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Samenstelling kerngroep
Deze taknota is samengesteld onder verantwoordelijkheid van een kerngroep
die als volgt was samengesteld:
-

dr. Tj. Reitsma (vz. tot 1-1-1986)
ir. K.J. van Ast (vz. vanaf 1-1-1986)
ir. F.H. Germs
drs. P.H. van Gessel
ir. Th.A.M. van Keulen
dr.ir. K. Rijniersce

- ir. J.A.F, van de Wijnboom (secretaris)

dir. Akker- en Tuinbouw
dir. Akker- en Tuinbouw
dir. Akker- en Tuinbouw
dir. Openluchtrecreatie
Staatsbosbeheer
CAD voor de Boomteelt en
het Stedelijk Groen
CAD voor de Boomteelt en
het Stedelijk Groen

Door werkgroepen van medewerkers van de directies Openluchtrecreatie,
Staatsbosbeheer en Akker- en Tuinbouw zijn bijdragen aan deze nota
geleverd. Ook specialisten van het consulentschap in Algemene Dienst voor
de Boomteelt en het Stedelijk Groen leverden bijdragen voor deze nota.
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Samenvatting
In de (eerste) Nota Stedelijk Groen is de visie weergegeven van het
Ministerie van Landbouw en Visserij met betrekking tot de functies die het
stedelijk groen heeft te vervullen in de samenleving en de wijze waarop het
Ministerie van Landbouw en Visserij denkt te kunnen bijdragen aan deze
functievervulling.
Er worden 6 functies van het stedelijk groen onderscheiden:

-

Sociaal-recreatief
Milieu
Educatie
Natuurbesef
Ecologie
Produktie

Het belang dat aan deze functies wordt toegekend blijkt veranderlijk in de
tijd.
Het areaal groen dat door de gemeenten wordt beheerd bedraagt 121.000 ha.
Dit is 3,6% van de oppervlakte van Nederland. Hiervan is 53.000 ha binnen
de bebouwde kom gelegen.
Het areaal groen is in de afgelopen 15 jaar sterk toegenomen. Met deze
toename van het areaal nam ook het aantal ambtenaren in deze sector bij de
gemeentelijk diensten toe tot +_ 14.500 in 1983. Bij bedrijven in het kader
van de wet sociale werkvoorziening bedroeg het aantal werknemers + 12.000
in 1984. De particuliere hoveniers en groenvoorzieners bieden
werkgelegenheid aan + 7.000 personen. Bij de bureau's van Hiin- en
Landschapsarchitecten nam de werkgelegenheid in de periode 1980-1984 met
24% af. Door de gemeenten wordt jaarlijks +1,2 miljard gulden besteed aan
aanleg (+_ 16%) en onderhoud (+_ 84%) van beplantingen (incl. uitbesteding).
De omzet van hoveniers en groenvoorzieners bedroeg in 1985 +_ 650 miljoen
gulden. Ongeveer 150 miljoen bestaat uit opdrachten van gemeenten. De
rentabiliteit van hoveniersbedrijven is slecht, meer dan 50% van de
bedrijven had in 1984 inkomen dat minder dan f 30.000,— bedroeg.
In de sector stedelijk groen bestaat een aantal organisaties die de
belangen van de aangesloten organisaties behartigen. In de nota is hiervan
een overzicht gegeven. Met de gemeentelijke autonomie als gegeven is de rol
van het Ministerie van Landbouw en Visserij voor gemeenten op het
beleidsterrein stedelijk groen bepaald tot een ondersteunende. Door inzet
van de beleidsinstrumenten voorlichting, onderzoek en onderwijs ten behoeve
van ontwerp, aanleg en beheer van het stedelijk groen wordt een bijdrage
geleverd aan het op maatschappelijk aanvaardbare wijze functioneren van het
groen in de samenleving.
In enkele gevallen wordt het subsidie-instrument ingezet om aansluiting van
beplanting in de stadsrand en de landschappelijke beplanting te stimuleren.
Knelpunten en oplossingsrichtingen
In het overgrote deel van de gemeenten ontbreekt een (lange termijn) visie
van het bestuur op de functies die het stedelijk groen moet vervullen.
Hierdoor ontbreekt de basis voor een goede afweging van de prioriteiten
tussen gemeentelijke beleidssectoren en voor een prioriteitsstelling binnen
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de plantsoendienst.
'Ben orgaan dat de collectieve belangen van de stedelijk groen sector
behartigt ontbrak tot medio 1987. Sinds die tijd heeft de Groeneraad deze
taak op zich genomen. De organisatiegraad in de diverse geledingen van de
sector is laag.
Collectieve belangenbehartiging vanuit de gemeenten ontbreekt. De besturing
van plantsoendiensten kan bij nagenoeg alle diensten verbeterd worden. De
rentabiliteit bij hoveniersbedrijven en bureau's van Tuin- en
Landschapsarchitecten is slecht. De verkoopperiode van tuinplanten op
tuincentra is nog meer van het najaar naar het voorjaar verschoven.
Om deze knelpunten op te lossen kan gedacht worden aan de volgende
oplossingsrichtingen.
Gemeenten dienen een visie te ontwikkelen op de functies van het stedelijk
groen. Deze visie kan neergelegd worden in een groenvisie of
groenstructuurplan. Deze visie dient te fungeren als basis voor de
besturing van ontwerp, aanleg en onderhoudsactiviteiten.
Medio 1987 is de Stichting Groenraad opgericht met als doel de belangen van
de groene sector te behartigen. Hiermee is de basis gelegd voor een
collectieve belangenbehartiging vanuit de bestaande organisaties naar onder
andere de centrale overheid en het onderzoek.
De bedrijfsvoering bij gemeenten/ hoveniersbedrijven en tuin- en
landschapsarchitecten kan verbeterd worden. Door voorlichting en onderzoek
wordt hieraan een bijdrage geleverd.
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NOTA

S T E D E L I J K

GROEN

Hoofdstuk 1
Inleiding
Voor u ligt de eerste uitgave van de Nota Stedelijk Groen. In deze nota,
die verschijnt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
directeuren Akkerbouw en Tuinbouw, Staatsbosbeheer en Openluchtrecreatie
wordt de visie gegeven van het Ministerie van Landbouw en Visserij (MLV)
met betrekking tot de functies die het Stedelijk Groen heeft te vervullen
in de samenleving en de wijze waarop MLV denkt bij te kunnen dragen aan
deze functievervulling.
Wat is stedelijk groen?
Stedelijk Groen is in deze nota gedefinieerd als; Beplantingen en begroeide
terreinen, inclusief de bijbehorende verhardingen, water en voorzieningen
die aangelegd en beheerd worden als voorziening voor of van de bewoners van
de betreffende stad of het dorp voorzover zij zich binnen de bebouwde kom
bevinden.
Tevens worden in deze nota tot de sector stedelijk groen gerekend de
bedrijven en instellingen die zich met bedrijfsmatige activiteiten ten
behoeve van het stedelijk groen bezig houden (hoveniers, gemeentelijke
plantsoendiensten, tuinarchitecten etc.) ongeacht of zij een deel van hun
activiteiten buiten de bebouwde kom uitoefenen.
Vfaarom een Nota Stedelijk Groen?
Voor elk van de produktietakken van land- en tuinbouw wordt al gedurende
enkele decennia elke 5 jaar een nota gepubliceerd onder
verantwoordelijkheid van de directeur van de betrokken vakdirectie. In deze
nota's wordt een beschrijving van de ontwikkelingen in de sector gegeven,
worden knelpunten gesignaleerd en oplossingsrichtingen hiervoor aangeduid.
De gekozen oplossingsrichtingen kunnen daarbij een basis vonten voor het
beleid van de overheid (onderzoek, voorlichting) en het bedrijfsleven.
Voor de sector Stedelijk Groen, waarvoor de beleidsverantwoordelijkheid
binnen het Ministerie van Landbouw en Visserij over meerdere directies is
verdeeld is een dergelijke nota niet eerder samengesteld. Daarom draagt
deze eerste nota stedelijk groen een bijzonder karakter. Om een bijdrage te
leveren aan een goede beeldvorming van de sector en de taken die het MLV
ten behoeve van deze sector heeft wordt in de nota een uitvoerige schets
van de sector gegeven evenals van de taken die het Ministerie van Landbouw
en Visserij ten behoeve van deze sector vervult. Tevens zijn op basis van
gesignaleerde knelpunten in de sector aandachtspunten voor het beleid van
overheid en bedrijfsleven aangegeven.
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De opzet van de nota
In deze nota wordt een visie gegeven op de functies die het stedelijk groen
in de samenleving heeft te vervullen (Hoofdstuk 2). Tevens wordt er een
schets gegeven van de omvang van het stedelijk groen en van de
bedrijfsmatige activiteiten die in of ten behoeve van deze sector worden
verricht (Hoofdstuk 3 en 4 ) .
In Hoofdstuk 5 zijn de taken en verantwoordelijkheden van het Ministerie
van Landbouw en Visserij voor het stedelijk groen en het huidige
beleidsinstrumentarium aangegeven.
In Hoofdstuk 6 zijn de huidige knelpunten in het stedelijk groen
aangegeven, terwijl de oplossingsrichtingen voor deze knelpunten in
Hoofstuk 7 zijn vermeld.
0
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Hoofdstuk 2 - Functies Stedelijk Groen
2.1» Inleiding
Niet zonder reden wordt stedelijk groen aangelegd en beheerd. Het heeft
immers een grote betekenis voor onze - stedelijke - samenleving. Dit
hoofdstuk tracht een beeld te schetsen van die betekenis - de functies van het stedelijk groen. Als eerste dient dan opgemerkt te worden dat
stedelijk groen niet op te delen is in elementen, die elk duidelijk een
verschillende aparte functie vervullen. Kenmerkend is juist dat stedelijk
groen, in welke vorm dan ook, een ondeelbaar complex van functies vervult.
Hoogstens zijn er categorieën te onderscheiden, waarbij de nadruk op
bepaalde functies ligt. Een belangrijke tweedeling, zowel in vorm als
functie kan hierbij zijn:
1) Groenvoorzieningen als stedelijke ruimten (parken, sportcomplexen,
volkstuinen) die gelegenheid bieden voor ontspanning, sport, spel,
ontmoeting e.d. in de openlucht.
2) Groenvoorzieningen als inrichtingsmiddel van de stedelijke ruimte met
als doel het verhogen van de kwaliteit en gebruiksmogelijkheden van die
ruimte (bomen, gras, struiken langs straten, wegen en pleinen).
Ook in deze tweedeling is echter overlapping aanwezig.
In paragraaf 2.2. wordt een overzicht gegeven van de functies die stedelijk
groen kan vervullen.
Wanneer iets een functie vervult houdt dat in dat er aan behoeften wordt
voldaan. Daarom volgt nu eerst een overzicht van "basisbehoeften van de
mens", waaraan deze functies gerelateerd zijn. Basisbehoeften hebben direct
betrekking op de geestelijke en lichamelijke gezondheid.
Ze zijn te groeperen in twee hoofdgroepen, te weten respectievelijk fysieke
en psychische en sociaal-recreatieve basisbehoeften. Van elk van deze
hoofdgroepen wordt een aantal voorbeelden gegeven.
Eysieke basisbehoeften:
* "licht en lucht" ofwel frisse lucht en zonlicht;
* beschutting tegen weersinvloeden (wind, regen, kou, zon • ».);
* veiligheid.

