GEMEENTE WAALWIJK

natuurlijk groen

Hoe

groen k u n t u h e t

De laatste jaren heeft de gemeente Waalwijk regelmatig met inwoners en andere
belanghebbenden gesproken over de uitstraling van de openbare ruimte. Een van
de belangrijkste punten, die uit deze gesprekken naar voren kwam, was dat er
duidelijkheid moest komen over wat u op het gebied van groenvoorziening van de
gemeente mag verwachten. De afdeling Beheer en onderhoud Openbare Ruimte van
de gemeente Waalwijk heeft hiervoor een driejarenplan opgesteld. Hierin staat hoe
de gemeente al het groen in de openbare ruimte met een meetbaar systeem op een
efficiëntere manier kan onderhouden. Hoé groen u het tot 2006 kunt verwachten?
Het staat in deze folder.

Hoe we groen beleven ligt in belangrijke mate aan het gebied waarin
we ons bewegen. Aan een winkelstraat stelt u als bezoeker andere
eisen dan aan een industriegebied, om maar een voorbeeld te noemen.
Maar één ding is zeker: zonder groen zou het er in onze handelsgemeente kaal en ongezellig uitzien.

Zeven deelgebieden
Om de groenvoorziening gestructureerd aan te kunnen pakken is
de gemeente Waalwijk opgesplitst in zeven deelgebieden:
Woongebied
Winkelgebied
Bijzonder gebied (begraafplaatsen)
Werkgebied / industrie
Recreatiegebied
Buitengebied agrarisch
Natuurgebied

verwachten?
Onderhoud naar functie en gebruik
Bij ieder deelgebied heeft de gemeente gekeken
naar de functie en intensiteit van het gebruik.
Het winkelgebied in het hart van Waalwijk
wordt bijvoorbeeld zeven dagen in de week
intensief gebruikt om allerlei verschillende
redenen. In een industriegebied als Haven I t/m
VI komen alleen werknemers, voornamelijk
van maandag t/m vrijdag. Bezoekers van een
begraafplaats daarentegen hebben iedere dag
van de week behoefte aan een goed onderhouden groenvoorziening.

Wisselperken zijn erg representatief en komen voornamelijk voor
in intensief onderhouden gebieden of bij toegangswegen.

Drie onderhoudniveaus
Nadat alle groenvoorzieningen in de hele
gemeente in kaart zijn gebracht, is per deelgebied bekeken welk onderhoud wenselijk is.
Er is gekozen voor drie niveaus: Intensief,
Normaal en Extensief. Het vaktechnisch onderhoud is voor ieder niveau even hoog. Want hoe
beter de groenverzorging in termen van snoeien,
bemesting, grondbewerking en ziektebestrijding,
hoe langer de levensduur. Wat scheelt in de
kosten voor het vervangen ervan. Het verschil in
de onderhoudniveaus zit hem in de netheid: de
hoeveelheid onkruid en zwerfvuil in het groen.
Zo zullen winkelgebieden en begraafplaatsen
intensief worden onderhouden, woongebieden
normaal worden onderhouden en krijgen werkgebieden, buitengebieden, recreatie-, agrarischeen natuurgebieden extensief onderhoud.

Sommige hagen, zoals deze, doen
dienst als wegbegeleiding of
-markering. Op deze foto ziet u de
haag die net op Normaal niveau is
onderhouden.

Deze botanische roos bedekt de
bodem voldoende en kan zich goed
ontwikkelen bij normaal onderhoud. De botanische roos is daarmee een verrijking van het straatbeeld.

Beeldkwaliteit bepaalt het ingrijpmoment
Om te weten wanneer een bepaalde struik,
boom of gazon (groenelementen) aan onderhoud toe is, kan de hiervoor aangewezen
uitvoerende in een kwaliteitshandboek kijken.
Dit handboek is door de gemeente opgesteld.
Hierin staan foto’s van alle voorkomende groenelementen en hun zogeheten ingrijp- of onderhoudmomenten. We noemen dit: beoordelen op
basis van de beeldkwaliteit. Op de bovenste foto
bij dit stukje tekst ziet u heesters in een winkelgebied in Waalwijk met onderhoudniveau intensief. Zoals dit beeld laat zien moet de onderhouder al ingrijpen wanneer hij enkele plukjes gras
en onkruid ziet opkomen. Bij de foto van de
heesters op het industrieterrein ziet u dat het
onkruid heel wat hoger mag staan, voordat de
gemeente of aannemer volgens de foto moet
ingrijpen. Door bij het onderhoud uit te gaan
van de actuele beeldkwaliteit in plaats van een
vastgesteld onderhoudsschema, houdt de
gemeente Waalwijk de kwaliteit van de groenvoorziening met de juiste inspanningen op het
juiste niveau.

