;
- herinrichtingprojecten waarbij de inrichting van 

de huidige situatie (plaatselijk) wordt gewijzigd;
- en het cyclisch onderhoud ofwel de dagelijkse 

werkzaamheden.

5.1 RENOVATIEMAATREGELEN EN 
  HERINRICHTINGPROJECTEN  
Om van de huidige situatie naar de gewenste 
verschijningsvorm van het park te komen zijn een 
aantal renovatie- en herinrichtingmaatregelen 
nodig. Veruit de omvangrijkste maatregel betreft 
het geleidelijk uitvoeren van uitgesteld onderhoud 
zoals snoeien en dunnen, kappen of afzetten en 
vervangen van  huidige beplantingen. 
Deze en de diverse andere maatregelen zijn in het 
onderstaande beschreven.    

Renovatiemaatregelen:
A Ontwikkelen en/of plaatselijk omvormen van de 

bestaande boom- en heesterbeplantingen van de 
stadstuin tot een loofbomenbos en in struwelen 
van voornamelijk loof- of naaldbomencollecties. 
Door de gegevens uit het bomenbeheersys-
teem van het Stadsdeel te analyseren en samen 
te brengen met de ontwikkelingsvisie voor het 
betreff ende beheergebied Beatrixpark kan een  
beheerstrategie uitgezet worden waarmee de 

kwaliteit van het bomen- en heesterbestand 
voor de nabije toekomst gewaarborgd blijft. 
De analyse en gewenste beheerstrategie wordt 
uiteengezet in de specifi catie, zie bijlage C: 
ontwikkelen boombeplanting en heesters.   

B Vervangen van de kastanjering bij de vastenplan-
tentuin voor een alternatieve boomsoort. 

C Herstellen en/of opnieuw aanplanten van bijzon-
dere (solitair)bomen (ca. 50 stuks à € 2.000).

D Heraanplanten van het ereplateau met kleurige, 
geurige en insekt- en/of vogelaantrekkende sier-
heesters langs de grote weide, zoals bijvoorbeeld 
Seringen en bessenstruiken.

E Beplanting vervangen rondom de eendenvijver 
met o.a. sfeerbepalende rhododendrons. 

F Omvormen van de oevers Pr. Irenestraat en 
Beethovenlaan tot natuurvriendelijke oevers, 
inclusief het verlagen van beschoeiingen en in de 
Pr. Irenestraat uitdunnen van bestaande boom- 
en heesterbeplanting, aanplanten heesters en 
gedeeltelijk aanbrengen van een wandelpad.

G1 Bomen aan de achterzijde van de Artsenijhof, 
langs de gehele oever van de RAI geleidelijk 
vervangen voor een duurzame soort, zoals 
bijvoorbeeld es, beuk en berk. 

G2 Lindebomen langs de Ruggengraat verplanten 
naar het deel van de laan langs het zwembad.

5MAATREGELEN-
PLAN
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 H Populieren langs de Beethovenlaan vervangen 
voor gemengde, duurzame bomen zoals bijvoor-
beeld essen, eiken, iepen ed. 

I Herstel van het prieel op het ereplateau, 
vernieuwen van het prieel bij de vastenplanten-
tuin. (totaal ca. € 25.000) 

 
J  De doorstromingscapaciteit van het water in het 

gehele park laten onderzoeken (advies DWR).
Houten beschoeiingen vervangen (NB opgave 
Stadsdeel m1 slechte delen in beheerplangebied).  

K Herstelmaatregelen, inclusief verfwerk van het 
afdak bij het zwembad (Vastgoed ca. € 20.000). 

 
L Technisch onderzoek van de houten brug in de 

vastenplantentuin (BRU0433, 01-2008) wijst uit 
dat diverse onderdelen in matige staat verkeren. 
Geadviseerd wordt de gehele brug te vervangen
(kostenraming BOR-civiel totaal ca. € 92.000 d.d. 
2008, planjaar 2009).

M Technisch onderzoek van de betonnen brug naar 
de vastenplantentuin (BRU0430, 01-2008) geeft 
aan  dat het brugdek dient te worden vervangen 
en de aansluitende verharding opnieuw gelegd 
(kostenraming BOR-civiel totaal € 7.168 d.d. 2008, 
planjaar 2008).   

Gewenste herinrichtingen:
N Wijzigen van de kleine weide in hondenweide, 

inclusief het aanleggen van een drinkplaats bij 
het water (hondenstrandje), een zitgelegen-
heid of zonnehelling en het verplaatsen van het 
kunstwerk met de hond.

O Aanpassen van de padenstructuur en/of verhar-
dingsmaterialen van paden, waaronder: 

- de wandelroute door de stadstuin aanleggen in 
asfalt waardoor de beloopbaarheid voor minder- 
en invaliden verbeterd, een afstrooilaag van 
steenslag of schelpen op het asfalt versterkt de 
herkenbaarheid van de wandelroute en sluit aan 
bij het karakter van de stadstuin; 

- het verhardingsmateriaal van diverse delen van 
paden aanpassen;

- het plaatselijk verwijderen, herstellen of 
aanbrengen van keienpaden, incl. enkele bankjes 
langs het Zuideramstel kanaal ;  

- op termijn het voetpad langs het zwembad 
versmallen tot ca. 3 meter breedte en gras 
aanbrengen.  

P De vier entrees tot de stadstuin aanpassen en 
bijvoorbeeld met bijzondere bomen karakteri-
seren (inclusief de hoofdentree).
Van belang is daarbij dat fi etsers worden geweerd. 

Q Het afsluiten en verwijderen van de entree bij de 
eendenvijver, door:

- verwijderen van hekwerken en pad;
- gat dichten met heesterbeplanting.

R De wandelroute door de stadstuin plaatse-
lijk verlevendigen en het zicht op het water te 
vergroten door twee duikers te vervangen door 
karakteristieke bruggetjes.

 
S Afschermende beplanting aanbrengen en/of  

buitenzijde bekleden van het gemaalgebouw.   

T Aanbrengen van cirkelvormige zitranden langs 
het pad over de grote weide.
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5.2 STREEF-  EN BEHEERBEELDEN 
  CYCLISCH ONDERHOUD

Parkbos

Het parkbos heeft een gesloten kronendak met open 
randen. Door het voorkomen van een vegetatielaag 
op de bodem heeft het bos een natuurlijk karakter. 
De kruidenvegetatie krijgt niet geheel de vrije 
hand, maar wordt zo nodig in de randen 2x per jaar 
gemaaid en afgeruimd. Het bos vormt een spannend 
spel van stammen met doorzicht op de plekken 
die relatief smal zijn. In de boomlaag wordt eens 
in de 5 jaar gedund om verdringing te voorkomen. 
Stammen en takken worden afgevoerd.  
Hier en daar kan een struik zich ontwikkelen, wat 
echter door het gesloten kronendak beperkt blijft. In 
de randen wordt pleksgewijs gekozen voor struiken, 
bijvoorbeeld daar waar een decorfunctie gewenst 
wordt voor een van de parels.

Struweel 
Een struweel wordt gekenmerkt door struikenbe-
planting in en aan de buitenzijde van het vak met 
een open kronendak. Met jaarlijkse snoei langs de 
paden wordt voorkomen dat hinderlijke takken gaan 
overhangen. Kruidengroei kan zich onbekommerd 
ontwikkelen, alleen bij problemen wordt ingegrepen.  
In de boom- en struiklaag wordt eens in de 5 jaar 
gedund om genoeg licht toe te laten. Opslag wordt 
tijdig verwijderd. Stammen en takken worden 
afgevoerd, een enkele mag in het vak blijven liggen.  

Bomenweide
De bomenweide heeft een natuurlijk karakter door 
gras of soms wat mos op de bodem. Er komen geen 
struiken voor, opslag wordt verwijderd. 

De bomen worden zo nodig gesnoeid; vormsnoei bij 
jonge bomen en dood hout en gevaarlijke takken bij 
volwassen exemplaren.        

Gazons
Alle gazons, zoals die bijvoorbeeld op de grote of 
recreatieweide, zien er strak uit. Er wordt wekelijks 
gemaaid met een maaifrequentie van ca. 25 keer per 
jaar. Gras langs (half )verharding mag niet ingroeien 
zodat de graskanten 2 keer per jaar gestoken 
worden. Gras langs beplanting wordt gemaaid. Per 5 
maaibeurten (ca. 5 keer per jaar) worden de zachte 
randen en obstakels uitgemaaid. In het najaar het 
gevallen blad en gedurende het groeiseizoen de 
afgemaaide graspollen, in totaal 5 keer verwijderd. 
Gaten of kale plekken worden jaarlijks hersteld.     
Het gras van de hondenweide wordt eveneens 25 
keer per jaar gemaaid en ontstane gaten of kale 
plekken jaarlijks hersteld.   

Natuurlijke oever
Langs de natuurlijke oever bevindt zich geen 
beschoeiing, of is onder water verdwenen. 
Oeverplanten mogen hun gang gaan op het talud en 
de overgang van land en water. Er wordt niet bewust 
op natuurwaarden beheerd omdat er geen ecologi-
sche ambitie is. Het droge deel van de oever wordt 
2 keer per jaar uitgemaaid en geruimd. Aanwezige 
plasbermen worden fasegewijs driejaarlijks uitge-
maaid, waarbij als uitgangspunt geldt dat de water-
afvoer functie gewaarborgd moet blijven.  

Parkoever 
De oevers aan de buitenzijde en in de stadstuin zijn 
strak en hebben een oeververdediging van hout of 
beton. Het beheer is er op gericht deze beschoei-
ingen in stand te houden. Daar waar gazons tot aan 
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de beschoeiing doorlopen wordt de rand 6 keer per 
jaar uitgemaaid.  

Parels
De parels vormen de sieraden van het park en 
worden naar de aard van de soort intensief onder-
houden. Uitgebloeide bloemen worden tijdig verwij-
derd, evenals zwerfvuil. Onkruid krijgt geen kans. 
Op het gebied van snoei is veel aandacht, zodat de 
kwaliteit steeds optimaal is.  Ontstane gaten in de 
beplanting worden tijdig weer ingevuld met nieuw 
plantmateriaal.   

Paden
De paden zien er goed verzorgd uit. De paden 
worden onkruidvrij gehouden. Ontstane gaten 
en kuilen worden tijdig hersteld in verband met 
de begaanbaarheid. Ook afgevallen blad wordt 
frequent verwijderd, zodat natte massa’s bladeren 
geen gevaar opleveren voor bezoekers. Het beheer is 
gericht op instandhouding.   

Water
De watergangen en vijvers rondom het Beatrixpark 
worden goed schoon gehouden ten behoeve van 
een goede doorstroming. Drijfvuil wordt 3 keer per 
jaar verwijderd. De watergangen in het park zelf 
worden jaarlijks schoongemaakt. Pompen en putten 
worden jaarlijks schoongemaakt. Eén keer per 8 à 10 
jaar wordt gebaggerd.     

Terreininrichting
De terreininrichting ziet er het hele jaar schoon en 
heel uit. Reparaties van schade worden op korte 
termijn uitgevoerd, zodat ook de veiligheid gewaar-
borgd blijft. Afvalbakken worden 6 keer per week 
geleegd.  Het zwerfvuil bij ontmoetingsplekken in de 
stadstuin wordt wekelijks verwijderd. Graffi  ti wordt 

snel verwijderd als het kwetsende of discriminerende 
teksten of tekens op zichtbare locaties betreff en. In 
andere gevallen wordt graffi  ti enkele keren per jaar 
schoongemaakt.   

De kaart onderhoudsniveau’s Beatrixpark op de 
pagina hiernaast toont de onderhoudsuitgangs-
punten volgens het beheerplan Beatrixpark. Hierbij 
wordt bij ‘de parels’ kwaliteitsniveau A gehanteerd en 
bij het overige gebied niveau B. De maatregelpak-
ketten voor kwaliteitsniveau A en B zijn te vinden in 
bijlage C: specifi catie cyclisch onderhoud.
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CYCLISCH ONDERHOUD niveau A  kosten/jaar niveau B  kosten/jaar totaalkosten uren/jaar

Bomen   € 8.427 88

Overig groen  € 107.405 3.012

 € 129.222 3.090

GROEN  € 163.838 6.190

WEGEN EN PADEN  € 2.990  € 2.990 61

MEUBILAIR  € 1.116  € 10.106  € 11.222 337

REINIGING  € 4.248  € 32.303  € 36.551 1.025

TOTAAL  € 295.818 7.613

RENOVATIES EN HERINRICHTINGEN essentieel belangrijk wenselijk

A. Ontwikkelen bestaande boombeplanting en heesters

éénmalige schoning/dunning  € 27.500 

ontwikkelen beplantingen  € 305.000 

B. Vervangen kastanjering  € 110.000 

C. Herstel en aanplant bijzondere (solitair)bomen  € 105.000 

D. Heraanplant ereplateau (in uitvoering)  PM 

E. Beplanting rondom eendenvijver vervangen  € 47.500 

F. Aanpassing oevers Beethovenlaan en Irenestraat  € 75.000 

G. Vervanging bomen achter Artsenijhof  € 57.500 

     Lindes verplanten langs ruggegraat  € 22.000 

H. Vervangen populieren langs Beethovenlaan  € 40.000 

I. Herstel prieel ereplateau en vaste plantentuin (stelpost)  € 25.000 

J. verbeteren doorstroomcapaciteit (PM onderzoek)  PM 

   NB vervangen slechte delen houten beschoeiingen  PM 

K. Herstel afdak zwembad  € 20.000 

L. Vervanging brug naar vaste plantentuin (BRU0433)  € 92.000 

M. Herstel brug bij vaste plantentuin (BRU0430)  € 7.500 

N. Wijziging kleine weide in hondenweide (PM APV)  € 26.500 

O. Aanpassen padenstructuur  € 150.000 

P. Opwaarderen entrees (stelpost)  € 250.000 

Q. Afsluiten entree eendenvijver  € 6.000 

R. Opwaarderen wandelroute met kleine bruggetjes  € 42.000 

S. Afscherming gemaalgebouw  € 6.000 

T. Zitranden aanbrengen bij grote weide  € 29.000 

TOTAAL  € 176.500  € 995.500  € 271.500 
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De kosten voor beheer en onderhoud van het 
Beatrixpark worden in dit hoofdstuk weergegeven en 
toegelicht. Daarbij is onderscheid gemaakt in kosten 
voor cyclisch onderhoud, renovaties en  herinrich-
tingprojecten zoals beschreven in hoofdstuk 5 maat-
regelenplan. 
De kosten voor cyclisch onderhoud en renovaties zijn 
samengevoegd in een kostenoverzicht.   