Psychische en sociaal-recreatieve basis behoeften:
* geborgenheid: een vertrouwde schaal in zijn omgeving;
* contact met "de natuur", het ervaren van levensprocessen, t i j d ,
weersinvloeden;
* prikkeling van zintuigen, afwisseling;
* ordening, overzicht;
* contact met de medemens, spel;
* afzondering, rust;
* vrijheid;
* "schoonheid".
De concrete behoeften ten aanzien van stedelijk groen zoals die binnen een
bevolking leven en het gewicht dat er aan wordt toegekend door de overheid
(en de taak die deze hierin voor zichzelf ziet) vertonen in de loop der
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tijden nogal wat veranderingen. In de 19e eeuw kwam stedelijk groen veelal
voort uit particulier initiatief. Status en welstand waren toen belangrijke
functies. Later ging de overheid meer stedelijk groen aanleggen, waarbij
sociale en volksgezondheidsmotieven voorop stonden.
Een belangrijke kwaliteit van veel stedelijk groen is de flexibiliteit die
het in zich heeft, doordat het meerdere functies tegelijk vervult. Wanneer
de oorspronkelijke behoefte niet meer aanwezig is, blijft de voorziening
vaak toch functioneel, eventueel met een kleine aanpassing. Deze flexibiliteit is ook wel noodzakelijk, gezien die lange tijd die nodig is om een
volwassen beplanting te verkrijgen. Beplantingen dienen dan ook niet al te
zeer op één functie gericht te zijn, meerdere invullingen en gebruiksvormen
moeten mogelijk zijn, aansluitend bij de behoeften in een bepaalde periode.
Ofwel: er moet een ruimtelijk kader zijn voor de lange termijn ( een
bepaald gebied met een bepaalde hoofdstructuur, indeling met water, bomen,
verharding) waarbinnen meerdere kortere termijninvullingen mogelijk zijn
(spelvoorzieningen, bloemperken etc.).
In de huidige maatschappij zijn een aantal tendenzen waarneembaar, die van
belang kunnen zijn voor de toekomstige behoeften aan stedelijk groen:
* toename van de vrije tijd
* vergrijzing van de bevolking
* herwaardering van het stedelijk milieu
* blijvend laag inkomen voor grote bevolkingsgroepen
* de toegenomen belangstelling c.q. zorg voor en waardering van natuur en
milieu
Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat er grotere behoefte zal zijn aan
groenvoorzieningen op korte afstand van de woonomgeving met veel gebruiksmogelijkheden. Door de tendens van afnemende overheidsbestedingen moeten
duidelijke prioriteiten gesteld worden en moet er met beperkte middelen
gewerkt worden.
2.2. Functies van stedelijk groen
De functies die stedelijk groen vervult zijn beschreven aan de hand van zes
categorieën. Elk zijn ze gerelateerd aan een aantal basisbehoeften.
a. Sociaal-recreatief
De recreatieve betekenis van stedelijk groen is tweeledig:
1. Enerzijds draagt groen in het algemeen in positieve zin bij aan de al
dan niet bewust ervaren waardering van de woonomgeving van de bewoner
van stad of dorp.
2. Anderzijds vormt groen een wenselijke of zelfs noodzakelijke voorwaarde
om doelbewust gekozen sociaal-recreatieve activiteiten in de open lucht
uit te kunnen oefenen.
De aanwezigheid van groen wordt vrijwel altijd positief ervaren. Uitzondering zijn die gevallen waarin het groen zo uitgestrekt, ontoegankelijk en/of onoverzichtelijk of slecht onderhouden is dat (met name 's nachts) gevoelens van onveiligheid of eenzaamheid ontstaan. Groen wordt gemist als
het wordt verwijderd. Groen kan ook status verlenen aan een gebouw of
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buurt. Dit alles geldt zowel voor openbaar als privé groen, al dan niet
toegankelijk.
Groen is onmisbaar als voorziening voor activiteiten in de open lucht. Die
activiteiten kunnen variëren van zeer specifiek (voetbalveld) tot vrijwel
ongedefinieerd (ontmoetingsfunctie stadspark). Ook kan de potentiële
gebruikersgroep zeer groot zijn (stadspark) of beperkt zijn tot enkele
personen (privétuinen). Ook kan het gebruik zijn voorbehouden aan
specifieke categorieën (kinderspeelplaatsen).
Stedelijk groen is in het bijzonder van belang voor hen die het meest zijn
aangewezen op hun nabije woonomgeving (minder mobielen). Daartoe worden
gerekend kinderen en ook categorieën als bejaarden, minder validen, mensen
met een beperkt (reis)budget, huisvrouwen en minderheden.
b. Milieu: bodem, water, lucht
Groen heeft positieve hygiënische en klimatologische effecten. Die effecten
zijn soms hoofddoel, soms een neveneffect van de aanleg van groen. De
effecten zijn van invloed op het milieu in het groen zelf (met name in
grotere aaneengesloten element(en) en op de omringende stedelijke omgeving.
Wind: Opgaande begroeiing geeft beschutting tegen wind. Groen wordt daarom
toegepast tussen hoogbouw, langs paden en als afscherming van
speelterreinen, sportvelden, ligweiden en andere verblijfsgebieden.
Geluid: Opgaande begroeiing werkt als halfopen scherm en alle groen dempt
(enigszins) de weerkaatsing van geluid. Hiervan wordt gebruik gemaakt onder
andere door beplanting van geluidswallen en door het aanbrengen van groen
in verharde straten, pleinen en binnenplaatsen. Grotere groenelementen
kunnen een (relatief) stiltegebied zijn in de bebouwde kom.
Geluidhinderzone's worden in het algemeen aangemerkt als groenvoorziening.
Water? Belangrijk van open water, begroeiing en andere onverharde
oppervlakten is het waterbergend vermogen. Daardoor worden piekbelastingen
van riolen bij neerslag afgevlakt. Bij droog weer verhoogt de aanwezigheid
van groen en open water de luchtvochtigheid.
Zon: Opgaande begroeiing geeft schaduw. Dit wordt positief en negatief
ervaren, afhankelijk van persoonlijke voorkeur en groepscultuur.
Temperatuur: De temperatuur in steden is gemiddeld hoger dan in het
omringende platteland. In stadsdelen waar veel beplanting voorkomt is de
temperatuurstijging kleiner dan in de gebieden waar weinig of geen
beplanting voorkomt. Dit temperatuureffeet is een gevolg van de verdamping
van de beplanting. Door deze verdamping levert de beplanting ook een
bijdrage aan de verhoging van de relatieve luchtvochtigheid.
Zuurstof: Beplantingen produceren zuurstof. De hoeveelheid zuurstof die
wordt geproduceerd in de stad is echter maar een fractie van het verbruik.