Onderhoudniveau intensief.
Heesters in winkelgebied.

Onderhoudniveau normaal.
Heesters in woongebied.

Aandacht voor kostenbesparend groen
Bij de groeninrichting van de openbare ruimte
besteedt de gemeente de grootst mogelijke zorg
aan een goed evenwicht tussen de gewenste
uitstraling en de onderhoudskosten. Oftewel:
speciale kweekrozen zijn prachtig, maar zeer
intensief in het onderhoud en daardoor kostbaar. Botanische rozenstruiken gedijen daarentegen goed bij normaal of extensief niveau
onderhoud.
Een hele andere besparing wil de gemeente
realiseren door arbeidsintensieve soorten

Onderhoudniveau extensief.
Heesters op industrieterrein.

Wist u dat de
groenvoorziening in de
gemeente Waalwijk
bestaat uit:
Bosplantsoen: 497.000m2
Hagen: 27.000 m1
Heesters: 344.000 m2
Rozen: 50.000 m2
Bomen: 27.000 stuks
Gazon: 1.000.000 m2

beplanting om te vormen naar minder intensieve
beplanting in onderhoud. Zo kan de gemeente
ervoor kiezen om op bepaalde plekken open
beplanting naar een meer gesloten beplanting
te brengen. Dan krijgt onkruid namelijk minder
de kans om te groeien. Andere plekken kan de
gemeente omvormen naar gazon.
Ook het bomenbestand wordt onder de loep
genomen. Dit zorgt uiteindelijk voor een kleiner
maar evenwichtiger en beter op de omgeving
afgestemd bomenbestand. Bij het snoeien versnipperen we het groenafval zoveel mogelijk
zelf om het vervolgens ter plekke weer over de
bodem te strooien. Daarnaast wordt een gedeelte aangeboden voor verwerking tot biomassa,
wat ons een structurele besparing van ongeveer
100.000 euro oplevert!
De gemeente Waalwijk heeft alle aanwezige
groensoorten in het gebied in kaart gebracht.
De komende jaren zullen we de zeven genoemde deelgebieden onder de loep nemen en de
beplanting waar nodig aanpassen aan het
gewenste onderhoud- en kwaliteitsniveau.

Soms doen anderen ons werk
Een deel van het onderhoud besteedt de
gemeente Waalwijk uit aan externen. Het kan
dus voorkomen dat u een particulier hoveniersbedrijf bij u in de straat ziet werken aan de
groenvoorziening. Met een plattegrond met
daarop de vastgestelde beeldkwaliteit bepalen
deze externen zelf waar en wanneer een boom,
struik of ander groenelement aan onderhoud
toe is. De gemeente is en blijft eindverantwoordelijk en controleert volgens een vast schema of
de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd.

Drie jaar de tijd
De gemeente Waalwijk gaat de beeldkwaliteit
van de groenvoorziening de komende drie jaar
zichtbaar aanpassen. Eind 2006 moeten alle
deelgebieden dankzij de daaraan gekoppelde
onderhoudniveaus (Intensief, Normaal, Extensief)
een algeheel gevoel van kwaliteitsverbetering
geven. U mag ons op het resultaat aanspreken!

Vragen? Stel ze via het formulier op onze site
Op de gemeentelijke site www.waalwijk.nl, via
“Meldpunt Openbare Ruimte”, heeft u de mogelijkheid om via een formulier rechtstreeks uw
vragen te stellen aan de afdeling Beheer en
onderhoud Openbare Ruimte. Naast vragen naar
aanleiding van deze folder kunt u hier terecht
met opmerkingen over het groenbeheer in uw
straat, meldingen over stoeptegels die los liggen,
verlichting die het niet doet en andere zaken die
het kwaliteitsbeeld van uw leefomgeving aantasten. Bellen met het Meldpunt Openbare
Ruimte van de gemeente Waalwijk kan natuurlijk ook, telefoon: 0416 683 630. In iedere wijk in
Waalwijk wordt twee keer per jaar een wijktafel
gehouden. U kunt daar als bewoner naar toe om
vragen te stellen over de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk. Kijk voor de data op onze site
onder “Wijktafels”.
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