6.1 UITGANGSPUNTEN   
Uitgangspunt voor het bepalen van de kosten voor 
het cyclisch onderhoud is de beschrijving van de 
streef- en beheerbeelden uit hoofdstuk 5.2 en de 
gewenste netheid. Volgens de cyclische onderhouds-
maatregelen wordt het park schoon, heel en veilig 
en duurzaam in stand gehouden. Voor het stadspark 
wordt uitgegaan van de beheerkwaliteiten A en B op 
een schaal van A t/m D.  
Uitgesteld onderhoud kan er niet mee weggewerkt 
worden. De genoemde renovatiemaatregelen dienen 
de kwaliteit van de verschillende onderdelen van het 
park op peil te brengen. Met behulp van de cyclische 
maatregelen kan het park op het gewenste kwali-
teitsniveau gehouden worden.    
Het structureel vervangen van voorzieningen is niet 
in het cyclisch onderhoud opgenomen. 

6.2  KOSTEN BEHEERPLAN BEATRIXPARK    
In het bijgaande overzicht zijn de kosten vermeld 
voor het cyclisch onderhoud, de renovaties en herin-
richtingprojecten. De kostprijsonderbouwingen zijn 
opgenomen in bijlage D: Kostenspecifi caties cyclisch 
onderhoud kwaliteitsnorm A en B, renovaties en 
herinrichtingen.

Bijlage E geeft een overzicht van de huidige, en 
nieuwe arealen onderverdeeld in onderhoudsniveau 
A en B.
  
Op basis van de berekeningen volgens het beheer-
plan Beatrixpark (CROW normen A en B) zijn de 
kosten voor het cyclisch groenonderhoud 2009 
begroot op € 295.818 inclusief de kosten voor 
onderhoud bomen, wegen en paden, meubilair 
en reiniging. Dit is gemiddeld € 2,44 /m2 bij het 
beheerplan-Beatrixpark-areaal van ca. 121.270 m2 
(groen en verhardingen excl. asfalt). 
De kosten voor de meest essentiële renovaties en 
herinrichtingen bedragen € 176.500. 
De kosten voor belangrijke maatregelen bedragen 
€ 995.500 en voor de wenselijke maatregelen 
€ 271.500.

6FINANCIËN
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ABIJLAGE INVENTARISATIE HUIDIGE BEPLANTINGEN
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Overzicht vaknummering



beheerplan Beatrixpark december 2009

vak foto huidige situatie

8 Overzijde van het park met 
verspreid staande bomen 
in de grasoever.

12 Zijde Pr. Irenestraat vormt 
een dichtgegroeide en 
verwilderde oever.

58 Heestervak met groot 
aantal bomen, voorzien 
van goede randbeplan-
ting.

vak foto huidige situatie

65 Rommelige rand door 
uitgeschoten bosplant-
soen en bomen. 

67
68

Heestervakken met lage 
randen van sobere hees-
terbeplanting.

69 Redelijk gesloten vak 
bosplantsoen met een 
dicht op elkaar staande 
bomenlaag.
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vak foto huidige situatie

72 De bomen in het gras 
vormen een gesloten 
kronendak, waardoor het 
gras te lijden heeft van de 
schaduw.

72 Forse populieren 
schermen de oostzijde 
van de weide af. Enkele 
populieren zijn slecht door 
stormschade en/of aantas-
ting door zwammen.

73 Redelijk heestervak, wel 
veel opschot van esdoorns 
aanwezig.

vak foto huidige situatie

74 Redelijk heestervak met 
enkele bomen. Plaatselijk 
is herstel nodig met 
nieuwe heesters en 
bomen.

74

75 De bomen in het gras 
vormen een gesloten 
kronendak, waardoor het 
gras te lijden heeft van de 
schaduw.
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vak foto huidige situatie

76
77

Redelijk heestervak met 
bomen.  Bonte aucuba’s 
detoneren in het beeld.
Sommige heesters, m.n. 
aan de zuidzijde, zijn te ver 
doorgeschoten waardoor 
er op maaiveld kale 
plekken ontstaan.

86 Bos met veel bomen 
die elkaar tot in de rand 
verdringen.

87 Bos met gesloten 
bomendak en weinig 
groeimogelijkheden op de 
bodem.

vak foto huidige situatie

88 Verzakte pinussen 
verkeren in slechte 
conditie door te ‘natte 
voeten’.

89 Een rommelig vak door 
de open randen met veel 
ongewenste kruidengroei. 

90 Vak met aan de weidekant 
een redelijk beeld. Aan 
de slootzijde is het een 
rommelig beeld met veel 
ongewenste kruidengroei.
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vak foto huidige situatie

91 Door schaduw is de 
heester- en kruidenlaag 
verdwenen. Geeft een kaal 
beeld.

92 Vakrand aan de honden-
weide ziet er goed uit.

93 Rommelig vak met 
verzakte pinussen, die in 
slechte conditie verkeren.

vak foto huidige situatie

94 Bos met gesloten 
bomendak en weinig 
groeimogelijkheden op de 
bodem.

Langs de oever nabij de 
ingang vormen vier grote 
hazelaars het beeld.

98 Onduidelijke structuur, o.a. 
door (recent) aangeplante 
Lonicera en Cotoneaster. 
Beplanting bestaat 
uit hazelaars en elzen.
Noordzijde vak pinussen in 
slechte staat
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vak foto huidige situatie

99 Onduidelijke structuur 
door vaste planten/sier-
heesters en verwilderde 
heesters/bomen.

100 Gesloten vak met ‘overko-
kende’ beplanting langs 
de rand. Populieren zijn 
oud en moeten op termijn 
gekapt worden. Dit vak 
gaat over in de transpa-
rante boombeplanting op 
de hondenweide.

101 Gesloten vak met elzen-
opschot aan de oever. 
Slechte treurwilg langs 
de waterkant. Randen zijn 
dichtgezet met groenblij-
vende prunus.

vak foto huidige situatie

102 Vak met veel essen, 
waardoor de onderbe-
planting te lijden heeft.
Taxussen staan te dicht 
op het pad. Met name aan 
de singelzijde een mooie 
rand.

105
106

Vakken met sobere conife-
renbeplanting en loofhout.  
Grasranden langs het pad 
karakteriseren dit gedeelte 
van het park.

112 Met name aan de noord-
zijde van de eendevijver 
een rommelig geheel met 
veel ongewenste kruiden-
groei en een niet samen-
hangende soortenkeuze in 
de beplanting.
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vak foto huidige situatie

113 Vak met kolossale vleugel-
notenen enkele kwarrende 
heesters.De grootste vleu-
gelnoot is duidelijk op zijn 
retour.
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BIJLAGEBBIJLAGE ONTWIKKELEN BOOMBEPLANTING EN HEESTERS
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De bodem van het Beatrixpark bestaat uit een aangebrachte laag zand die 
geschikt is voor de ontwikkeling van bomen. 
Het ontwikkelen van een waardevol bomenbestand, wat nu en in de toekomst 
kan beantwoorden aan het gewenste beeld van het stadspark, vraagt om 
ingrepen in het boomareaal. Ingrepen in de vorm van het uitdunnen of kappen 
van bomen zonder of met slechts weinig toekomstwaarde. Door jarenlange 
achtergestelde dunningen heeft wildgroei van zaailingen plaats kunnen 
vinden. Deze zaailingen zijn zo ver uitgegroeid dat ze onder de kapvergunning 
vallen. Daarnaast dreigen meerdere zeer oude bomen hun vitaliteit te verliezen 
of ontnemen de groeimogelijkheden van andere beplantingen om zich heen.   
Maar er zijn ook ingrepen nodig in de vorm van de aanplant van bomen met 
hoge toekomstwaarde voor het stadspark. Een groot deel van de nieuwe 
bomen kunnen in het Beatrixpark worden aangeplant. Duidelijk is dat niet 
alle te kappen bomen in het park gecompenseerd kunnen worden. Voor deze 
bomen zal een fi nanciële compensatie plaats vinden.  
        
De kwaliteit van de huidige boombeplanting is algemeen in redelijk goede 
staat, op enkele soorten en plekken na zoals de oudere wilgen en enkele popu-
lieren en verzakte pijnboombosjes.
Omdat het grootste deel van de bestaande beplanting zal blijven bestaan, is 
het streven om zo min mogelijk schade te veroorzaken aan de huidige bodem-
structuur en de te handhaven bomen, struiken en onderbegroeiing. Het is dus 
van belang om zorgvuldig te werk te gaan, waarbij een aantal werkzaamheden 
handmatig worden uitgevoerd die normaliter machinaal gedaan zouden 
worden.

1  BEPLANTING ONTWIKKELEN TOT LOOFBOMENBOS
De oppervlakte van het loofbomen bosgebied betreft ca. 148 are (100m2), 
bedekt met totaal ca. 630 bomen. Hiervan zijn 190 stuks zaailing van veldes-
doorn, meidoorn, prunus, hulst en taxus.
De boomdichtheid betreft 630:148 = gemiddeld 4,3 bomen per 100m2.    
Het huidige sortiment is gevarieerd door beuken, eiken, essen en haagbeuken 
(25%), berken, esdoorns, hulsten, meidoorns en prunussoorten (27%) door vele 
taxussen, pijnbomen en pseudotsuga’s (29%) en enkele forse vleugelnoten e.a. 
sierbomen (19%). 

De boombeplanting bestaat uit 120 stuks jonge zaailingen (diameter <20cm) 
ofwel 20%, wat een fors aandeel is van het bomenbestand in dit gedeelte 
van het park. Veel van de (90 stuks) pijnbomen verkeren in redelijk tot goede 
gezondheid. De helft van de matig tot slechte bomen in dit gebied (19 stuks 
totaal) betreff en pijnbomen. De overige bomen zijn in redelijk tot goede staat 
van gezondheid.  

Het doel is om goede en geschikte boombeplanting te ontwikkelen en matige 
en slechte bomen en  zaailingen geleidelijk om te vormen met duurzame hout-
soorten tot een vitale  bosbeplanting. Het geschetste toekomstbeeld bestaat 
uit een gevarieerde en transparante  loofbomen, met plaatselijk struiken en 
een kruidenlaag. Uitgangspunt voor de gesloten bomenlaag is gemiddeld 3 
bomen per are. De realiseringstermijn voor het geleidelijk omvormen betreft 
ca. 10 jaar.
Bomen die goed passen in het beoogde beeld* zijn eiken (zomereik Q.robur), 
essen (zwarte es F.excelsior) iepen (U. carpinifolia), enkele populieren (zwarte 
populier P. nigra, P. euamericana e.a.), hazelaars en zwarte elzen ed. In de 
randen kunnen hier en daar solitairbomen aangeplant worden, zoals ook 
elders in het park zijn aangeplant in paren.   
In het bos komen enkele struiken voor zoals bijvoorbeeld groenblijvende hulst 
en liguster. Deze laatste zijn besdragend en hebben aantrekkingskracht als 
schuilplaats voor vogels.       

De huidige 630 bomen terugbrengen tot 440 stuks als streeftotaal, betekent 
190 bomen in dit gebied minderen. Globaal betreff en de renovatiewerkzaam-
heden voor het loofbomenbos;
- Gebied opschonen van zaailingen (diameter <20cm) totaal 120 stuks;
- Rooien/dunnen pijnbomen en matig/slechte, redelijke bomen totaal 160 

stuks; 
- Grondverbetering;
- Aanplanten van 90 stuks nieuwe loofbomen, incl. begeleidingssnoei 

(verschil 280-190 stuks); 
- Nalopen nieuwe aanplant en eventueel inboeten. 

*  (soorten elzen-iepenverbond vlg. systeem der Nederlandse  bosgezelschappen DOING-KRAFT)
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2  BEPLANTING OMVORMEN TOT LOOFHOUT-STRUWELEN
De oppervlakte van het loofhout-gebied betreft ca. 335 are, bedekt met totaal 
ca. 1180 bomen.
Hiervan zijn 520 stuks zaailing van veldesdoorn, els, meidoorn, hulst en taxus.
De boomdichtheid in dit gebied betreft 1180:334 = gemiddeld 3,5 boom/are 
ofwel 100m2.
Het huidige sortiment bestaat voor slechts 14% uit kastanjes, essen, iepen, 
beuken en platanen, en grotendeels uit elzen en esdoorns, taxussen, hulsten, 
meidoorns en prunussen (48%) en wilgen en populieren (18%), aangevuld met 
minstens 30 verschillende sortimentsbomen (17%).