c. Educatieve functie
Aangenomen wordt dat de kennis en beleving van natuur en milieu kunnen
leiden tot een grotere betrokkenheid met de natuur. Deze betrokkenheid kan
leiden tot positief gedrag ten opzichte van de natuur en milieu. Met
positief gedrag wordt in dit verband bedoeld: het bij beslissingen ook
rekening houden met de waarden van het milieu en het herkennen daarvan
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wanneer ze in het geding zijn. Cpenbare groenvoorzieningen spelen daarbij
vooral in verstedelijkte gebieden een belangrijke rol. De functies van de
openbare groenvoorzieningen zijn zo divers dat zich een zekere
specialisatie begint af te tekenen.
Zo zijn er naast de vanouds bekende botanische tuinen nu ook heemtuinen en
-parken, wilde plantentuinen, educatieve borders, natuurtuinen en -parken
en instructieve plantsoenen. Ook zijn er schooltuinen en kinderboerderijen
aangelegd met een educatieve functie.
d. Natuurbesef
Tot de cognitieve ontwikkeling van een mens wordt het proces gerekend
waarin een kind zijn omgeving leert kennen en er ordening in aanbrengt. Wil
deze ontdekkingstocht in de omringende wereld boeiend zijn en bijdragen tot
de cognitieve ontwikkeling dan zal er afwisseling nodig zijn (hoog en laag,
af en onaf, groen en steen, zand en water). Alleen dan is er iets te
ontdekken en te ordenen. Het stedelijk groen biedt mogelijkheden om de
ritmiek van het leven en de natuur te ervaren: de ritmiek van het jaar, de
seizoenen van het leven (geboorte, groei, volwassenheid, dood).
e. Ecologische functie
Stedelijke groenvoorzieningen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan
de verhoging van de kwaliteit van het stedelijke milieu:
- bomen, tuinen en kleinschalige groenelementen zijn rustpunten en zorgen
voor variatie en differentiatie;
- grootschalige groenelementen kunnen aanvullend bijdragen tot een
harmonieuze, aantrekkelijke belevingswereld;
- stedelijk groen kan ook gunstige condities scheppen voor de aanwezigheid
en de ontwikkeling van natuurlijke flora en fauna. Tevens kunnen er
verbindingszones gevormd worden tussen flora en fauna in het buitengebied
en de stad zelf.

f. Produktiefunctie
De huidige produktiefunctie van het stedelijk groen, als leverancier van
hout en vruchten, is economisch gezien nauwelijks van betekenis.
Gezien de belangrijke rol van bomen in het stedelijk groen is vroegtijdige
kap nauwelijks acceptabel. Slechts bij noodzakelijke dunningen kan er
sprake zijn van enige houtopbrengst. De waarde van deze houtopbrengst is
echter altijd geringer dan de geïnvesteerde arbeids- en machinekosten en
kan dus hooguit ter verlichting van de kosten dienen. Sinds kort worden
echter op sommige braakliggende terreinen - ook binnen het stedelijk gebied
- met rijkssubsidie "korte omloopbossen" geplant, die wel een belangrijke
produktiefunctie moeten hebben.
Het stedelijk groen levert verder nog produkten die wel gebruikt en
gewaardeerd worden (honing en stuifmeel voor de bijenstand, vruchten voor
mensen en dieren, bloemen), maar die geen inkomsten leveren.
Bekend is dat bijenvolken van de bestuiving in de landbouw voor een deel
ook afhankelijk zijn van de bloeirijkdom in het stedelijk gebied.
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Functie en vormgeving
Qm aan gewenste functies te voldoen, moet de vormgeving hierop afgestemd
zijn. De inrichting van het stedelijk groen is hiermee ook een
architectonisch vraagstuk. Er moet vaak aan meerdere functies tegelijk vorm
gegeven worden, waarbij een zekere samenhang gewenst is. Hiertoe is een
architectonische aanpak nodig, die ervoor zorgt dat het geheel meer is dan
de som der delen. In de tuin- en landschapsarchitectuur zijn hiertoe in de
loop der tijd verschillende ordeningsprincipes of concepten ontwikkeld,
waarvan sommige zijn uitgekristalliseerd tot een "stijl". Eenieder
onderscheidt een Franse baroktuin van een park in de Engelse
landschapsstijl of van een nieuwzakelijk volkspark. Het stedelijk groen
vormt op deze wijze een afspiegeling van verschillende ontwerp- en
maatschappijopvattingen uit onze geschiedenis en heeft daarmee ook
belangrijke cultuurhistorische waarde. Beplanting is in de loop der tijden
op verschillene wijze toegepast om verschillende ruimtes, beelden, sferen
of structuren te vormen.
Wezenlijk verschil tussen stedelijk groen en andere inrichtingselementen
van de stad (bebouwing, wegen e.d.) is de sterke binding met de biotische
en abiotische omgevingsfactoren (bodem, waterhuishouding, klimaat,
ecologische opbouw) en het dynamische karakter van beplanting als levend
materiaal. Mede hierdoor wordt de aangename contrastwerking van beplanting
in de stad bewerkstelligd. Het levend materiaal verandert in de seizoenen
door groei en afsterven. Beleving van natuurlijke levensprocessen wordt
mogelijk gemaakt in de stad. Ten behoeve van dat contrast en die
seizoensbeleving wordt in het stedelijk groen ook gebruik gemaakt van
kleurige sierbeplanting, die de beplanting meer kan doen opvallen als dat
gewenst is en door een periodieke bloei of bladkleur een jaargetijde
aanduidt. In de stad kan de komst van het voorjaar door velen niet meer aan
het vogelleven herkend worden. Een uitbundig bloeiend crccusperk toont dat
wel.
Een belangrijk gevolg van de groei, het dynamisch karakter, is het belang
van beheer voor het verkrijgen van de gewenste situatie. Anders dan bij
bouwwerken is de gewenste situatie nog niet gerealiseerd bij oplevering.
Zorgzame begeleiding van de beplanting is noodzaak. Het achterwege laten
hiervan heeft op termijn het niet naar wens functioneren tot gevolg. De
laatste tijd komt men steeds meer tot de (her)ontdekking dat ontwerp en
beheer niet los van elkaar gezien kunnen worden, aangezien de vormgeving
niet ophoudt na de aanplant.
2.3. Accentverschuivingen bij de functies van stedelijk groen
Het belang dat aan bepaalde functies van stedelijk groen wordt toegekend is
veranderlijk. Ontwikkelingen in de samenleving, veranderingen van behoeften
en opvattingen zijn hier de oorzaak van. Om een indruk te krijgen hoezeer
de nadruk op verschillende functies kan variëren en hoe daarmee het
karakter van het stedelijk groen verandert, kijken we eens achterom naar de
geschiedenis van ons stedelijk groen. Voor het overzicht vereenvoudigd en
door het historisch perspectief wat vertekend onderscheiden we de volgende
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perioden.
a) In de middeleeuwen werd beplanting in stad of dorp vaak om puur
praktische redenen aangebracht. Bomen langs wegen en grachten, op
pleinen en in kloostertuinen zorgden voor de pjroduktie van hout en
vruchten, ze verstevigden oevers en wegen en weerden de zon.
b) Tijdens de Renaissance en Barok werd beplanting meer toegepast als
architectonisch middel in de steden en voor het creeëren van aangename
plekken om te verpozen. De aanleg geschiedde vooral door of voor rijke
kooplieden en regenten. Bekende voorbeelden zijn de Amsterdamse
grachtengordel met zijn imposante boombeplanting, het Lange Voorhout in
Den Haag, talrijke buitenplaatsen langs de Vecht en de binnenduinrand.
De vormgeving wordt bepaald door geometrie en ^'grandeur", bedwingen,
overheersen van de natuur.