De boombeplanting bestaat in dit gedeelte uit 310 stuks kleine zaailingen 
(diameter <20cm), ofwel  26%. Er zijn 27 matig tot slechte bomen in dit gebied, 
waarvan het merendeel duurzame bomen. Het geringe aandeel duurzame 
en bijzondere sortimentsbomen (ca. 30%), waarvan een deel matig tot slecht, 
bezorgt dit gebied een matig visuele en technische boomkwaliteit. 

Dit gebied wordt gekenmerkt door zeer forse populieren (diameter >100cm), 
waarvan de meesten  in goede staat verkeren, een aantal is redelijk of matig. 
Veel wilgen vanaf 40cm diameter verkeren in redelijke conditie, enkelen zijn 
matig. De heesters zijn er vaak slecht aan toe door de uitgeholde situatie. 
Ingrijpen is noodzakelijk om weer een vitale beplanting terug te krijgen. 
Door de inmiddels  zeer groot uitgegroeide populieren en wilgen te verwij-
deren wordt meer licht in de vakken gebracht en kunnen heesters weer goed 
uitgroeien of kunnen er nieuwe heesters worden aangeplant. 

Het doel is om de huidige struwelen plaatselijk te herstellen en door te 
ontwikkelen tot vitale loofhout struwelen. Het toekomstbeeld bestaat uit een 
gevarieerde heesterbeplanting met een open kronendak van loofbomen. 
Uitgangspunt voor een open kronendak is 2 bomen per are. 
Door een gesloten randbeplanting komt in het vak nauwelijks kruidengroei 
voor. Voor het realiseren van de herstelwerkzaamheden wordt  een termijn van 
ca. 10 jaar uitgetrokken.
In het beoogde beeld komen gevarieerde loofbomen voor zoals essen, 
iepen,kastanjes, platanen,  enkele beuken en eiken, struiken zoals kersen, 
hazelaars, liguster, cornus en botanische roos e.a. 

De huidige 1180 bomen in het zuidelijk gebied terugbrengen tot 670 stuks als 
streeftotaal betekent 510 bomen minderen. Globaal betreff en de renovatie-
werkzaamheden voor loofhoutstruwelen:
- Gebied opschonen van zaailingen (diameter <20cm) totaal 310 stuks;
- Rooien/dunnen populieren en wilgen (>60cm) en matig/ slechte bomen 

totaal 135 stuks; 
- Rooien van (holle) heesterbeplantingen (uitgaan van ca. 10% ofwel 90are);
- Grondverbetering;
- Doordat er minder uitgedund wordt dan wenselijk is voor het streefaantal 

zullen (voorlopig ) geen nieuwe bomen aangeplant worden in dit deel van 
het park; 

- Aanplanten van nieuwe heesters (uitgaan van ca. 5% ofwel 45are heesters 
aanplanten);

- Nalopen nieuwe heesteraanplant en eventueel inboeten.  
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3  BEPLANTING OMVORMEN TOT NAALDHOUTSTRUWELEN
De oppervlakte van het naaldhoutstruwelengebied betreft ca. 80 are, bedekt 
met ca. 365 bomen. Daarvan zijn 130 stuks zaailing van meidoorn, hulst, kers 
en taxus.
De boomdichtheid betreft 365:80 = gemiddeld 4,6 boom/are ofwel 100m2.
Het huidige sortiment in dit werkgebied bestaat vooral uit taxussen en jene-
verbessen (25%) met een klein aantal bijzondere naaldbomen (8%), berken, 
hulsten en prunussen (35%) maar ook hemelbomen en haagbeuken (9%) en 
bijzondere loofhoutbomen (23%) waaronder enkele populieren.

De boombeplanting bestaat uit 55 stuks kleine zaailingen (diameter <20cm), 
ofwel 15% van het bomenbestand in dit gedeelte. Het ruime aandeel naald-
bomen betreft veel taxus-zaailingen, waardoor een monotoon beeld is 
ontstaan. Door het grote aandeel taxussen en hulsten wordt een vertekend 
beeld geschetst van de gemiddelde boomdichtheid. In werkelijkheid zijn er ca. 
140 (39%) ‘echte’ bomen met een boomdichtheid van 140:80=1,7 boom/are. 
Hiervan zijn 17 stuks in matig tot slechte conditie.  

Door een groot deel van de beplanting geleidelijk te vervangen voor nieuwe 
soorten naaldbomen en heesters kan het assortiment van de stadstuin verrijkt 
worden.        

Het doel is om de huidige beplanting plaatselijk te vervangen door naaldhout 
en te ontwikkelen tot  naaldhoutstruwelen. Het toekomstbeeld bestaat uit 
beplanting van naaldhout met een gevarieerd kronendak van loof- en naald-
houtbomen. Uitgangspunt voor het kronendak is 2 bomen per are. 

Door een gesloten randbeplanting komt in het vak nauwelijks kruidengroei 
voor. Voor het realiseren van de werkzaamheden wordt  een termijn van 
ca. 10 jaar uitgetrokken.
In het beoogde beeld komen gevarieerde naaldhoutbomen en heesters voor, 
zoals pinus, abies, taxus, juniperus ed. en enkele bijzondere loofhoutbomen.  

De huidige 365 bomen terugbrengen tot 160 stuks als streeftotaal, betekent 
205 bomen in het noordelijk gebied minderen. Globaal betreff en de renovatie-
werkzaamheden voor naaldhoutstruwelen:
- Gebied opschonen van zaailingen (diameter <20) totaal 55 stuks;
- Rooien/dunnen 80% taxussen en jeneverbessen, berken, hulsten en 

prunussen in totaal 150 stuks; 
- Grondverbetering;
- Geen aanplant van nieuwe bomen omdat het streefaantal met dunningen 

behaald wordt;
- Aanplanten van nieuwe heesters (uitgaan van ca. 25%, ofwel 25 are, 

aanplanten);
- Nalopen nieuwe heesteraanplant en eventueel inboeten.  
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SPECIFICATIE CYCLISCH ONDERHOUD, 
RENOVATIES EN HERINRICHTINGENCBIJLAGE
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=======================================================================================================================================================================
BOS

=======================================================================================================================================================================
Beheerplan Beatrixpark 
raming diverse maatregelen
mei2009

=======================================================================================================================================================================
afrondingincleenh. prijs  eenh

totaalonvoorzienakwsubtotaaltotaaleuro    totaal
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

115%Ontwikkelen bestaande  heester en bomenbeplantingA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0,004,20:0,00::zie sub A101010
0,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110.000,00Vervangen kastanje ringB

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
realisatie

5.700,00950,006,00strooien kastanjes zware exemplaren  incl. frezen stobbe201010
13.300,00380,0035,00strooien kastanjes dia ca 30201020
3.420,009,50360,00m3graven plantgaten 9m3 per boom en grond afvoeren naar depot201030

12.600,0035,00360,00m3leveren en verwerken bomen grond201040
11.000,00275,00:40,00:st:planten bomen 30-35 rode beuk ? incl. beluchting en ondergrondse verankerin201050
34.600,00865,00:40,00:st:leveren bomen 30-35201050

nazorg
3.000,0012,50:240,00:st :watergeven bomen 6x201060
2.280,0045.600,005,00%inboet 201070

110.000,0011.215,0098.785,0085.900,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    105.000,00Herstel en aanplant bijzondere  (solitairbomen)C
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.275,009,50450,00m3graven plantgaten 9m3 per boom en grond afvoeren naar depot301010
15.750,0035,00450,00m3leveren en verwerken bomen grond301020
13.750,00275,00:50,00:st:planten bomen 30-35  incl. beluchting en ondergrondse verankering301030
43.250,00865,00:50,00:st:leveren bomen dia 30-35301040

nazorg
3.750,0012,50:300,00:st :watergeven bomen 6x301050
2.850,0057.000,005,00%inboet 301060

105.000,008.831,2596.168,7583.625,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     heraanplant ereplateauD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

in uitvoering
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    47.500,00Beplanting rondom eenden vijver vervangenE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

opruimwerk
3.400,003,40:1.000,00:m2:rooien bestaande heesterbeplantingen401010
4.125,00275,0015,00strooien gedeelte aanw. boombeplanting401020

grondwerk
800,000,801.000,00m2diepspitten terrein401030

6.750,0045,00150,00m3lev. en verw. turfmolm 0,15m1401040
beplantingswerk

20.250,0045,00:450,00:st:lev. en aanbr. rhododendron 80-100 (ponticum) plantafstand 1,50x1,50401050
terreinafwerking

1.220,0012,20100,00m3verw. houtsnippers vrijgekomen bij rooiwerk laaagdikte 0,10 m1 401060
1.080,00180,006,00krwatergeven 401070
1.012,5020.250,005,00%inboet 401080

47.500,003.066,8844.433,1338.637,50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75.000,00Aanpassing oevers Beethovenlaan en IrenestraatF
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

beschoeiingswerk
3.848,007,40:520,00:m1:wegdrukken bestaande beschoeiing tot onder de waterlijn501010

rooiwerkzaamheden
9.600,00240,00:40,00:st:rooien bomen (dunning) gem dia 0,30 ioncl stobbe frezen501020

28.800,006,40:4.500,00:m2:rooien/dunnen bosplantsoen (irenestraat)501030
verhardingen

384,004,8080,00m3graven cunet (0,30m1) vrijkomende grond verwerken aansluitend groen501040
840,002,80300,00m2lev. en verw. geotextiel501050

1.104,0018,4060,00m3 lev. en verw repac501060
1.800,0045,0040,00m3lev. en verw. koers-mix (halfverharding)501080

grondwerk t.b.v. beplantingen
400,000,80500,00m2diepspitten nieuw plantvak501090

2.560,000,803.200,00m2spitten en profileren nieuw in te zaaien oevers en terrein501100
plant en zaaiwerk

4.375,0035,00125,00stlev. en verw. veren (es en els)501110
5.850,000,757.800,00m2inzaaien terreinkruidenmengsel incl. gedeelte nieuwe aanplant501120

218,754.375,005,00%inboet 501111
75.000,006.253,2968.746,7159.779,75
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     57.500,00vervanging boombeplanting achter ArtsenijhofG1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.400,00240,00:85,00:st:rooien bomen (dunning) gem dia 0,30 incl stobbe frezen601010
9.000,00180,00:50,00:st:planten bomen 24-28  incl. beluchting en ondergrondse verankering en grondw601020

12.000,00240,00:50,00:st:leveren bomen dia 24-28601030
nazorg

3.750,0012,50:300,00:st :watergeven bomen 6x601040
450,009.000,005,00%inboet 601050

terreinafwerking
448,000,80:560,00:m2:loswerken en profileren terrein601070
420,000,75:560,00:m2:inzaaien en afwerken601080

57.500,004.061,8053.438,2046.468,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    22.000,00Lindes verplanten naar ruggegraatG2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

975,0065,00:15,00:st:rondsteken te verplanten bomen801010
1.282,509,50135,00m3graven plantgaten 9m3 per boom en grond afvoeren naar depot801020
4.725,0035,00135,00m3leveren en verwerken bomen grond801030
3.675,00245,00:15,00:st:ontgraven en vervoeren lindes met kluit801040
4.875,00325,00:15,00:st:planten lindes dia 0,10-0,15) incl. beluchting en ondergrondse verankering801050
1.125,0012,50:90,00:st :watergeven bomen 6x801060

427,508.550,005,00%inboet 801070
terreinafwerking

120,000,80:150,00:m2:loswerken en profileren terrein801080
112,500,75:150,00:m2:inzaaien en afwerken801090

22.000,002.084,8819.915,1317.317,50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    40.000,00Vervangen populieren langs de BeethovenlaanH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.600,00240,00:40,00:st:rooien bomen (dunning) gem dia 0,30 incl stobbe frezen701010
7.200,00180,00:40,00:st:planten bomen 24-28  incl. beluchting en ondergrondse verankering en grondw701020
9.600,00240,00:40,00:st:leveren bomen dia 24-28701030

nazorg
3.000,0012,50:240,00:st :watergeven bomen 6x701040

840,0016.800,005,00%inboet 701050
terreinafwerking

320,000,80:400,00:m2:loswerken en profileren terrein701060
300,000,75:400,00:m2:inzaaien en afwerken701070

40.000,004.511,0035.489,0030.860,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    25.000,00herstel prieel ereplateau / en prieel vaste plantentuinI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.735,0021.735,001,00pmstelpost901010
25.000,004,7524.995,2521.735,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     onderzoek doorstromingscapaciteitJ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pmdoor derden1001010

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20.000,00herstel afdak van het zwembadK

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.375,0017.375,001,00pmstelpost1101010

20.000,0018,7519.981,2517.375,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    92.000,00Brug bij vaste plantentuinL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

80.000,0080.000,001,00pmstelpost1201010
92.000,000,0092.000,0080.000,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7.500,00Brug naar vaste planten tuinM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.500,006.500,001,00pmstelpost1301010

7.500,0025,007.475,006.500,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    26.500,00Wijziging kleine weide in hondenweideN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

grondwerk
2.280,009,50240,00m3grond ontgraven en vervoeren naar depot tbv. honden strand1401010
4.950,0027,50180,00m3lev. en verw. zand (stranddeel)1402020

objecten
1.000,001.000,001,00pmverplaatsen kunstwerk stelpost1402030
9.250,00925,0010,00m1lev. en plaatsen bank 1402040
1.950,0065,0030,00m1herstel beschoeiing1402050

afwerking
1.550,001,551.000,00m2herstel grasmat1402060

26.500,002.373,0024.127,0020.980,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    150.000,00Aanpassen padenstructuurO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

142,504,7530,00m2Opnemen en afvoeren tegels 30x301501010
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3.811,007,40515,00m2Opnemen en op het werk in depot zetten kasseien (incl. te herstraten deel)1501020
375,007,5050,00m3ontgraven cunet nieuwe kasseienpaden1501030

1.375,0027,5050,00m3lev. en verw. straatzand1501040
6.500,0032,50200,00m2aanbr. kasseien1501050

550,0027,5020,00m3aanbr straatlaag  herstel paden 0,10 m11501060
5.687,5032,50175,00m2aanbr. kasseien1501070

864,006,40135,00m2Opnemen asfalt verharding1501080
3.250,0065,0050,00tonafvoer en stortkosten asfalt (lgdikt 0,15m1 aanname)1501090

780,006,00130,00m1zagen te versmallen pad1501100
2.080,006,40325,00m2Opnemen asfalt verharding te versmallen deel1501110
6.500,0065,00100,00tonafvoer en stortkosten asfalt (lgdikt 0,15m1 aanname)1501120

862,507,50115,00m3ontgraven en afvoeren fundering asfaltps (puin? laagdikt 0,35m1)1501130
10.350,0045,00230,00tonstortkosten puinfundering1501140

687,5012,5055,00m3aanvullen cunet met grond uit depot1501150
503,751,55325,00m2afwerken en inzaaien berm1501160

van halfverharding naar asfalt
3.098,751,851.675,00m2afschrapen bestaande toplaag1501170

37.500,00125,00300,00tonaanbr. asfalt 1 laag op bestaande fundering (0,07 m1)1501180
7.200,006,401.125,00m2aanbrengen toiplaag split 1501190

bestaand asfalt voor zien van toplaag
5.687,501,753.250,00m2schoonmaken oppervlakte1501200

20.800,006,403.250,00m2aanbrengen toplaag1501210
150.000,0013.604,25136.395,75118.605,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    250.000,00opwaarderen entreesP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
200.000,0050.000,004,00stopwaardering entrees stadstuin stelpost 1601010

250.000,0020.000,00230.000,00200.000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    6.000,00afsluiten entree eendenvijverQ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

320,008,0040,00m2opnemen aanwezige verharding incl. fundering1701010
2.600,0065,0040,00tnafvoeren en stortkosten1701020
1.000,001.000,001,00pmverwijderen fietssluizen1701030

392,009,8040,00m3aanbrengen teelaarde  incl. transport1701040
544,006,8080,00stlev. en aanbr. heesters1701050

6.000,00415,605.584,404.856,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    42.000,00opwaarderen wandelrouteR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.500,00175,0020,00m1opnemen en afvoeren duikers1801010
30.000,0015.000,002,00stlev. en aanbr. bruggen prefab1801020

77,501,5550,00m2herstel grasmat1801030
42.000,003.385,8838.614,1333.577,50

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6.000,00afscherming gemaalgebouwS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.250,001.250,001,00stlev. en plaatsen poort1901010
3.125,00125,0025,00m1lev. en plaatsen staafmat hekwerk 1901020

240,004,8050,00stlev. en aannpl. hedera1901030
6.000,00692,755.307,254.615,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    29.000,00zitranden grote weideT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.500,00175,00100,00m1lev. en aanbr. zitranden/grondkering2001010
3.920,009,80400,00m3aanbrengen grond  incl. transport2001020
1.550,001,551.000,00m2herstel grasmat1801030

29.000,002.584,5026.415,5022.970,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.111.000,0083.128,561.027.871,44893.801,25893.801,25Subtotaal

134.070,1915,00%Akw
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.027.871,44Suntotaal
83.128,56afronding/onvoorzien

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*1.111.000,00     1.111.000,00Totaal

=======================================================================================================================================================================



beheerplan Beatrixpark december 2009

===============================================================================================================================================
BOS

===============================================================================================================================================
Beheerplan Beatrixpark 
beheer sub A
mei 2009
eenmalige schoning/dunning

===============================================================================================================================================
afrondingincleenh. prijs eenh

totaalonvoorzienakwsubtotaaltotaaleuro  totaal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

115%7.000,00ontwikkelen open loofbomen bosA1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.400,0045,00120,00st:rooien zaaillingen excl. stobbe dia ca 0,20101010
7.000,00790,006.210,005.400,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17.500,00Beplanting omvormen tot loofhoutstruwelenA2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.950,0045,00310,00stverwijderen zaailingen dia<02,0102010

17.500,001.457,5016.042,5013.950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  3.000,00Beplanting omvormen tot naaldhoutstruwelenA3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.475,0045,0055,00stverwijderen zaailingen dia<02,0103010
3.000,00153,752.846,252.475,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.500,002.401,2525.099,9021.825,0021.825,00subtotaal

3273,7515%Akw
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.098,75subtotaal
2.401,25afronding/onvoorzien

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.500,0027.500,00Totaal

===============================================================================================================================================
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=====================================================================================================================================
BOS

=====================================================================================================================================
Beheerplan Beatrixpark 
beheer sub A
juni 2009
jaar 2 t/m 10

=====================================================================================================================================
afrondingincleenh. prijs eenh
onvoorzienakwsubtotaaltotaaleuro  totaal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

115%100.000,00ontwikkelen open loofbomen bosA1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.600,0085,00160,00strooien/dunnen pijnbomen excl. stobbe  dia ca 0,30101010
5.600,0040,00140,00stfrezen stobbe gerekend 50%101020
7.650,0085,0090,00stplantgat voorbereiding loswerken 9m3  + toevoeging 1 m3 zand101030

20.250,00225,0090,00st:planten bomen 20-24 incl. beluchting en verankering101040
16.650,00185,0090,00st:leveren bomen 20-24101050

nazorg
6.750,0012,50540,00st :watergeven bomen 6x201060
1.845,0036.900,005,00%inboet 201070

16.803,2583.196,7572.345,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  180.000,00Beplanting omvormen tot loofhoutstruwelenA2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101.250,00750,00135,00strooien populieren incl. verwijderen stobbe dia >0,60 m1102010
16.200,001,809.000,00m2:rooien heesterbeplantingen102020

grondwerk
10.800,001,209.000,00m2:diepspitten terrein102030

0,0085,000,00stplantgat voorbereiding loswerken 9m3  + toevoeging 1 m3 zand102040
beplantingswerk

0,00225,000,00st:planten bomen 20-24 incl. beluchting en verankering102040
0,00185,000,00st:leveren bomen 20-24102050

17.550,003,904.500,00stleveren en aanpl. heesters incl. onderbegroeing 1st/m2102060
3.375,000,754.500,00m2inzaaien en afwerken resterend terrein102070

nazorg
0,0012,500,00st :watergeven bomen 6x102080

877,5017.550,005,00%inboet 102090
7.439,63172.560,38150.052,50

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25.000,00Beplanting omvormen tot naaldhoutstruwelenA3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.250,0035,00150,00strooien taxus / jenerverbes etc103010

grondwerk
3.000,001,202.500,00m2:diepspitten terrein103020

0,0085,000,00stplantgat voorbereiding loswerken 9m3  + toevoeging 1 m3 zand103030
beplantingswerk

0,00225,000,00st:planten bomen 20-24 incl. beluchting en verankering103040
0,00185,000,00st:leveren bomen 20-24103050

9.750,003,902.500,00stleveren en aanpl. heesetrs incl. onderbegroeing 1st/m2103060
nazorg

0,0012,500,00st :watergeven bomen 6x103070
487,509.750,005,00%inboet 103080

3.739,3821.260,6318.487,50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.982,25277.018,90240.885,00240.885,00subtotaal
36132,7515%Akw

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
277.017,75subtotaal
27.982,25afronding/onvoorzien

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
305.000,00305.000,00Totaal
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Normen onderhoudsniveau A

voorziening werkeenheid eenheid imag 
norm 
(min)

imag 
norm  

plus %

percen 
tage

freq kosten 
arbeid 

(incl.btw)

kosten 
materieel 
(incl. btw)

kosten 
materiaal

eenh-prijs/ 
jaar 2009 
(incl.btw)

areaal totaal bedrag in 
euro

aantal uren 
per jaar

TOTAAL € 33,00 1 man

GROEN € 107.405,15 3012 € 66,00 2 man

BOMEN TOTAAL 0 € 0,00 0,00 € 99,00 3 man 

BOMEN IN GRAS EN BEPLANTING st € 34,61 0 € 0,00 0,00

onkruidbestrijding in boomspiegel incl. afvoeren 1 man+auto st 2,9 3,48 20% 9 € 33,00 € 2,68 € 3,72 0 € 0,00 0,00 BTW 1,19

verwijderen stam/wortelopschot 1 man + auto st 2,7 3,24 40% 2 € 33,00 € 2,68 € 1,54 0 € 0,00 0,00 toeslag % 1,2

begeleidingssnoei (jonge bomen) 1 man met stokzaag+auto st 8 9,6 30% 1 € 33,00 € 10,77 € 2,10 0 € 0,00 0,00

inboeten, opnemen 1 man st 0,25 0,3 100% 1 € 33,00 € 0,17 0 € 0,00 0,00

inboeten, uitvoeren 1 man+auto met bestuurder+boom st 20 24 3% 1 € 66,00 € 8,09 € 113,05 € 2,25 0 € 0,00 0,00

inspectie bomen (vitaliteit/boompaal) 1 man + auto st 4,4 5,28 100% 1 € 33,00 € 2,68 € 3,14 0 € 0,00 0,00

verwijderen dood hout en wondverzorging 3man, hoogwerker, auto+aanhanger st 11 13,2 10% 1 € 99,00 € 27,13 € 2,77 0 € 0,00 0,00

snoeien bomen 3man, hoogwerker, auto+aanhanger st 25 30 30% 1 € 99,00 € 27,13 € 18,92 0 € 0,00 0,00

vervanging bomen investeringsbedrag (€ 450,- per st) st 0% 0 € 450,00 € 0,00 0 € 0,00

BOMEN IN VERHARDING st € 38,53 0 € 0,00 0,00

onkruidbestrijding in boomspiegel incl. afvoeren 1 man+auto st 2,9 3,48 20% 9 € 33,00 € 2,68 € 3,72 0 € 0,00 0,00

verwijderen stam/wortelopschot 1 man + auto st 2,7 3,24 40% 2 € 33,00 € 2,68 € 1,54 0 € 0,00 0,00

begeleidingssnoei (jonge bomen) 1 man met stokzaag+auto st 8 9,6 25% 1 € 33,00 € 10,77 € 1,75 0 € 0,00 0,00

inboeten, opnemen st 0,25 0,3 100% 1 € 33,00 € 0,17 0 € 0,00 0,00

inboeten, uitvoeren 1 man+auto met bestuurder+boom st 20 24 5% 1 € 66,00 € 8,09 € 113,05 € 3,74 0 € 0,00 0,00

inspectie bomen (vitaliteit/boompaal) 1 man + auto st 4,4 5,28 100% 1 € 33,00 € 2,68 € 3,14 0 € 0,00 0,00

verwijderen dood hout en wondverzorging 3man, hoogwerker, auto+aanhanger st 11 13,2 20% 1 € 99,00 € 27,13 € 5,55 0 € 0,00 0,00

snoeien bomen 3man, hoogwerker, auto+aanhanger st 25 30 30% 1 € 99,00 € 27,13 € 18,92 0 € 0,00 0,00

vervanging bomen investeringsbedrag (€ 450,- per st) st 0% 0 € 450,00 € 0,00 0 € 0,00

KNOT- en LEIBOMEN st € 47,08 0 € 0,00 € 0,00

onkruidbestrijding in boomspiegel incl. afvoeren 1 man+auto st 2,9 3,48 20% 9 € 33,00 € 2,68 € 3,72 0 € 0,00 0,00

verwijderen stam/wortelopschot 1 man + auto st 2,7 3,24 40% 2 € 33,00 € 2,68 € 1,54 0 € 0,00 0,00

begeleidingssnoei (jonge bomen) 1 man met stokzaag+auto st 8 9,6 30% 1 € 33,00 € 10,77 € 2,10 0 € 0,00 0,00

inboeten, opnemen 1 man st 0,25 0,3 100% 1 € 33,00 € 0,17 0 € 0,00 0,00

inboeten, uitvoeren 1 man+auto met bestuurder+boom st 20 24 5% 1 € 66,00 € 8,09 € 113,05 € 3,74 0 € 0,00 0,00

inspectie bomen (vitaliteit/boompaal) 1 man + auto st 4,4 5,28 100% 1 € 33,00 € 2,68 € 3,14 0 € 0,00 0,00

verwijderen dood hout en wondverzorging 3man, hoogwerker, auto+aanhanger st 9 10,8 5% 1 € 99,00 € 27,13 € 1,14 0 € 0,00 0,00

snoeien bomen 3man, hoogwerker, auto+aanhanger st 25 30 50% 1 € 99,00 € 27,13 € 31,53 0 € 0,00 0,00

vervanging bomen investeringsbedrag (€ 450,- per st) st 0 0% 0 € 450,00 € 0,00 0 € 0,00