c) In de 2e helft van de 19e eeuw vond een explosieve groei plaats van veel
steden, die uit hun vestingen barstten. In deze periode gingen de
tuinarchitecten zich behalve met buitenplaatsen en privétuinen ook bezig
houden met het ontwerpen van openbare ruimten (plantsoenen). Cm voor de
gegoede burgerij een passende woonomgeving met welstand te creeëren
werden parken en plantsoenen "uitgevonden". Oorspronkelijk werden deze
vaak op particulier initiatief aangelegd, veelal op of aan de geslechte
vesting. Ze vormden een schril contrast met de dichtbebouwde
volkswijken. De vormgeving werd beïnvloed door de Romantiek. De Engelse
landschapsstijl en de gardeneske stijl brachten parken voort met
slingerende paden en waterlopen, gazons en boomgroepen, waarmee een
idyllisch decor werd geschapen.
d) Rond de eeuwwisseling groeit het besef, dat de overheid een taak heeft
in het scheppen van goede leefomstandigheden Voor de bevolking. De zorg
voor de volksgezondheid werd een van de eerste taken die de overheid op
zich nam. De woningwet van 1901 kan hierbij als een belangrijke mijlpaal
van actief overheidsingrijpen worden gezien.
Volksgezondheidsoverwegingen leidden tot het ontstaan van tuindorpen
(Philipsdorp in Eindhoven, Tuindorp Vreewijk in Rotterdam) en
volksparken (Zuiderpark Den Haag, de Goffert Nijmegen) voor de
emanciperende arbeidersbevolking.
Plantsoendiensten ontstaan en beplanting krijgt steeds meer aandacht bij
stedebouwkundige uitbreidingsplannen.
e) Het Algemeen Uitbreidings Plan van Amsterdam uit 1934 luidt het tijdperk
van het Nieuwe Bouwen in. "Licht en lucht" wordt de slogan, waarmee
getracht wordt ruime gezonde woongebieden te realiseren. In plaats van
groene plekken in de stad te maken wordt nu nagestreefd bebouwing (als
stroken en torens) in een groene ruimte te plaatsen. Stedelijk groen
kcmt voor in nieuwe vormen als parkstroken, "groene wiggen" en er wordt
aansluiting gezocht bij het buitengebied. "Recreatie" wordt een
belangrijke functie, waarvoor ruimte en voorzieningen worden gemaakt.
De overheid neemt steeds meer taken op zich als sturende instantie. De
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sterk stijgende welvaart na de tweede wereldoorlog maakte het mogelijk
de idealen te verwezenlijken. Stedelijk groen wordt ondergebracht in
vele schaalniveau's van "aankleding" en geleding van de straat tot
stedebouwkundige geleding van de gehele stad met "groene wiggen".
f) Onvrede met de grootschaligheid van de in korte tijd verrezen flatwijken
leidde in de zeventiger jaren tot een bezinning, waarbij
"kleinschaligheid" werd nagestreefd. Er wordt meer aansluiting gezocht
bij oude landschappelijke patronen en Le Roy wordt een bekend vertolker
van de wens meer over te laten aan de "natuur". Ecologie is het
trefwoord voor het nieuwe natuurbeeld. Inheemse beplantingen en
"gebruiksgroen" worden toegepast. Natuurparken, heemtuinen, woonerven en
groene snippers worden toegevoegd aan het groene areaal. Variatie
bepaalt de vormgeving met een veelheid aan voorzieningen voor een
veelheid van recreatieve activiteiten.
g) De laatste ontwikkelingen worden gekenschetst door stagnatie, versobering en heroriëntatie. Het accent verschuift van uitbreiding naar
stadsvernieuwing, van nieuwaanleg naar renovatie en beheer. De (onderhoudskosten moeten omlaag, het groen moet soberder, doelmatiger.
Tegelijk vindt een herwaardering plaats van de stedelijkheid. De
compacte-stad filosofie doet opgang. Stedelijk groen wordt weer meer in
eenheden geconcentreerd in lanen, parken, singels waarbij een formele,
strakke vormgeving weer opbloeit.
Pluriformiteit zou een nieuw trefwoord kunnen worden: vele verschillende
beplantingsbeelden (stijlen), gebruiksmogelijkheden, beheersvormen voor
verschillende bevolkingsgroepen met verschillende behoeften.
Hoewel in alle gemeenten groen aanwezig is en gemeenten verantwoordelijk
zijn voor het openbare groen in de gemeenten blijkt een visie van het
bestuur op de functies die het groen in samenleving vervult, in slechts
enkele gemeenten aanwezig te zijn. Ook de concretisering van deze visie in
een (groen) structuurplan waarmee de invulling architectonisch gestalte kan
krijgen ontbreekt in de meeste gemeenten. Het ontbreken van een lange
termijnvisie op de functies van het groen vormt in de huidige tijd waarin
vele gemeenten de inzet van de (beperkte) financiën aan een heroverweging
onderwerpen een knelpunt voor stedelijk groen. Hoe kan de inzet van
middelen immers goed gewogen worden als er geen visie voor de lange termijn
bestaat en er op korte termijn bezuinigingen geëffectueerd moeten worden?
Inmiddels lijkt het besef bij gemeenten dat een planmatige aanpak
noodzakelijk is te groeien terwijl ook het besef toeneemt dat kwaliteit van
het groen belangrijker is dan de kwantiteit.
De wijze waarop met name het (on-)kruidbeheer door de plantsoendienst wordt
uitgevoerd is in een aantal gemeenten onderdeel van het groenbeleid. Onder
invloed van de maatschappelijke bewustwording met betrekking tot het milieu
is het gebruik van chemische onkruidbestrijding in veel gemeenten beperkt
en in sommige gemeenten geheel gestaakt. Het gebruik van zogenaamde
"doodshoofd" middelen is in het openbaar groen verboden.
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Hoofdstuk 3 - Kwantitatieve gegevens stedelijk groen
3.1. Inleiding
In dit hoofdstuk zijn kwantitatieve gegevens betreffende het areaal
stedelijk groen en gegevens betreffende de werkgelegenheid die het
stedelijk groen biedt opgenomen.
3.2. Areaal
Algemeen

Bij het geven van een kwantitatieve beschrijving van het areaal stedelijk
groen doet zich het probleem voor dat de gegevens afkomstig zijn u i t
verschillende bronnen die het groen elk op een eigen wijze gedefinieerd
hebben. In de uitwerking i s zoveel a l s mogelijk was aansluiting gezocht b i j
de in de inleiding van deze nota gegeven d e f i n i t i e van stedelijk groen.
Omdat verschillende bronnen benut zijn i s het noodzakelijk gebleken om de
ontwikkeling van het areaal in de periode 1970-1980 en in de periode
1980-1985 afzonderlijk t e beschrijven.
Ontwikkelingen in het areaal beplantingen 1970-1980 in gemeenten
Tot gemeentelijke beplantingen worden gerekend de parken, plantsoenen en
ruimten voor openluchtrecreatie voor zover ze voorzien zijn van
groenelementen (sportvelden, zwembaden, recreatieterreinen) in een
gemeente. Deze beplantingen kunnen zowel binnen a l s buiten de bebouwde kom
zijn gelegen.
In tabel 1 i s de ontwikkeling van het areaal gemeentelijke beplantingen
weergegeven.
In de periode 1970-1980 i s het areaal gemeentelijke beplantingen zeer sterk
toegenomen. De areaaIstoename was hierbij in de eerste helft van d i t
decennium i e t s groter dan in de tweede helft (zie tabel 1).
Tabel 1 - Ontwikkeling van het areaal (ha) *) gemeentelijke beplantingen
1970-1980 verbijzonderd naar gemeentegrootten (aantal inwoners)
(bron: LEI)

aantal
categorie
< 10000 inw.
10000-20000 inw.
20000-50000 inw.
> 50000 inw.
Totaal

1970

1975

7700
5500
9200
15900
38300

10300
8200
11800
20400
50700

*) afgeronde cijf<ers

Jaartal
toename in
1980
% tov '70
+
+
+
+
+

34
49
28
28
32

toename in
% tov '70

11700
10300
14800
24000
60800

+
+
+
+
+

52
87
61
51
59

toename in
ha '70-'80
4000
4800
5600
8100
22500
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Het areaal gemeentelijke beplantingen is in de periode 1970-1980 gestegen
met 22500 ha tot bijna 61000 ha in 1980, een groei van 59% in 10 jaar. Van
de 61000 ha in 1980 is zo'n 22000 ha (35%) gelegen in gemeenten met minder
dan 20000 inwoners en het overige areaal in gemeenten met meer dan 20000
inwoners (bijna 2/3).
De toename van het areaal heeft plaatsgevonden in alle grootteklassen.
Relatief heeft de sterkste groei zich voorgedaan in de klasse 10.000-20.000
inwoners.

Ontwikkelingen in het areaal groen in de periode 1980-1985

Over de jaren 1982 en 1983 is door het Consulentschap in Algemene Dienst
voor het Stedelijk Groen een schriftelijke enquête uitgevoerd bij alle
gemeenten waarin onder andere gevraagd is naar areaalcijfers.
Het areaal groen was in deze enquête gedefinieerd als: "het groen dat onder
verantwoordelijkheid van de gemeente wordt onderhouden". Dit groen kan
zowel binnen als buiten de bebouwde kom zijn gelegen.
De enquête leverde het volgende resultaat.
In totaliteit valt 121000 ha groen onder verantwoordelijkheid van de
gemeenten. Hiervan is 53000 ha binnen de bebouwde kom gelegen en 68000 ha
daarbuiten.
De 121000 ha vormt bijna 3,6% van de oppervlakte land van Nederland (in
1983 33923 km : CBS-bodemstatistiek).
De verdeling van het groen als percentage van het totale oppervlak van de
gemeenten is in tabel 2 weergegeven, opgesplitst naar een aantal
inwonersklassen.
Tabel 2 - Het groen als percentage van de totale gemeentelijke oppervlakte
verbijzonderd naar 6 inwonerklassen.
inwonersklasse

0- 5000
5000-10000
10000-20000
20000-40000
40000-80000
> 80000

% groen van de totale
gemeentelijke oppervlakte

2,5
2,9
1,9
3,6
8,8
14,2

Mst uitzondering van de gemeenten in de klasse 10000-20000 inwoners neemt
het aandeel groen sterk toe naarmate de gemeenten groter zijn. Echter
uitgedrukt per 1000 inwoners verloopt het areaal groen in deze
gemeenteklassen geheel anders, met name in het gedeelte dat binnen de
bebouwde kom is gelegen.
In tabel 3 staat het gemiddelde areaal groen per 1000 inwoners en per
klasse weergegeven.
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Tabel 3 - Het gemiddelde oppervlak groen binnen en buiten de bebouwde kom
en voor de totale gemeente uitgedrukt per 1000 inwoners en
verbijzonderd naar 6 inwonerklassen.

inwonersklassen
0 - 5000
5000-10000
10000-20000
20000-40000
40000-80000
> 80000

ha groen binnen
bebouwde kom
3,7
3,3
3,6
4,0
3,9
3,9

ha groen buiten
bebouwde kom

ha groen in de
gemeente

14,6
11,4
4,0
5,1
3,0
2,7

18,3
14,7
7,6
9/1
6,9
6,6

Het gemiddelde totale areaal groen per 1000 inwoners verschilt sterk per
gemeenteklasse.
De oorzaak hiervoor is alleen gelegen in het areaal groen buiten de
bebouwde kom.
De hoeveelheid groen binnen de bebouwde kom is over alle klassen vrijwel
identiek. Per 1000 inwoners is er gemiddeld 8,7 ha groen, dat tot de
gemeente behoort, hiervan is 3,8 ha per 1000 inwoners binnen de bebouwde
kom gelegen en 4,9 daarbuiten.
Binnen de bebouwde kom is een nuancering in de areaalverdeling aan te
brengen.
Het groen is onderverdeeld in een 6-tal typen. In tabel 4 is een hectare
verdeling van de groentypes over een aantal gemeenteklassen weergegeven.
Tabel 4 - Gemiddeld oppervlak (aantal voor bomen) per 1000 inwoners in ha
voor diverse types groen binnen de bebouwde kom en verbijzonderd
naar inwonersklassen (x 1000).

rozen, perk-, vaste
planten
g ras-/sportvelden
bos-/haagplantsoen
sierheesters
bomen (stuks)
overige objecten

0-5

5-10

10-20

20-40

40-80

>80

0,16
2,33
1,08
0,49
320
0,22

0,11
1,87
0,80
0,48
333
0,22

0,06
1,94
0,87
0,72
358
0,42

0,08
2,20
0,77
0,70
353
0,52

0,05
2,05
0,83
0,80
308
0,28

0,04
1,70
0,76
0,58
321
0,49

Voor rozen, perk- en vaste planten geldt in het algemeen dat naarmate de
gemeente groter is er minder areaal van deze samenstelling is per 1000
inwoners.
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Gemeenten met minder dan 5000 inwoners beschikken over het grootste areaal
sport- en grasvelden per 1000 inwoners. Naarmate het aantal inwoners in een
gemeente groter is neemt het relatieve areaal gras toe tot de grens van
40000 inwoners is bereikt. Boven deze grens neemt het beschikbare areaal
per 1000 inwoners af. Bos- en haagplantsoen is in de kleinste gemeenten
relatief meer aanwezig. Een tendens is niet herkenbaar gerelateerd aan de
gemeenteg rootte.
Sierheesters komen in grotere oppervlakte voor in de gemeenten boven 10000
inwoners.
Het aantal bomen per 1000 inwoners is in iedere klasse ongeveer gelijk,
hoewel de spreiding per klasse wat groot is. Voor de categorie overige
objecten kan met de nodige voorzichtigheid gesproken worden van 0,4 ha per
1000 inwoners.
Voor een gemiddelde Nederlandse gemeente - onafhankelijk van het aantal
inwoners - is voor het gebied binnen de bebouwde kom de groenverdeling
zoals deze in tabel 5 is weergegeven.

Tabel 5 - De procentuele groenverdeling voor het gebied binnen de bebouwde
kom voor een gemiddelde gemeente met inbegrip van het areaal
bomen.

Groentype
rozen, perk en vaste
planten
grasvelden
bos-/haagplantsoen
sierheesters
bomen
overige objecten

Oppervlakte %
i n c l . bomen
1,4
42,6
18,0
14,4
14,7
8,9
100%

Gras neemt relatief het meeste oppervlak voor zijn rekening met ruim 40%.
% o r bos- en haagplantsoen ligt dat percentage op 18%.
Resumerend is te stellen dat over de jaren 1982 en 1983 en wellicht
tekenend voor de periode 1980-1985 het volgende over het groenareaal bekend
is:
- Het percentage groen in relatie tot het totale gemeentelijke oppervlak
stijgt sterk vanaf gemeenten met 40000 inwoners.
- Naarmate de gemeente meer inwoners heeft, neemt het groenareaal per 1000
inwoners af.
- Het groenareaal binnen de bebouwde kom is vrijwel constant en bedraagt
3,8 ha per 1000 inwoners.
- Hoewel er per groentype tendensen te herkennen zijn, is de verdeling
ervan per klasse vrij constant. Dit geldt niet voor de categorie rozen
e.d. en de overige objecten.
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Ontwikkelingen in het bodeirrjebruik voor recreatie en groen in de periode
1977-1983
Sinds 1976 (en feitelijk al sinds *46) wordt door het CBS een statistiek
samengesteld over het bodemgebruik in Nederland. In 1976 is men hiervoor
gebruik gaan maken van een inventarisatie met behulp van door de gemeenten
ingevulde topografische kaarten» Hierdoor is er sinds 1976 een
vergelijkbare statistiek voor het bodemgebruik voor onder andere recreatie.
Het groen zoals dat in het kader van deze nota van belang is, is niet onder
één noemer geplaatst.
Voor een deel is het areaal groen tot de categorie recreatieterreinen te
rekenen.
Daarnaast is groen toe te delen aan een groot aantal andere categorieën.
Voor het tijdvak 1977 tot en met 1983 zijn in tabel 6 uit deze categorieën
enige areaalcijfers samengevoegd. Alleen de categorie parken en plantsoenen
is in zijn geheel bruikbaar qua areaal. Daarin is vanaf 1977 een groei te
zien tot 1983 van bijna 21% tot een kleine 15000 ha.
Tabel 6 - Bodemgebruik in ha voor enige categorieën waarin groen een belangrijk aandeel heeft. De cijfers geven een beeld van de ontwikkeling vanaf 1977 tot en met 1983 (Bron: CBS bodemstatistieken '76-'83).
categorie

1977

1979

1981

1983

sportterreinen
volkstuinen
parken en plantsoenen
verblijfsrecreatieve
terreinen
dagrecreatieve
terreinen
Totaal recreatieterreinen
index (afgerond)
beg raafplaatsen
bos met recreatieve
hoofdfunctie
bossen (houtproduktie)
woongebied (buurt- +
snippergroen)
verharde wegen
(binnen)
natuurterreinen (natte
+ droge)