WIJZIGEN 
INFORMATIE 
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OVERIG GROEN 11.460 € 107.405,15 3012

BOSPLANTSOEN/ OPEN BOS m2 € 1,67 435 € 726,90 17,51

uitmaaien randen en afvoeren (incl zaailingen) 1man, bosmaaier+auto m 0,42 0,50 20% 2 € 33,00 € 10,34 € 0,15 435 € 63,35 1,46

voorjaarsschoonmaak 1 man, schoffel. Verzam/ laden m2 1,00 1,20 25% 1 € 33,00 € 8,09 € 0,21 435 € 89,38 2,18

inboeten, opnemen 1man+auto m2 0,25 0,30 100% 1 € 33,00 € 8,09 € 0,21 435 € 89,38 2,18

inboeten, uitvoeren 1man+plantmat+auto m2 1,90 2,28 5% 1 € 33,00 € 8,09 € 2,41 € 0,08 435 € 35,95 0,83

dunnen / terugzetten 1man met kettingzaag+auto m2 5,00 6,00 20% 1 € 33,00 € 10,34 € 0,87 435 € 377,08 8,70

dunnen en snoeien handger. hinderlijke takken m2 5,00 6,00 5% 1 € 33,00 € 0,17 435 € 71,78 2,18

vervanging investeringsbedrag (€ 18,25 per m2) m2 0% 0 € 18,25 € 0,00 435 € 0,00

SIERHEESTERS m2 € 5,73 3441 € 19.724,38 544,09

onkruidbestrijding opgaande heesters 1man+auto m2 0,42 0,50 100% 9 € 33,00 € 2,68 € 2,70 3441 € 9.281,13 260,14

afvoeren na onkruidbestrijding, opg. heesters 1man+auto m2 0,32 0,38 100% 9 € 33,00 € 2,68 € 2,06 3441 € 7.071,34 198,20

onkruidbestrijding bodembedekkers 1man+auto m2 0,72 0,86 25% 0 € 33,00 € 2,68 € 0,00 3441 € 0,00 0,00

afvoeren na onkruidbestrijding, bodembedekkers 1man+auto m2 0,18 0,22 100% 0 € 33,00 € 2,68 € 0,00 3441 € 0,00 0,00

inboeten, opnemen 1man+auto m2 0,25 0,30 100% 1 € 33,00 € 8,09 € 0,21 3441 € 706,99 17,21

inboeten, uitvoeren 1 man+plantmateriaal+auto m2 3,8 4,56 1% 1 € 33,00 € 2,68 € 4,05 € 0,03 3441 € 103,88 2,62

verjongingssnoei 1man+auto m2 2,6 3,12 25% 1 € 33,00 € 2,68 € 0,46 3441 € 1.595,96 44,73

opruimen m2 0,2 0,24 100% 1 € 33,00 € 17,85 € 0,20 3441 € 699,90 13,76

zomersnoei 1man+auto m2 0,72 0,86 15% 1 € 33,00 € 2,68 € 0,08 3441 € 265,18 7,43

vervanging investeringsbedrag (€ 18,25 per m2) m2 0% 0 € 18,25 € 0,00 3441 € 0,00

HAGEN LAAG m1 € 6,18 341 € 2.106,66 56,30

knippen 1man+auto m1 0,85 1,02 225% 2 € 33,00 € 2,68 € 2,73 341 € 930,70 26,09

afvoeren knipsel 1man+auto m1 0,38 0,46 100% 2 € 33,00 € 2,68 € 0,54 341 € 184,92 5,18

onkruidbestrijding haagvoet 1man+auto m1 0,36 0,43 30% 10 € 33,00 € 2,68 € 0,77 341 € 262,79 7,37

afvoeren na onkruidbestijding haagvoet 1man+auto m1 0,24 0,29 100% 5 € 33,00 € 2,68 € 0,86 341 € 291,98 8,18

inboeten, opnemen 1man+auto m 0,25 0,30 100% 1 € 33,00 € 8,09 € 0,21 341 € 70,06 1,71

inboeten, uitvoeren 1 man+plantmateriaal+auto m 11,4 13,68 10% 1 € 33,00 € 2,68 € 11,42 € 1,07 341 € 366,20 7,77

vervanging investeringsbedrag (€ 22,50 per m2) m2 0% 1 € 22,50 € 0,00 341 € 0,00

HAGEN HOOG m1 € 8,91 430 € 3.830,11 103,89

knippen 1man+auto m1 0,85 1,02 450% 2 € 33,00 € 2,68 € 5,46 430 € 2.347,22 65,79

afvoeren knipsel man+auto m2 0,38 0,46 100% 2 € 33,00 € 2,68 € 0,54 430 € 233,19 6,54

onkruidbestrijding haagvoet 1man+auto m1 0,36 0,43 30% 10 € 33,00 € 2,68 € 0,77 430 € 331,37 9,29

afvoeren na onkruidbestijding haagvoet 1man+auto m1 0,24 0,29 100% 5 € 33,00 € 2,68 € 0,86 430 € 368,19 10,32

inboeten, opnemen 1man+auto m 0,250 0,30 100% 1 € 33,00 € 8,09 € 0,21 430 € 88,35 2,15

inboeten, uitvoeren 1 man+plantmateriaal+auto m 11,4 13,68 10% 1 € 33,00 € 2,68 € 11,42 € 1,07 430 € 461,78 9,80

vervanging investeringsbedrag (€ 22,50 per m2) m2 0% 1 € 22,50 € 0,00 430 € 0,00

ROZEN m2 € 11,11 0 € 0,00 € 0,00

onkruidbestrijding man + schoffel m2 0,38 0,46 100% 10 € 33,00 € 2,51 0 € 0,00 0,00

schoonmaken na onkruiden verwijdering man + auto m2 0,81 0,97 100% 6 € 33,00 € 8,09 € 3,99 0 € 0,00 0,00

snoeien (zomer) man m2 1 1,2 65% 2 € 33,00 € 0,86 0 € 0,00 0,00

snoeien (winter) man m2 2,1 2,52 100% 1 € 33,00 € 1,39 0 € 0,00 0,00

inboet opnemen man m2 0,5 0,6 100% 1 € 33,00 € 0,33 0 € 0,00 0,00

inboeten man+ plantmat+ auto m2 1,9 2,28 20% 1 € 33,00 € 8,09 € 0,31 0 € 0,00 0,00

bemesten man + auto + mest/compost m2 2,1 2,52 100% 1 € 33,00 € 8,09 € 1,73 0 € 0,00 0,00

vervanging investeringsbedrag € 30,00 per m2 m2 0% 1 € 30,00 € 0,00 0 € 0,00
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VASTE PLANTEN m2 € 19,83 3.946 € 77.936,15 2223,57

onkruid verwijderen man+schoffel m2 3,6 4,32 30% 10 € 33,00 € 7,13 3946 € 28.127,09 852,34

snoeien man+handgereedschap m2 26 31,2 25% 2 € 33,00 € 8,58 3946 € 33.856,68 1025,96

rooien en scheuren man st 6,02 7,224 25% 1 € 33,00 € 0,99 3946 € 3.919,56 118,77

bemesten man + auto + mest/compost m2 4,1 4,92 70% 1 € 33,00 8,09 € 0,30 € 2,38 3946 € 9.375,30 226,50

inboeten man +auto + plantmateriaal m2 8 9,6 10% 1 € 33,00 8,09 € 1,00 € 0,67 3946 € 2.657,52 0,00

ruimen na onkruiden verwijdering man + auto  m2 0,012 0,014 100% 8 € 33,00 8,09 € 0,08 3946 € 0,00

GAZON 100m2 € 52,80 36,28 € 1.853,50 41,36

maaien >2000m2 5 delige kooimaaier 100m2 0,7 0,84 98% 0 € 33,00 € 16,66 € 0,00 36,28 € 0,00 0,00

maaien <2000m2 5 delige kooimaaier 100m2 1,12 1,34 100% 25 € 33,00 € 16,66 € 27,81 36,28 € 1.008,93 20,32

bijmaaien en obstakels bosmaaier 100m2 4 4,8 12% 5 € 33,00 € 2,68 € 1,71 36,28 € 0,00 0,00

kanten steken langs verharding 1 man met kantensnijmach.of -rol+aut 100m 47 56,4 10% 3 € 33,00 € 2,68 € 10,06 36,28 € 365,02 10,23

kanten steken langs beplanting 1 man met kantensnijmach.of -rol+aut 100m 47 56,4 25% 0 € 33,00 € 2,68 € 0,00 36,28 € 0,00 0,00

maaien loof van bolgewassen bermmaaier 100m2 3,5 4,2 7% 0 € 33,00 € 2,68 € 0,00 36,28 € 0,00 0,00

blad verwijderen trekker+veegmachine+opvangbak 100m2 2,16 2,59 25% 5 € 33,00 € 2,68 € 1,93 36,28 € 69,90 1,96

blad verwijderen 1 man met bladblazer+auto 100m2 9,06 10,872 5% 0 € 33,00 € 2,68 € 0,00 36,28 € 0,00 0,00

rollen trekker + rol 100m2 4,7 5,64 100% 2 € 33,00 € 2,68 € 6,71 36,28 € 243,34 6,82

slepen trekker+sleep 100m2 0,44 0,528 100% 2 € 33,00 € 2,68 € 0,63 36,28 € 22,78 0,64

doorzaaien 1,5 kg per are trekker+doorzaaimachine+zaad 100m2 3,6 4,32 15% 1 € 33,00 € 2,68 € 20,84 € 0,61 36,28 € 22,14 0,39

dressen kraan+trekker+bez.mach+1 man 100m2 5,5 6,6 25% 1 € 99,00 € 10,77 € 11,90 € 3,35 36,28 € 121,39 1,00

vervanging gras trekker+frees+zaaimach+man 100m2 15,26 18,31 0% 1 € 33,00 € 0,00 € 4,25 € 0,00 36,28 € 0,00

RUW GAZON 100m2 € 22,41 0 € 0,00 0,00

maaien trekker met maaibalk 100m2 3,2 3,84 100% 4 € 33,00 € 17,85 € 13,02 0 € 0,00 0,00

verwerken maaisel trekker+veegmachine+opvangbak 100m2 2 2,4 100% 4 € 33,00 € 17,85 € 8,14 0 € 0,00 0,00

bijmaaien en obstakels bosmaaier 100m2 17,6 21,1 10% 1 € 33,00 € 2,68 € 1,26 0 € 0,00 0,00

vervanging 100m2 0% 1 € 33,00 € 0,00 0 € 0,00

SCHRAAL GRAS 100m2 € 12,41 0 € 0,00 0,00

maaien trekker met maaibalk 100m2 3 3,6 90% 2 € 33,00 € 17,85 € 5,49 0 € 0,00 0,00

verwerken maaisel trekker+ veegmachine+ opvangbak 100m2 2,7 3,24 90% 2 € 33,00 € 17,85 € 4,94 0 € 0,00 0,00

Sortimentsonderzoek flora en founa man 100m2 3 3,6 100% 1 € 33,00 € 1,98 0 € 0,00 0,00

SLOOTKANTEN 100m1 € 116,10 0 € 0,00 0,00

maaien droog talut trekker+  maaikorf 100m1 6,00 7,20 100% 1 € 33,00 € 17,85 € 6,10 0 € 0,00 0,00

maaien trekker+ maaikorf 100m1 35,00 42,00 100% 1 € 33,00 € 17,85 € 35,60 0 € 0,00 0,00

verwerken maaisel vrachtwagen 100m1 60,00 72,00 100% 1 € 33,00 € 29,00 € 74,40 0 € 0,00 0,00

vervanging nieuwwaarde 100m1 0% € 33,00 € 0,00 € 0,00 0 € 0,00

WISSELPERKEN m2 € 122,74 10 € 1.227,45 25,56

onkruidbestrijding en verzorgen 1man+auto m2 1,7 2,04 100% 10 € 33,00 € 8,09 € 13,97 10 € 139,71 3,40

verwijderen onkruiden na bestreiding 1 man + auto m2 0,84 1,008 100% 10 € 33,00 € 8,09 € 6,90 10 € 69,03 1,68

uitwisselen teelaarde 1man+auto m2 10 12 100% 1 € 33,00 € 8,09 € 6,53 € 9,53 10 € 95,25 2,00

wisselen beplanting 1man+auto+plantmaterieaal m2 9,46 11,356 100% 3 € 33,00 € 8,09 € 13,28 € 30,87 10 € 308,71 5,68

watergeven 1man+auto m2 4 4,8 100% 16 € 33,00 € 8,09 € 0,00 € 52,60 10 € 525,98 12,80

opruimen, vegen/ laden 1 man + auto m2 3,6 4,32 100% 3 € 33,00 € 8,09 € 8,88 10 € 88,76
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WEGEN EN PADEN TOTAAL 0 € 0,00 0