20852
3158
11978

21841
3505
12803

23130
3802
13899

24034
4083
14483

16297

16527

16888

17292

12397

12871

13325

13867

64672

67547

71044

73759

100

104

110

114

3630

3670

3761

3790

15715
274749

15360
278663

16757
278704

17442
279412

181666

188132

194350

199901

91025

92705

95458

97658

164137

160319

155953

155666
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Samenhang tussen de tot dusverre gebruikte bronnen LEI, CAD-SG en CBS
Het gemeentelijk groenareaal binnen en buiten de bebouwde kom is volgens
het doelgroeponderzoek 121000 hectare. De LEI-cijfers (bossen: ruim 40000
ha, natuurterreinen: ruim 13000 ha en voor beplantingen: + 68000 ha) zijn
hiermee in overeenstemming. Ook de CBS cijfers wijzen in deze richting.
3.2. Werkgelegenheid in het stedelijk groen
Algemeen
In de volgende paragrafen wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen
in de werkgelegenheid bij de gemeentelijke plantsoendiensten. Tevens wordt
de werkgelegenheid in de particuliere sector vermeld. Bij de interpretatie
van de gegevens moet rekening gehouden worden met het feit dat het
kaderpersoneel bij plantsoendiensten soms ook met andere taken is belast.
De bronnen voor de cijfers over de periode 1970-1980 zijn andere dan de
bron waaraan de gegevens over 1983 zijn ontleend. Hierdoor is een
vergelijking tussen deze twee perioden niet mogelijk.
Ontwikkelingen van het gemeentelijk personeelsbestand in de groene sector
in de periode 1970-1980
Het aantal werknemers in de gemeentelijke groenvoorziening (ook in dienst
van de gemeente - dit wordt steeds bedoeld in het navolgende) is in de
periode 1970-1980 onderzocht door het LEI.
In tabel 7 is de ontwikkeling van het aantal werknemers in gemeentelijke
groenvoorzieningen weergegeven.
Tabel 7 - Ontwikkeling van het aantal werknemers in dienst van gemeenten
in de periode 1970-1980.
Bron: LEI, CAD-SG, PBSG

1970
Bedrijfsleider
Werkleiding
Uitvoerend pers.
Overig pers.

Los personeel
pers. in het kader
van regelingen

1975
personen

566
792

670
930

10106

12105

1980

715
1075
13600

652

808

875

12116

14513

16265

2856

3050

2650

2300

154

Mat de toename van het areaal in de periode van 1970-1980 blijkt ook het
aantal werkenden in gemeentedienst toe te nemen.
In deze periode ontwikkelde de arbeidsdichtheid van vast personeel in de
uitvoering van
1 werknemer op 3,1 ha in 1970 naar
1 werknemer op 3,3 ha in 1975 en vervolgens naar
1 werknemer op 3,5 ha in 1980.
In 1980 werd niet uitgesloten dat er in 1985 een arbeidsdichtheid van 1 op
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3,8 ha aan vaste werknemers in de uitvoerende sfeer zou worden gehaald.
Deze arbeidsdichtheden gelden voor het personeelsbestand in de uitvoering
van zowel gemeentelijke diensten als bedrijfsleven. Gerekend is met de
arealen zoals deze als gemeentelijke beplantingen zijn vermeld in hoofdstuk
3.1.
Ontwikkelingen van het gemeentelijk personeelsbestand 1980-1985
Analoog aan hoofdstuk 3.1 is voor de periode 1980-1985 gebruik gemaakt van
het doelgroepenonderzoek gemeentelijke plantsoendiensten voor de jaren 1982
en 1983.
Beide jaren leveren een beeld op voor de periode '80-'85 gezien het feit
dat het personeelsbestand relatief weinig fluctuaties kent.
Enige kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van het personeelsbestand in
hoofdzakelijk plantsoendiensten zullen worden belicht in het navolgende.
Het totale gemeentelijke personeelsbestand ten behoeve van het groen
In 1983 waren er + 14500 plantsoenambtenaren full-time of voor een deel van
de arbeidstijd werkzaam in de groenvoorziening, WSW's, WVM's, losse
krachten en stagiaires zijn buiten de telling gelaten (761 gemeenten in
1983).
In de kleinste gemeenten (kleiner dan 10000 inwoners) is 70% uitvoerend
(uitvoerenden incl. voorman) en 30% kan gerekend worden tot de "overhead".
Tot de "overhead" worden de functies chef, hoofd, directeur en ontwerper
gerekend. De functies ontwerper komt in gemeenten met minder dan 20.000
inwoners nagenoeg niet voor. Hierbij dient te worden bedacht dat van deze
30% veel arbeidstijd ten behoeve van andere sectoren wordt besteed. In
andere gemeenten is de verhouding uitvoerend-overhead: 80%-20% in gemeenten
met 20000 tot 80000 en 90%-10% in gemeenten met meer dan 80000 inwoners.
Relatie tussen het aantal uitvoerenden en het areaal in een gemeentelijke
plantsoendienst
Het aantal hectares dat ëën uitvoerende werknemer (tuinman en voorman)
heeft te bewerken neemt toe naarmate gemeenten groter worden (zie tabel 8)
voorzover dat areaal binnen de bebouwde kom is gelegen.
Uitzondering hierop zijn de gemeenten met 40000-80000 inwoners. Het totale
groenareaal (binnen + buiten de bebouwde kom) per uitvoerende werknemer is
kleiner naarmate het inwonertal van de gemeente hoger is.
Binnen de bebouwde kom wordt tussen 3,5 en 5,2 ha bewerkt en binnen en
buiten de bebouwde kom tussen 8,2 en 15,9. Waarbij laatstgenoemde getal
betrekking heeft op de gemeenten met minder dan 10000 inwoners (met veel
landelijk gebied).
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Tabel 8 - Areaal per uitvoerende ingedeeld naar gemeentegrootte.
gemeentegrootte
"~^-~^XxK)00 inw.)
groen gelegen in
bebouwde kom
buitengebied en b e bouwde kom

0-10

10-20

20-40

40-80

> 80

3,5 ha

4,7

5,0

4,6

5,2

15,9 ha

9,9

11,3

8,2

8,7

—-—.,

Hierbij dient t e worden bedacht dat zaken a l s
- verhouding groen binnen-buiten bebouwde kom
- type groen
- l e e f t i j d van het groen
- schaalgrootte van het groen
- mate van uitbesteding
- groeiomstandigheden e . d .
etc.
deze cijfers sterk beïnvloeden.
Opleidingsniveau per functie
In de volgende tabel is een overzicht gegeven van het opleidingsniveau van
medewerkers van gemeentelijke plantsoendiensten. Hierbij is alleen voor de
functies voorman en uitvoerder een onderscheid naar gemeentegrootte
gemaakt. Ook is geen onderscheid gemaakt tussen "groen" en technische
opleidingen.
Tabel 9 - Opleidingsniveau per functie, voor de opleidingen die bij meer
dan 10% van de functionarissen voorkomen.
Gemeenten
Functie
< 20000 inw.
Voorman +
> 20000 inw.
Opzichter
Chef
Hoofd
OpleidingsUitvoerder Uitvoerder Voorman
niveau
Geen
+
+
Cursus of ervaring
+
+
LBO
+
+
Vakbekw. hovenier
o
MBO
+
+
HBO
o
Universitair
Verklaring der tekens:
/ bij 75-100% van de functionarissen
o bij 50- 75% van de functionarissen
- bij 25- 50% van de functionarissen
+ bij 10- 25% van de functionarissen

als opleiding
als opleiding
als opleiding
als opleiding

genoemd
genoemd
genoemd
genoemd

Het opleidingsniveau van uitvoerders en voormannen in kleine gemeenten l i g t
op in hoofdzaak LBO-niveau. Ongeveer 1/3 i s vakbekwaam hovenier of heeft
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een MBO-opleiding gevolgd (vooral de voormannen). :De jneeste opzichters zijn
of vakbekwaam hovenier of hebben een MBO opleiding gevolgd. Bij de chefs
ligt de opleiding op MBO- of HBO-niveau. De hoofden hebben vaak een fiBO- of
hogere opleiding gevolgd.
Bedrijven in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening
De ontwikkeling van het aantal personen dat in het kader van de W.S.W.
werkzaamheden in het groen verricht is in onderstaande tabel aangegeven.
Tabel 10 - Aantal werknemers van S.W.-bedrijven die werkzaam zijn in het
stedelijk groen.
Jaar
1970
1976
1982
1984

S.W.-werknemers in het stedelijk groen
3.664
8.432
12.011
11.971

In de periode tot 1982 is het aantal werknemers dat in dienst van
S.W.-bedrijven werkzaam was in stedelijk groen sterk toegenomen. Vanaf 1980
zijn er door de rijksoverheid maatregelen genomen om de omvang van het
aantal werknemers in de S.W.-bedrijven terug te brengen. In 1981 en 1982
werd een "volumebeleid" gevoerd dat dat aantal werkenden met resp. 2% en 1%
terug zou moeten brengen. In deze periode is het aantal S.W.-niedewerkers
echter met 2% toegenomen. Dit heeft geleid tot een wettelijke maatregel
waarin bepaald is dat het aantal werknemers van S.W.-bedrijven jaarlijks
met 2% teruggebracht moet worden.
Werkgelegenheid in de hoveniersbedrijven
In 1985 stonden bij het Produktschap voor Siergewassen (PVS) 1949 hoveniers
ingeschreven. + 100 Bedrijven verrichten alleen eenvoudige onderhoudswerkzaamheden en zijn derhalve geen erkend hovenier en eveneens +_ 100
ingeschrevenen bestaan niet meer als hoveniersbedrijf.
In een onderzoek van Amsterdam Consultants wordt uitgegaan van +_ 1550
hoveniersbedrijven in 1985. Deze bedrijven bieden werk aan £ 7000 personen.
Ongeveer de helft van deze bedrijven heeft geen personeel in dienst.
In tabel 11 is aangegeven hoe de werkgelegenheid verdeeld is over de
verschillende rechtsvormen van de ondernemingen.
Tabel 11 - De verdeling van het aantal werkenden over de verschillende
rechtsvormen en het gemiddelde aantal werkenden per rechtsvorm
in absolute aantallen en percentages
Rechtsvorm