PADEN HALFVERHARDING 100m2 € 30,65 0 € 0,00 0,00

aanvullen /egaliseren man 100m2 20 24 60% 1 € 33,00 € 23,80 € 13,63 0 € 0,00 0,00

walsen man 100m2 30 36 60% 1 € 33,00 € 14,28 € 17,02 0 € 0,00 0,00

vervanging nieuwwaarde € 45,- per m2 100m2 0% 1 € 45,00 € 0,00 0 € 0,00

PADEN ELEMENTVERHARDING m2 € 0,39 0 € 0,00 0,00

uitbreken verharding man m2 0,5 0,6 5% 1 € 33,00 € 0,02 0 € 0,00 0,00

aanvullen /egaliseren man m2 1,5 1,8 5% 1 € 33,00 € 5,95 € 0,06 0 € 0,00 0,00

straten man m2 8,91 10,69 5% 1 € 33,00 € 0,29 0 € 0,00 0,00

aftrillen machinaal man + trilplaat m2 0,6 1 5% 1 € 33,00 € 5,95 € 0,02 0 € 0,00 0,00

vervanging nieuwwaarde  € 50,- per m2 m2 0% 1 € 50,00 € 0,00 0 € 0,00

PADEN/ WEGEN  ASFALT m2 € 0,19 0 € 0,00 0,00

gaten uitvullen met koud asfalt/ spreiden m2 2,3 2,76 5% 1 € 66,00 € 0,15 0 € 0,00 0,00

kleeflaag aanbrengen m2 0,2 0,24 5% 1 € 33,00 € 0,01 0 € 0,00 0,00

vegen m2 1,2 1,44 100% 0 € 33,00 € 10,00 € 0,00 0 € 0,00 0,00

walsen/ verdichten m2 0,5 0,6 5% 1 € 33,00 € 23,80 € 0,03 0 € 0,00 0,00

vervanging nieuwwaarde m2 0% 1 € 175,00 € 0,00 0 € 0,00

MEUBILAIR TOTAAL 2 € 1.102,18 13

BANKEN st € 47,62 0 € 0,00 0,00

verven incl graffiti verwijderen man+hogedrukspuit st 41 49,2 10% 5 € 33,00 € 4,76 € 5,95 € 17,92 0 € 0,00 0,00

herstellen man st 120 144 25% 1 € 33,00 € 19,80 0 € 0,00 0,00

schoonmaken man st 15 18 25% 4 € 33,00 € 9,90 0 € 0,00 0,00

vervanging nieuwwaarde € 400,- euro st 0% 1 € 400,00 € 0,00 0 € 0,00

AFVALBAKKEN (ONDERHOUD EN LEGEN) st € 71,45 0 € 0,00 0,00

schoonmaken man+hogedrukspuit st 20 24 30% 6 € 33,00 € 4,00 € 26,64 0 € 0,00 0,00

repareren en onderhoud man st 55 66 15% 1 € 33,00 € 5,45 0 € 0,00 0,00

legen man+ auto st 2,5 3 80% 24 € 33,00 € 8,00 € 39,36 0 € 0,00 0,00

vervanging nieuwwaarde  € 200,- euro st 0% 1 € 200,00 € 0,00 0 € 0,00

SPEELPLAATSEN st € 806,56 1 € 792,56 4,32

inspectie man st 20 24 100% 3 € 33,00 € 39,60 1 € 39,60 1,20

schilderen man st 300 360 20% 1 € 33,00 € 39,60 1 € 39,60 1,20

herstellen man st 120 144 20% 4 € 33,00 € 63,36 1 € 63,36 1,92

vervanging toestel nieuwwaarde  € 2500,- euro st 10% 1 € 6.500,00 € 650,00 1 € 650,00

vervanging ondergrond ( gem 16 m2) nieuwwaarde € 20,- euro / m2 m2 7% 1 € 200,00 € 14,00 1 € 14,00

ZANDBAKKEN st € 24,77 1 € 309,62 8,18

controlleren st 3 3,6 100% 3 € 33,00 € 5,94 1 € 5,94 0,18

aanvullen/ verversen zand incl. vegen m3 32 38,4 100% 1 € 33,00 € 23,80 € 36,35 1 € 36,35 0,64

verwijderen en afvoeren zand m3 32 38,4 100% 1 € 30,00 € 23,80 € 34,43 1 € 34,43 0,64



beheerplan Beatrixpark december 2009

Normen onderhoudsniveau A

voorziening werkeenheid eenheid imag 
norm 
(min)

imag 
norm  

plus %

percen 
tage

freq kosten 
arbeid 

(incl.btw)

kosten 
materieel 
(incl. btw)

kosten 
materiaal

eenh-prijs/ 
jaar 2009 
(incl.btw)

areaal totaal bedrag in 
euro

aantal uren 
per jaar

WIJZIGEN 
INFORMATIE 

vegen en afvoeren zand rond zandbakken st 4,5 5,4 100% 52 € 33,00 € 2,38 € 165,58 1 € 165,58 4,68

herstel opsluiting st 20 24 10% 1 € 33,00 € 1,32 1 € 1,32 0,04

verwijdern zwerfvuil st 1 1,2 100% 100 € 33,00 € 66,00 1 € 66,00 2,00

vervanging nieuwwaarde € 2000 / st st 0% 1 ####### € 0,00 1 € 0,00

HEKWERKEN m1 € 10,07 0 € 0,00 0,00

herstellen 2 man m1 14 16,8 25% 1 € 66,00 € 7,14 € 5,12 0 € 0,00 0,00

schoonmaken 1 m1 5 6 25% 2 € 33,00 € 1,65 0 € 0,00 0,00

verven man m1 20 24 25% 1 € 33,00 € 3,30 0 € 0,00 0,00

vervanging nieuwwaarde 200,- euro / meter (h=2 m) 0% 1 € 200,00 € 0,00 0 € 0,00

FIETSREKKEN st € 6,70 0 € 0,00 0,00

onkruiden verwijderen st 5 6 15% 5 € 33,00 € 2,48 0 € 0,00 0,00

rechtzetten st 4 4,8 5% 5 € 33,00 € 0,66 0 € 0,00 0,00

repareren st 36 43,2 15% 1 € 33,00 € 3,56 0 € 0,00 0,00

vervanging nieuwwaarde 282,- euro per rek st 0% € 282,00 € 0,00 0 € 0,00

BALLENVANGERS m1 € 0,78 0 0,00 0,00

herstellen m1 3,9 4,68 15% 1 € 33,00 € 0,39 0 € 0,00 0,00

verven m1 12 14,4 5% 1 € 33,00 € 0,40 0 € 0,00 0,00

vervanging nieuwwaarde  € 300,- m1 0% 1 € 300,00 € 0,00 0 € 0,00

PALEN st € 9,17 0 € 0,00 0,00

schoonmaken st 6,7 8,04 25% 4 € 33,00 € 4,42 0 € 0,00 0,00

rechtzetten st 4,5 5,4 25% 1 € 33,00 € 0,74 0 € 0,00 0,00

Verven st 12 14,4 25% 1 € 33,00 € 1,98 0 € 0,00 0,00

repareren st 12,3 14,76 25% 1 € 33,00 € 2,03 0 € 0,00 0,00

vervanging st 0% 1 € 150,00 € 0,00 0 € 0,00

HITME'S st € 18,42 € 0,00 € 0,00

BOOMBESCHERMERS st € 22,13

REINIGING TOTAAL 11.460 € 4.247,72 129

ZWERFVUIL 100m2 € 37,07 114,6 4.247,72 128,72

verwijderen zwerfvuil (papierprikken) man 100m2 1,2 1,44 90% 52 € 33,00 € 37,07 114,6 € 4.247,72 128,72

VEGEN 100m2 € 175,32 0 0,00 0,00

machinaal vegen man + veegmachine 100m2 6,2 7,44 40% 52 € 33,00 17,85 € 131,15 0 € 0,00 0,00

handmatig vegen man 100m2 3,9 4,68 33% 52 € 33,00 € 44,17 0 € 0,00 0,00

BLAD VERWIJDEREN (verharding) 100m2 € 23,73 0 0,00 0,00

verwijderen blad op verharding incl.  Afvoeren 2man +trekker met zuiger + blazer 100m2 7,2 8,64 60% 4 € 66,00 2,68 € 23,73 0 € 0,00 0,00

GRAFFITI m2 € 19,80 0 0,00 0,00

verwijderen graffiti na schouw man m2 12,5 15 40% 6 € 33,00 € 19,80 0 € 0,00 0,00

AANPLAK BILJETTEN m2 € 19,80 0 0,00 0,00

verwijderen aanplakbiljetten na schouw man m2 12,5 15 40% 6 € 33,00 € 19,80 0 € 0,00 0,00

ONKRUID OP VERHARDING (chemisch) 100m2 € 4,74 0 0,00 0,00

verwerken bestrijdingsmiddel (incl vullen en mengenman + trekker + aangebouwde spuit 100m2 4,5 5,4 100% 1 € 33,00 17,85 1,785 € 4,74 0 € 0,00 0,00

ONKRUID OP VERHARDING (borstelen) 100m2 € 11,90 0 0,00 0,00

borstelen incl. opvegen vuil man + machine 100m2 3,9 4,68 75% 4 € 33,00 17,85 € 11,90 0 € 0,00 0,00

DRIJFVUIL m2

verwijderen vuil uit sloten man m2 60% 4 € 33,00 € 0,00
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Normen onderhoudsniveau B

voorziening werkeenheid eenhei
d

imag 
norm 
(min)
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plus %

percen 
tage

freq kosten 
arbeid 

(incl.btw)
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materiaal

eenh-prijs/ 
jaar 2009 
(incl.btw)

areaal totaal bedrag in 
euro

aantal uren 
per jaar

TOTAAL € 33,00 1 man

GROEN € 137.649,12 3179 € 66,00 2 man

BOMEN TOTAAL 210 € 8.426,70 88,66 € 99,00 3 man 

BOMEN IN GRAS EN BEPLANTING st € 31,13 210 € 8.426,70 88,66

onkruidbestrijding in boomspiegel incl. afvoeren 1 man+auto st 2,9 3,48 20% 8 € 33,00 € 2,68 € 3,31 210 € 695,28 19,49 BTW 1,19

verwijderen stam/wortelopschot 1 man + auto st 2,7 3,24 30% 2 € 33,00 € 2,68 € 1,16 210 € 242,75 6,80 toeslag % 1,2

begeleidingssnoei (jonge bomen) 1 man met stokzaag+auto st 8 9,6 30% 1 € 33,00 € 10,71 € 2,10 210 € 440,60 10,08

inboeten, opnemen st 0,25 0,3 100% 1 € 33,00 € 0,17 210 € 34,65 1,05

inboeten, uitvoeren 1 man+auto met bestuurder+boom st 20 24 5% 1 € 66,00 € 8,33 € 113,05 € 3,75 210 € 787,00 4,20

inspectie bomen (vitaliteit/boompaal) 1 man + auto st 4,4 5,28 100% 1 € 33,00 € 2,68 € 3,14 210 € 659,32 18,48

verwijderen dood hout en wondverzorging 3man, hoogwerker, auto+aanhanger st 11 13,2 5% 1 € 99,00 € 29,75 € 1,42 210 € 297,41 2,31

snoeien bomen 3man, hoogwerker, auto+aanhanger st 25 30 25% 1 € 99,00 € 29,75 € 16,09 210 € 3.379,69 26,25

vervanging bomen investeringsbedrag (€ 450,- per st) st 2% 1 € 450,00 € 9,00 210 € 1.890,00 0,00

BOMEN IN VERHARDING st € 31,90 0 € 0,00 0,00

onkruidbestrijding in boomspiegel incl. afvoeren 1 man+auto st 2,9 3,48 20% 8 € 33,00 € 2,68 € 3,31 0 € 0,00 0,00

verwijderen stam/wortelopschot 1 man + auto st 2,7 3,24 50% 2 € 33,00 € 2,68 € 1,93 0 € 0,00 0,00

begeleidingssnoei (jonge bomen) 1 man met stokzaag+auto st 8 9,6 30% 1 € 33,00 € 10,77 € 2,10 0 € 0,00 0,00

inboeten, opnemen st 0,25 0,3 100% 1 € 33,00 € 0,17 0 € 0,00 0,00

inboeten, uitvoeren 1 man+auto met bestuurder+boom st 20 24 5% 1 € 66,00 € 8,33 € 113,05 € 3,75 0 € 0,00 0,00

inspectie bomen (vitaliteit/boompaal) 1 man + auto st 4,4 5,28 100% 1 € 33,00 € 2,68 € 3,14 0 € 0,00 0,00

verwijderen dood hout en wondverzorging 3man, hoogwerker, auto+aanhanger st 11 13,2 5% 1 € 99,00 € 29,75 € 1,42 0 € 0,00 0,00

snoeien bomen 3man, hoogwerker, auto+aanhanger st 25 30 25% 1 € 99,00 € 29,75 € 16,09 0 € 0,00 0,00

vervanging bomen investeringsbedrag (€ 450,- per st) st 2% 0 € 450,00 € 9,00 0 € 0,00 0,00