-

Eenmanszaak
Firma
BV
Anders
Totaal

Aantal
bedrijven•
%
1152
74,2

152
208
40
1552

Gemiddelde
aantal
werkenden

9,8

2,0
4,1

13,4

2,6
100

Totaal
aantal
werkenden
2304

%

32,7

623

8,9

18,8

3910

55,5

5,1

202

2,9
100

4,535

7039
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Het gemiddelde en het totale aantal werkenden blijkt per rechtsvorm grote
verschillen te vertonen. Van de bedrijven richt 60 a 70% zich in hoofdzaak
op de particuliere tuinbezitters. Deze + 1000 bedrijven onderhouden
+ 200000 tuinen, dit komt overeen met + 200 tuinen per bedrijf.
Van het uitvoerende personeel werkt +_ 70% (is +_ 4200 werkenden) in de
openbare beplanting.
Werkgelegenheid bij bureau's van tuin- en landschaparchitecten
Over de totale werkgelegenheid bij bureau's van tuin- en
landschapsarchitecten zijn onvoldoende gegevens beschikbaar. Ben indicatie
van de ontwikkeling van de werkgelegenheid wordt hierna geschetst.
In 1984 waren er 64 bureau's lid van de Nederlandse Vereniging voor Tuinen Landschapsarchitectuur/BNT. De ontwikkeling van de werkgelegenheid, bij
40 van bij de BNT aangesloten bureau's was in de periode 1980-1984 als
volgt:
Tabel 12 - Ontwikkeling van de werkgelegenheid bij bureau's van tuin- en
1andschapsarchitec ten
1980

1981

1982

1983

1984 mutatie
1984 tov
1980

122

112

Personeelsbestand full-•time
- aantal personen
- aantal manjaren

165

160

138

122,8

119,2

104,2

Personeelsbestand part--time
- aantal personen
- aantal manjaren

57

52

21,0

18,1

9
1,2

9
1,0

'Free-lance medewerkers
- aantal personen
- aantal manjaren
Totaal Personeelsbestand
- aantal personen
- aantal manjaren
Gemiddeld per bureau
- aantal personen
- aantal manjaren

231
145,0

7,7
4,8

221

- 32%
- 29%

87,8

87,1

47

42

55

17,1

17,4

19,3

11
1,3

23
1,7

niet
23
3,5 relevant

196

187

190

138,3

122,6

106,9

109,9

6,9
4,3

5,4
3,4

5,1
2,9

De werkgelegenheid nam in deze periode dramatisch af.

- 4%
- 8%

- 18%
- 24%

4,8 - 38%
2,8 - 42%
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Hoofdstuk 4 - Het stedelijk groen als bedrijfstak
4.1. Gemeentelijke plantsoendiensten
Inleiding
Op 1 januari 1986 waren er in Nederland 714 gemeenten. De wijze waarop de
gemeenten hun verantwoordelijkheid voor het gemeentelijk groen hebben
vertaald in een eigen organisatie die verantwoordelijk is voor aanleg en
beheer hiervan, is zeer divers. In het nu volgende zal inzicht gegeven
worden in de organisatiestructuren van plantsoendiensten en de financiële
middelen die beschikbaar zijn.
Organisatiestructuren
Op basis van een onderzoek uit 1983 wordt in het nu volgende een beeld
gegeven van de meestvoorkomende organisatiestructuren. In het onderzoek
werden 20 verschillende organisatievormen onder 362 gemeenten aangetroffen.
Deze organisatievormen zijn te verdelen in 4 hoofdgroepen. In tabel 13 is
een overzicht van deze hoofdgroepen gegeven.
Tabel 13 - Organisatievormen van gemeentelijke plantsoendiensten.

Hoofdgroep

Aantal deelstructuren

Aantal gemeenten
absoluut

Aantal gemeenten
% van 362

Range gemeenten (qua
inwoneraantallen)

1. Dienst Gemeente
Werken (DGW)

8

212

58,6%

> 0 inw.

2. Dienst
Plantsoenen

2

8

2,2%

s» 34.000 inw.

3. Secretarie

7

101

27,9%

« 60.000 inw.

4. Gemeenschappelijke
Technische Dienst

3

41

11,3%

«a 16.000 inw.

20

362 =

Opmerkingen

" hoofdstructuur komt m alle
gemeenten voor. ongeacht
inwonertal
* ook Diensten Openbare Werken
zijn hiertoe gerekend
" alleen diensten welke volgens
artikel 2.52 van de gemeentewet
werken, overigen tot afdeling gemeentewerken van de secretarie
gerekend
' volgens art. 2.52 gemeentewet
* 50% van de gemeente
> 100.000 inwoners
" in vrijwel alle gevallen gemeenten
s 20.000 inwoners
* in vrijwel alle gevallen gemeenten
« 10.000 km inwoners

100%

Opmerking:
" In de gemeenten > 20.000 inwoners worden vrijwel uitsluitend diensten gemeentewerken en -plantsoenen aangetroffen. Tot 20.000
inwoners zijn vooral secretanën en gemeenschappelijke (of centrale-) technische diensten vertegenwoordigd.

Bij meer dan de h e l f t van de gemeenten vormen de groenactiviteiten een
onderdeel van de Dienst Gemeentewerken. Deze organisatievorm komt voor in
a l l e grootteklassen.
Een zelfstandige dienst plantsoenen komt voor in de grotere gemeenten. In
de gemeenten met minder dan 20000 inwoners vormen de plantsoenactiviteiten

';
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vaak een onderdeel van de secretarie-afdeling of i s er sprake van een
Gemeenschappelijk Technische Dienst (in gemsenten met minder dan 10000
inwoners).
Momenteel is in een aantal gemeenten de organisatie van het ambtelijk
apparaat onderwerp van discussie.
Financiën in gemeentelijk groen 1982 en 1983
Vanuit het doelgroeponderzoek gemeentelijk plantsoendiensten is over 1982
en 1983 het nodige aan financiële gegevens bekend geworden.
Deze gegevens hebben alleen betrekking op de plantsoendiensten en dus niet
op andere diensten (bijv. dienst sport en recreatie) waar uitgaven gedaan
worden in het kader van groenvoorzieningen. Wel is het gedeelte
uitbesteding meegenomen.
Beschikbare financiële middelen
Aan de orde komen de financiële middelen die voor de aanleg en het
onderhoud in 1982 en 1983 aangewend zijn. Ook is hier opgenomen het deel
van de financiële middelen dat aan uitbesteding van werkzaamheden besteed
is.
De financiële middelen voor aanleg en onderhoud van alle Nederlandse
gemeenten zijn per inwonersklasse berekend. Het gaat hier echter om de
financiële middelen die door de plantsoendienst worden aangewend. In
bepaalde gemeenten komt het voor, dat andere afdelingen (bijv. de afdeling
sport en recreatie) delen van het groenbeheer verzorgen. Ook is het
mogelijk dat het takenpakket zich verder uitstrekt dan de groenvoorziening
(gladheidsbestrijding, onderhoud bestrating, vervoer e.d.).
Rekening houdend met de bovengenoemde opmerkingen, kan worden gesteld dat
er in 1982 ongeveer f 230 miljoen voor aanleg van openbaar groen door de
plantsoendiensten is uitgegeven. In 1983 was dat ongeveer f 189 miljoen,
wat een daling inhoudt van 18% ten opzichte van 1982.
Voor het onderhoud werd in 1982 f 972 miljoen en in 1983 f 980 miljoen
uitgegeven.
Onder verantwoordelijkheid van de plantsoendiensten werd in 1982 globaal
f 1200 miljoen besteed aan de aanleg en het in stand houden van het
openbaar groen, waarvan dan 19% voor de aanleg en 81% voor het onderhoud
aangewend was.
In 1983 werd er ongeveer f 1170 miljoen besteed, waarvan 16% voor aanleg en
84% voor onderhoud. De financiële middelen in 1983 voor aanleg en onderhoud
van alle Nederlandse gemeenten zijn per inwonersklasse weergegeven in
figuur 14.
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figuur 14. - De financiële middelen voor aanleg en onderhoud van alle
Nederlandse gemeenten per inwonersklasse (1983).