KNOT- en LEIBOMEN € 36,22 0 € 0,00 € 0,00

onkruidbestrijding in boomspiegel incl. afvoeren 1 man+auto st 2,9 3,48 15% 8 € 33,00 € 2,68 € 2,48 0 € 0,00 0,00

verwijderen stam/wortelopschot 1 man + auto st 2,7 3,24 50% 2 € 33,00 € 2,68 € 1,93 0 € 0,00 0,00

begeleidingssnoei (jonge bomen) 1 man met stokzaag+auto st 8 9,6 30% 1 € 33,00 € 10,71 € 2,10 0 € 0,00 0,00

inboeten, opnemen st 0,25 0,3 100% 1 € 33,00 € 0,17 0 € 0,00 0,00

inboeten, uitvoeren 1 man+auto met bestuurder+boom st 20 24 5% 1 € 66,00 € 8,33 € 113,05 € 3,75 0 € 0,00 0,00

inspectie bomen (vitaliteit/boompaal) 1 man + auto st 4,4 5,28 100% 1 € 33,00 € 2,68 € 3,14 0 € 0,00 0,00

verwijderen dood hout en wondverzorging 3man, hoogwerker, auto+aanhanger st 11 13,2 5% 1 € 99,00 € 29,75 € 1,42 0 € 0,00 0,00

snoeien bomen 3man, hoogwerker, auto+aanhanger st 25 30 33% 1 € 99,00 € 29,75 € 21,24 0 € 0,00 0,00

vervanging bomen investeringsbedrag (€ 450,- per st) st 0 0% 0 € 450,00 € 0,00 0 € 0,00 0,00

WIJZIGEN 
INFORMATIE 
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OVERIG GROEN TOTAAL 104030 € 129.222,43 3090

BOSPLANTSOEN/ OPEN BOS m2 € 1,41 45796 € 64.445,76 1530,10

uitmaaien randen en afvoeren (incl zaailingen) 1man, bosmaaier+auto m 0,42 0,50 25% 2 € 33,00 € 10,34 € 0,18 45796 € 8.336,54 192,34

voorjaarsschoonmaak 1 man, schoffel. Verzam/ laden m2 1,00 1,20 20% 1 € 33,00 € 8,09 € 0,16 45796 € 7.527,40 183,18

inboeten, opnemen 1man+auto m2 0,03 0,03 100% 1 € 33,00 € 8,09 € 0,02 45796 € 962,00 23,41

inboeten, uitvoeren 1man+plantmat+auto m2 1,90 2,28 5% 1 € 33,00 € 8,09 € 2,41 € 0,08 45796 € 3.785,19 87,01

dunnen / terugzetten 1man met kettingzaag+auto m2 5,00 6,00 20% 1 € 33,00 € 10,34 € 0,86 45796 € 39.300,83 906,76

dunnen en snoeien handger. hinderlijke takken m2 5,00 6,00 3% 1 € 33,00 € 0,10 45796 € 4.533,80 137,39

vervanging investeringsbedrag (€ 18,25 per m2) m2 0% 0 € 18,25 € 0,00 45796 € 0,00

SIERHEESTERS m2 € 3,74 10136 € 37.901,37 1036,30

onkruidbestrijding opgaande heesters 1man+auto m2 0,42 0,50 90% 6 € 33,00 € 2,68 € 1,62 10136 € 16.403,41 459,77

afvoeren na onkruidbestrijding, opg. heesters 1man+auto m2 0,32 0,38 90% 6 € 33,00 € 2,70 € 1,23 10136 € 12.505,72 350,30

onkruidbestrijding bodembedekkers 1man+auto m2 0,72 0,86 20% 0 € 33,00 € 0,00 € 0,00 10136 € 0,00 0,00

afvoeren na onkruidbestrijding, bodembedekkers 1man+auto m2 0,18 0,22 100% 0 € 33,00 € 0,00 € 0,00 10136 € 0,00 0,00

inboeten, opnemen 1man+auto m2 0,25 0,30 100% 1 € 33,00 € 8,09 € 0,21 10136 € 2.082,54 50,68

inboeten, uitvoeren 1 man+plantmateriaal+auto m2 3,8 4,56 1% 1 € 33,00 € 2,68 € 4,05 € 0,03 10136 € 306,00 7,70

verjongingssnoei 1man+auto m2 2,6 3,12 20% 1 € 33,00 € 2,68 € 0,37 10136 € 3.760,92 105,41

opruimen m2 0,2 0,24 100% 1 € 33,00 € 17,85 € 0,20 10136 € 2.061,66 40,54

zomersnoei 1man+auto m2 0,72 0,86 15% 1 € 33,00 € 2,68 € 0,08 10136 € 781,11 21,89

vervanging investeringsbedrag (€ 18,25 per m2) m2 0% 0 18,25€    € 0,00 10136 € 0,00

HAGEN LAAG m € 5,16 0 € 0,00 0,00

knippen 1man+auto m2 0,85 1,02 225% 2 € 33,00 € 2,68 € 2,73 0 € 0,00 0,00

afvoeren knipsel 1man+auto m3 0,38 0,46 90% 2 € 33,00 € 2,68 € 0,49 0 € 0,00 0,00

onkruidbestrijding haagvoet 1man+auto m 0,36 0,43 10% 6 € 33,00 € 2,68 € 0,15 0 € 0,00 0,00

afvoeren na onkruidbestijding haagvoet 1man+auto m 0,24 0,29 100% 3 € 33,00 € 2,68 € 0,51 0 € 0,00 0,00

inboeten, opnemen 1man+auto m 0,25 0,300 100% 1 € 33,00 € 8,09 € 0,21 0 € 0,00 0,00

inboeten, uitvoeren 1 man+plantmateriaal+auto m 11,4 13,68 10% 1 € 33,00 € 2,68 € 11,42 € 1,07 0 € 0,00 0,00

vervanging investeringsbedrag (€ 22,50 per m2) m2 0% 1 € 22,50 € 0,00 0 € 0,00

HAGEN HOOG m € 7,15 0 € 0,00 € 0,00

knippen 1man+auto m2 0,85 1,02 450% 2 € 33,00 € 2,68 € 5,46 0 € 0,00 0,00

afvoeren knipsel man+auto m2 0,38 0,46 90% 2 € 33,00 € 2,68 € 0,49 0 € 0,00 0,00

onkruidbestrijding haagvoet 1man+auto m 0,36 0,43 10% 6 € 33,00 € 2,68 € 0,15 0 € 0,00 0,00

afvoeren na onkruidbestijding haagvoet 1man+auto m 0,24 0,29 90% 2 € 33,00 € 2,68 € 0,31 0 € 0,00 0,00

inboeten, opnemen 1man+auto m 0,25 0,30 100% 1 € 33,00 € 8,09 € 0,21 0 € 0,00 0,00

inboeten, uitvoeren 1 man+plantmateriaal+auto m 11,4 13,68 5% 1 € 33,00 € 2,68 € 11,42 € 0,54 0 € 0,00 0,00

vervanging investeringsbedrag (€ 22,50 per m2) m2 0% 1 € 22,50 € 0,00 0 € 0,00

ROZEN m2 € 8,81 70 € 616,98 € 16,73

onkruidbestrijding man + schoffel m2 0,38 0,46 80% 8 € 33,00 € 1,61 70 € 112,36 3,40

schoonmaken na onkruiden verwijdering man + auto m2 0,81 0,97 100% 4 € 33,00 € 8,09 € 2,66 70 € 186,39 4,54

snoeien (zomer) man m2 1 1,2 60% 2 € 33,00 € 0,79 70 € 55,44 1,68

snoeien (winter) man m2 2,1 2,52 100% 1 € 33,00 € 1,39 70 € 97,02 2,94

inboet opnemen man m2 0,5 0,6 100% 1 € 33,00 € 0,33 70 € 23,10 0,70

inboeten man+ plantmat+ auto m2 1,9 2,28 20% 1 € 33,00 € 8,09 € 0,31 70 € 21,86 0,53

bemesten man + auto + mest/compost m2 2,1 2,52 100% 1 € 33,00 € 8,09 € 1,73 70 € 120,81 2,94

vervanging investeringsbedrag € 30,00 per m2 m2 0% 1 € 30,00 € 0,00 70 € 0,00

VASTE PLANTEN m2 € 17,79 0 € 0,00 € 0,00

onkruid verwijderen man+schoffel m2 3,6 4,32 25% 8 € 33,00 € 4,75 0 € 0,00 0,00

snoeien man+handgereedschap m2 26 31,2 25% 2 € 33,00 € 8,58 0 € 0,00 0,00

rooien en scheuren man st 6,02 7,224 25% 1 € 33,00 € 0,99 0 € 0,00 0,00

bemesten man + auto + mest/compost m2 4,1 4,92 70% 1 € 33,00 8,09 € 0,30 € 2,38 0 € 0,00 0,00

inboeten man +auto + plantmateriaal m2 8 9,6 15% 1 € 33,00 8,09 € 1,00 € 1,01 0 € 0,00 0,00

ruimen na onkruiden verwijdering man + auto  m2 0,012 0,014 100% 8 € 33,00 8,09 € 0,08 0 € 0,00 0,00
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GAZON 100m2 € 47,36 426,03 € 20.175,32 447,63

maaien >2000m2 5 delige kooimaaier 100m2 0,7 0,84 98% 0 € 33,00 € 16,66 € 0,00 426,03 € 0,00 0,00

maaien <2000m2 5 delige kooimaaier 100m2 1,12 1,34 100% 25 € 33,00 € 16,66 € 27,81 426,03 € 11.847,72 238,58

bijmaaien en obstakels bosmaaier 100m2 4 4,8 12% 5 € 33,00 € 2,68 € 1,71 426,03 € 729,58 20,45

kanten steken langs verharding 1 man met kantensnijmach.of -rol+au 100m 47 56,4 10% 2 € 33,00 € 2,68 € 6,71 426,03 € 2.857,54 80,09

kanten steken langs beplanting 1 man met kantensnijmach.of -rol+au 100m 47 56,4 20% 0 € 33,00 € 2,68 € 0,00 426,03 € 0,00 0,00

maaien loof van bolgewassen bermmaaier 100m2 3,5 4,2 5% 0 € 33,00 € 2,68 € 0,00 426,03 € 0,00 0,00

blad verwijderen trekker+veegmachine+opvangbak 100m2 2,16 2,592 5% 5 € 33,00 € 2,68 € 0,39 426,03 € 164,16 4,60

blad verwijderen 1 man met bladblazer+auto 100m2 9,06 10,872 5% 0 € 33,00 € 2,68 € 0,00 426,03 € 0,00 0,00

rollen trekker + rol 100m2 4,7 5,64 100% 2 € 33,00 € 2,68 € 6,71 426,03 € 2.857,54 80,09

slepen trekker+sleep 100m2 0,44 0,528 100% 2 € 33,00 € 2,68 € 0,63 426,03 € 267,51 7,50

doorzaaien 1,5 kg per are trekker+doorzaaimachine+zaad 100m2 3,6 4,32 15% 1 € 33,00 € 2,68 € 20,84 € 0,61 426,03 € 260,02 4,60

dressen kraan+trekker+bez.mach+1 man 100m2 5,5 6,6 25% 1 € 99,00 € 2,68 € 2,80 426,03 € 1.191,24 11,72

vervanging gras trekker+frees+zaaimach+man 100m2 15,26 18,31 0% 1 € 33,00 € 0,00 € 4,25 € 0,00 426 € 0,00 0,00

RUW GAZON 100m2 € 15,27 0 € 0,00 0,00

maaien trekker met maaibalk 100m2 3 3,6 90% 4 € 33,00 € 17,85 € 10,98 0 € 0,00 0,00

verwerken maaisel trekker+veegmachine+opvangbak 100m2 2 2,4 90% 2 € 33,00 € 17,85 € 3,66 0 € 0,00 0,00

bijmaaien en obstakels bosmaaier 100m2 17,6 21,1 5% 1 € 33,00 € 2,68 € 0,63 0 € 0,00 0,00

vervanging 100m2 0% € 33,00 € 0,00 0 € 0,00

SCHRAAL GRAS 100m2 € 10,43 54,25 € 3.324,53 11,13

maaien trekker met maaibalk 100m2 3 3,6 90% 2 € 33,00 € 17,85 € 5,49 54,25 € 297,93 5,86

verwerken maaisel trekker+ veegmachine+ opvangbak 100m2 2,7 3,24 90% 2 € 33,00 € 17,85 € 4,94 54,25 € 268,14 5,27

Sortimentsonderzoek flora en founa man 100m2 3 3,6 100% 0 € 33,00 € 0,00 54,25 € 0,00 0,00

SLOOTKANTEN 100m1 € 116,10 23,8 € 2.758,46 48,00

maaien droog talut trekker+  maaikorf 100m1 6,00 7,20 100% 1 € 33,00 € 17,85 € 6,10 23,76 € 144,98 2,85

maaien trekkeer+ maaikorf 100m1 35,00 42,00 100% 1 € 33,00 € 17,85 € 35,60 23,76 € 845,74 16,63

verwerken maaisel vrachtwagen 100m1 60,00 72,00 100% 1 € 33,00 € 29,00 € 74,40 23,76 € 1.767,74 28,51

vervanging nieuwwaarde 100m1 0% € 33,00 € 0,00 € 0,00 23,76 € 0,00

WISSELPERKEN m2 € 69,41 0 € 0,00 € 0,00

onkruidbestrijding en verzorgen 1man+auto m2 1,7 2,04 100% 8 € 33,00 € 8,09 € 11,18 0 € 0,00 0,00

verwijderen onkruiden na bestreiding 1 man + auto m2 0,84 1,008 90% 4 € 33,00 € 8,09 € 2,49 0 € 0,00 0,00

uitwisselen teelaarde 1man+auto m2 10 12 100% 1 € 33,00 € 8,09 € 6,53 € 9,53 0 € 0,00 0,00

wisselen beplanting 1man+auto+plantmaterieaal m2 9,46 11,356 100% 2 € 33,00 € 8,09 € 13,28 € 20,58 0 € 0,00 0,00

watergeven 1man+auto m2 4 4,8 100% 6 € 33,00 € 8,09 € 0,00 € 19,72 0 € 0,00 0,00

opruimen, vegen/ laden 1 man + auto m2 3,6 4,32 100% 2 € 33,00 € 8,09 € 5,92 0 € 0,00 0,00

OVERIG

WEGEN EN PADEN TOTAAL 16.282 € 2.990,12 61

PADEN HALFVERHARDING 100m2 € 20,44 31,47 € 643,10 12,59

aanvullen /egaliseren man 100m2 20 24 40% 1 € 33,00 € 23,80 € 9,09 31,47 € 286,00 5,04

walsen man 100m2 30 36 40% 1 € 33,00 € 14,28 € 11,35 31,47 € 357,10 7,55

vervanging nieuwwaarde € 45,- per m2 100m2 0% 1 € 45,00 0 31,47 € 0,00

PADEN ELEMENTVERHARDING m2 € 0,30 2636 € 778,05 23,01

uitbreken verharding man m2 0,5 0,6 4% 1 € 33,00 € 0,01 2636 € 34,80 1,05

aanvullen /egaliseren man m2 1,5 1,8 4% 1 € 33,00 € 5,95 € 0,05 2636 € 123,21 3,16

straten man m2 8,91 10,69 4% 1 € 33,00 € 0,24 2636 € 620,05 18,79

aftrillen machinaal man + trilplaat m2 0,6 1 4% 0 € 33,00 € 5,95 € 0,00 2636 € 0,00 0,00

vervanging nieuwwaarde  € 50,- per m2 m2 0% 1 € 50,00 € 0,00 2636 € 0,00

PADEN/ WEGEN  ASFALT m2 € 0,15 10499 € 1.568,97 25,20

gaten uitvullen met koud asfalt/ spreiden m2 2,3 2,76 4% 1 € 66,00 € 0,12 10499 € 1.275,00 19,32

kleeflaag aanbrengen m2 0,2 0,24 4% 1 € 33,00 € 0,01 10499 € 55,43 1,68

vegen m2 1,2 1,44 100% 0 € 33,00 € 10,00 € 0,00 10499 € 0,00 0,00

walsen/ verdichten m2 0,5 0,6 4% 1 € 33,00 € 23,80 € 0,02 10499 € 238,54 4,20

vervanging nieuwwaarde m2 0% 1 € 175,00 € 0,00 10499 € 0,00

MEUBILAIR TOTAAL 232 € 10.106,16 325

BANKEN st € 27,16 95 € 2.579,85 74,39

verven incl graffiti verwijderen man+hogedrukspuit st 41 49,2 5% 3 € 33,00 € 4,76 € 5,95 € 5,38 95 € 510,75 11,69

herstellen man st 120 144 25% 1 € 33,00 € 19,80 95 € 1.881,00 57,00

schoonmaken man st 15 18 20% 1 € 33,00 € 1,98 95 € 188,10 5,70

vervanging nieuwwaarde € 500,- euro st 0% 1 € 400,00 € 0,00 95 € 0,00
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MEUBILAIR TOTAAL 232 € 10.106,16 325

BANKEN st € 27,16 95 € 2.579,85 74,39

verven incl graffiti verwijderen man+hogedrukspuit st 41 49,2 5% 3 € 33,00 € 4,76 € 5,95 € 5,38 95 € 510,75 11,69

herstellen man st 120 144 25% 1 € 33,00 € 19,80 95 € 1.881,00 57,00

schoonmaken man st 15 18 20% 1 € 33,00 € 1,98 95 € 188,10 5,70

vervanging nieuwwaarde € 500,- euro st 0% 1 € 400,00 € 0,00 95 € 0,00

AFVALBAKKEN (ONDERHOUD EN LEGEN) st € 48,49 70 € 3.393,95 89,95

schoonmaken man+hogedrukspuit st 20 24 30% 6 € 33,00 € 4,00 € 26,64 70 € 1.864,80 50,40

repareren en onderhoud man st 55 66 15% 1 € 33,00 € 5,45 70 € 381,15 11,55

legen man+ auto st 2,5 3 80% 10 € 33,00 € 8,00 € 16,40 70 € 1.148,00 28,00

vervanging nieuwwaarde  € 200,- euro st 0% 1 € 200,00 € 0,00 70 € 0,00

SPEELPLAATSEN st € 806,56 0 € 0,00 0,00

inspectie man st 20 24 100% 3 € 33,00 € 39,60 0 € 0,00 0,00

schilderen man st 300 360 20% 1 € 33,00 € 39,60 0 € 0,00 0,00

herstellen man st 120 144 20% 4 € 33,00 € 63,36 0 € 0,00 0,00

vervanging toestel nieuwwaarde  € 2500,- euro st 10% 1 € 6.500,00 € 650,00 0 € 0,00 0,00

vervanging ondergrond ( gem 16 m2) nieuwwaarde € 20,- euro / m2 m2 7% 1 € 200,00 € 14,00 0 € 0,00

ZANDBAKKEN st € 20,66 0 € 0,00 0,00

controlleren st 3 3,6 100% 2 € 33,00 € 3,96 0 € 0,00 0,00

aanvullen/ verversen zand incl. vegen gem 12,5 m2. nodig  4m3/ bak m3 32 38,4 75% 1 € 33,00 € 23,80 € 27,26 0 € 0,00 0,00

verwijderen en afvoeren zand m3 32 38,4 75% 1 € 30,00 € 23,80 € 25,82 0 € 0,00 0,00

vegen en afvoeren zand rond zandbakken m2 4,5 5,4 100% 52 € 33,00 € 2,38 € 165,58 0 € 0,00 0,00

herstel opsluiting st 20 24 10% 1 € 33,00 € 1,32 0 € 0,00 0,00

verwijdern zwerfvuil st 1 1,2 100% 52 € 33,00 € 34,32 0 € 0,00 0,00

vervanging nieuwwaarde € 2000 / st st 0% 1 € 2.000,00 € 0,00 0 € 0,00

HEKWERKEN m1 € 8,06 455 € 3.665,41 80,08

herstellen 2 man m1 14 16,8 20% 1 € 66,00 € 7,14 € 4,10 455 € 1.863,61 25,48

schoonmaken man 1 m1 5 6 20% 1 € 33,00 € 0,66 455 € 300,30 9,10

verven man m1 20 24 25% 1 € 33,00 € 3,30 455 € 1.501,50 45,50

vervanging nieuwwaarde 200,- euro / meter (h=2 m) 0% 1 € 200,00 € 0,00 455 € 0,00
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FIETSREKKEN st € 5,74 15 € 86,13 2,61

onkruiden verwijderen st 5 6 10% 5 € 33,00 € 1,65 15 € 24,75 0,75

rechtzetten st 4 4,8 5% 4 € 33,00 € 0,53 15 € 7,92 0,24

repareren st 36 43,2 15% 1 € 33,00 € 3,56 15 € 53,46 1,62

vervanging nieuwwaarde 282,- euro per rek st 0% € 282,00 € 0,00 15 € 0,00

BALLENVANGERS m1 € 0,58 0 0,00 0,00

herstellen m1 3,9 4,68 7% 1 € 33,00 € 0,18 0 € 0,00 0,00

verven m1 12 14,4 5% 1 € 33,00 € 0,40 0 € 0,00 0,00

vervanging nieuwwaarde  € 300,- m1 0% 1 € 300,00 € 0,00 0 € 0,00

PALEN st € 6,95 50 347,325 10,525

schoonmaken st 6,7 8,04 25% 2 € 33,00 € 2,21 50 € 110,55 3,35

Verven st 12 14,28 25% 1 € 33,00 € 1,96 50 € 98,18 2,98

rechtzetten st 4,5 5,4 25% 1 € 33,00 € 0,74 50 € 37,13 1,13

repareren st 12,3 14,76 25% 1 € 33,00 € 2,03 50 € 101,48 3,08

vervanging st 0% 1 € 150,00 € 0,00 50 € 0,00

HITME'S € 16,75 2 € 33,50 € 67,00

BOOMBESCHERMERS € 20,12

REINIGING TOTAAL 104030 € 32.303,07 896

ZWERFVUIL 100m2 € 17,11 1040,3 17.796,62 539,29

verwijderen zwerfvuil (papierprikken) man 100m2 1,2 1,44 90% 24 € 33,00 € 17,11 1040,3 € 17.796,62 539,29

VEGEN 100m2 € 60,03 124,8 7.491,97 164,25

machinaal vegen man + veegmachine 100m2 6,2 7,44 50% 15 € 33,00 17,85 € 47,29 124,8 € 5.901,85 116,06

handmatig vegen man 100m2 3,9 4,68 33% 15 € 33,00 € 12,74 124,8 € 1.590,11 48,19

BLAD VERWIJDEREN (verharding) 100m2 € 17,80 162,82 2.898,39 42,20

verwijderen blad op verharding incl.  Afvoeren 2man +trekker met zuiger + blazer 100m2 7,2 8,64 60% 3 € 66,00 2,68 € 17,80 162,82 € 2.898,39 42,20

GRAFFITI m2 € 18,00 200 3.600,00 120,00

verwijderen graffiti na schouw man m2 12,5 15 40% 6 € 30,00 € 18,00 200 € 3.600,00 120,00

AANPLAK BILJETTEN m2 € 18,00 0 0,00 0,00

verwijderen aanplakbiljetten na schouw man m2 12,5 15 40% 6 € 30,00 € 18,00 0 € 0,00 0,00

ONKRUID OP VERHARDING (chemisch) 100m2 € 3,79 0 0,00 20,30

verwerken bestrijdingsmiddel (incl vullen en mengeman + trekker + aangebouwde spuit 100m2 4,5 5,4 80% 1 € 33,00 17,85 1,785 € 3,79 0 € 0,00 0,00

ONKRUID OP VERHARDING (borstelen) 100m2 € 8,92 57,83 516,09 10,15

borstelen incl. opvegen vuil man + machine 100m2 3,9 4,68 75% 3 € 33,00 17,85 € 8,92 57,83 € 516,09 10,15

DRIJFVUIL m2

verwijderen vuil uit sloten man m2 60% 3 € 33,00 € 0,00
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HUIDIG NIEUW ONDERHOUDSNIVEAU’S

niveau A: niveau B:

 GROENVOORZIENINGEN

Straat en laanbomen (ca. 10%) 210 st 210 st 210 st
Bosplantsoen e/o Open bos 39.942 m2 46.231 m2 435 m2 45.796 m2
Sierheesters 14.023 m2 13.577 m2 3.441 m2 10.136 m2
Hagen hoog (breedte 0,5m) 430 m1 430 m1 430 m1
Hagen laag (breedte 0,2m) 341 m1 341 m1 341 m1
Parkheesterrozen 70 m2 70 m2 70 m2
Vaste planten 4.219 m2 3.946 m2 3.946 m2
Gazon 51.168 m2 46.231 m2 3.628 m2 42.603 m2
Ruw gras 5.367 m2 0 m2
Schraal gras (droge nat. oever) 289 m2 5.425 m2 5.425 m2
Slootkanten (droge oever) 7.512 m1 2.376 m1 2.376 m1
Bloembakken (1 m2/st)/perken 10 m2 10 m2 10 m2

subtotaal: 115.088 m2 115.490 m2 11.460 m2 104.030 m2 115490 (contr A+B)

WEGEN EN PADEN

paden halfverharding 5.130 m2 3.147 m2 0 m2 3.147 m2
paden keien 1.057 m2 655 m2 0 m2 655 m2
paden elementenverharding 1.981 m2 1.981 m2 0 m2 1.981 m2
paden/wegen asfalt 8.516 m2 10.499 m2 0 m2 10.499 m2

subtotaal: 16.684 m2 16.282 m2 0 m2 16.282 m2

AREAAL TOTAAL: 131.772 m2 131.772 m2
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HUIDIG NIEUW ONDERHOUDSNIVEAU’S

niveau A: niveau B:

STRAATMEUBILAIR 

Banken ca. 95 st 95 st
Afvalbakken ca. 70 st 70 st
Speelplaatsen 1 st 1 st
Zandbakken 1 st 1 st
Hekwerken, fi etssluis (6 st/ 30m1) 455 m1 455 m1
Fietsenrekken ca. 15 st 15 st
Abri, prieel 2 st 2 st
Palen, bebording ca. 50 st 50 st
Beschoeiing 2.376 m1 2.376 m1
Fonteinen 2 st 2 st
Pergola (zwembad) 1 st 1 st

REINIGING

Zwerfvuil 131.772 m2 11.460 m2 104.030 m2
Vegen (verharding) 12.480 m2 12.480 m2
Blad verwijderen (verharding) 16.282 m2 16.282 m2
Graffi  ti ca. 200 m2 200 m2
Onkruid op verharding (chemisch) 0 m2 0 m2
Onkruid op verharding (borstelen) 5.783 m2 5.783 m2
Drijfvuil ca. 11.700 m2 11.700 m2

WATER

Sloten, watergangen (baggeren) ca. 3.900 m1 3.900 m1
Bruggen 3 st 3 st
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