/ 106

0-5.000 5.00010.000

10.00020.000

20.00040.000

40.00080.000-80.000 inwonersklasse

De financiële middelen zijn onder te verdelen naar middelen die aangewend
worden voor aanleg/onderhoud in eigen beheer en in uitbesteding. Onder
financiële middelen voor eigen beheer worden hier verstaan de totale
financiële middelen minus de financiële middelen die voor uitbesteding
aangewend worden. In tabel 15 staat deze verdeling voor zowel de aanleg als
het onderhoud.
Uit deze tabel volgt, dat de sterke daling van de |financiële middelen voor
aanleg hoofdzakelijk op het deel uitbesteding afgewenteld is. In het
onderhoud zien we weliswaar een zeer geringe daling van de middelen voor
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uitbesteding, maar hier staat tegenover dat in het deel eigen beheer een
stijging valt te constateren.

Tabel 15 - De financiële middelen voor aanleg en onderhoud in 1982 en 1983
gesplitst naar eigen beheer en uitbesteding (in miljoenen guldens)
1982
onderhoud
aanleg
99
805
131
167
230
972

Eigen beheer
Uitbesteed
Totaal

1983
aanleg
onderhoud
91
816
98
164
189
980

Uitbesteding in 1982 en 1983
In de figuren 16a en 16b is het percentage uitbesteding gerelateerd aan de
totale financiële middelen van de plantsoendiensten (eigen beheer en
uitbesteding).
De uitbesteding is bekeken voor de totale financiële middelen, voor de
aanleg en voor het onderhoud.
Figuur 16a - Uitbesteding per klasse in 1982 en 1983 in procenten van de
totale financiële middelen voor aanleg en onderhoud.
• 1982
• 1983

0-5.000

5.00010.000

10.00020.000

20.00040.000

40.00080.000-80.000 inwonersklasse

Figuur 16b - Uitbesteding per klasse in 1982 en 1983 in procenten van de
totale financiële middelen voor aanleg.

0-5.000

5.00010.000

10.00020.000

20.00040.000

40.00080.000—
80.000 inwonersklasse
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Het percentage uitbesteding in de categorie onderhoud is in de jaren 1982
en 1983 nagenoeg gelijk.
Bij de aanleg varieert het percentage uitbesteding per klasse sterk
(25-75%). In alle grootteklassen met uitzondering van de groep gemeenten
met 20000 tot 40000 inwoners is het aandeel uitbesteding in de aanleg
categorie afgenomen.
Het percentage uitbesteding van de totale financiële middelen daalt het
sterkst bij de kleine (tot 5000 inwoners) en de grote gemeenten (boven
40000 inwoners). De middengroep geeft een kleine verandering aan, waarbij
nog opgemerkt kan worden, dat de gemeenten met 20000 tot 40000 inwoners een
lichte stijging in de uitbesteding aangeeft. Op zich is dit laatste niet
vreemd, omdat deze groep gemeenten t.o.v. 1982 meer financiële middelen ter
beschikking hadden in 1983 en zij waarschijnlijk vanwege de algemene
bezuinigingstendens geen extra formatieplaatsen kregen.
Onderverdeling uitbesteding,
In tabel 17 is aangegeven op welke wijze de middelen voor aanleg en
onderhoud verdeeld zijn over de verschillende uitvoerders in de jaren 1982
en 1983. Uit het overzicht blijkt dat de W.S.W.-bedrijven zich nagenoeg
niet met aanlegactiviteiten bezighouden.
Tabel 17 - De verdeling van het marktsegment (x miljoenen guldens) in 1982
en 1983
x mili. gulden
Plantsoendienst
(eigen beheer)

1982
- aanleg
- onderhoud

99
805

- aanleg
- onderhoud

p.m.

1983

91
816

904
W.S.W.

907
p.m.

83

93
83

Hoveniers e.d.

- aanleg
- onderhoud

Totaal

131
84

93
98
71

215

169

1202

1169

Kosten onderhoud groen
Het areaal groen binnen de bebouwde kom per 1000 inwoners is nauwelijks
afhankelijk van het aantal inwoners van een gemeente. De uitersten zijn
3,25 en 4,00 ha per 1000 inwoners.
In figuur 17 zijn de totale financiële middelen voor onderhoud van de
plantsoendiensten gerelateerd aan het aantal inwoners. Uit deze figuur
blijkt dat er tussen de f 35000,— en f 85000,— per 1000 inwoners besteed
wordt aan het groenonderhoud. Vanaf de kleinste gemeenten zien we een
oplopend kostenniveau tot de groep gemeenten met 40000 tot 80000 inwoners.
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Het kostenniveau in grootste gemeenten (boven 80000 inwoners) ligt iets
lager. Dit laatste is voor een groot deel veroorzaakt door de reeds forse
bezuinigingen die in deze grote gemeenten hebben plaatsgevonden. Dit is
tevens de enige groep gemeenten, waar de kosten voor onderhoud (per 1000
inwoners) in 1983 gedaald zijn t.o.v. 1982.
Figuur 18 - De financiële middelen per 1000 inwoners voor het onderhoud van
het groen (per inwonersklasse).
x / 1000.-
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Uit de steekproef gemeentebegrotingen 1986 van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken blijkt dat de begrotingsposten van de gemeenten voor
groen en recreatie uitgedrukt in guldens per inwoner nog steeds in dezelfde
orde van grootte liggen als in 1983 het geval was. Deze cijfers zijn
overigens niet volledig vergelijkbaar met die van het doelgroepenonderzoek.
Ze liepen uiteen van f 4 2 , — tot f 8 8 , — per inwoner, hetgeen overeenkomt
met 4-10% van de uitkering aan de gemeente uit het gemeentefonds.
Sinds 1986 kunnen begrotingskengetallen vergeleken worden met die van (een
groep van) gemeenten met een vergelijkbaar inwonerstal.
Kosten onderhoud groen per hectare
In figuur 19 zijn kosten per hectare voor het onderhoud van groen
weergegeven.
Dit gegeven is niet helemaal correct, omdat enerzijds de kosten voor het
onderhoud van groen binnen en buiten de bebouwde kom meegenomen zijn en
anderzijds het oppervlak groen alleen binnen de bebouwde kom. De kosten van
het onderhoud van groen buiten de bebouwde kom (bijv. bossen) zijn per
hectare echter veel geringer dan binnen de bebouwde kom. Aangezien de
kleinere gemeenten relatief veel groen buiten de bebouwde kom hebben wordt
het patroon van onderstaande grafiek alleen nog maar versterkt. De kleine
gemeenten worden - per hectare - nog goedkoper.
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Figuur 19 - De financiële middelen per hectare voor het onderhoud van het
groen per inwonersklasse.
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De kleinere gemeenten geven aanzienlijk minder uit per hectare groen dan de
grote gemeenten. Of deze kleine gemeenten, rekening houdend met
kwantitatieve en kwalitatieve beleidsprincipes, efficiënter omgaan met de
beschikbare middelen blijft een open vraag.
Uitbesteding
In het navolgende komt aan de orde welke activiteiten uitbesteed worden en
wie deze werkzaamheden uitvoeren.
In het doelgroeponderzoek is gevraagd aan welke bedrijven in 1982 aanleg
en/of onderhoudswerk uitbesteed is. Hierin is tevens opgenomen, welke
gemeenten gebruik maken van WSW-bedrijven of van WVM'ers.
In onderstaand overzicht (tabel 20) is het percentage gemeenten aangegeven,
dat werk uitbesteed heeft aan een bepaald type bedrijf.
Tabel 20 - Percentage gemeenten dat werk uitbesteedt aan een bepaald type
bedrijf

1. Machinehandel, reparatiebedrijf, garagebedrijf
2. Loonbedrijf
3. Hoveniersbedrij f, groenvoorzieningsbedrijf, t u i n en landschapsverzorgingsbureau
4. Tuincentrum
5. Cultuurtechnisch bedrijf, cultuurmaatschappij
6. Boomverzorgingsbedrijf
7. Aannemer grondwerk/grond en straatwerk
8. Werkverruimende Maatregel
9. Stratenmaker, speeltoestellen, aannemer straatwerk
10. In het kader van de W.S.W.

gem.
6
27
42
2
19
23
7
1
1
74
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Uit het onderzoek bleek tevens dat 34% van de kleinere gemeenten (tot 20000
inwoners) werk uitbesteedt aan hoveniersbedrijven, terwijl dit bij 75% van
de grotere gemeenten (meer dan 20000 inwoners) plaatsvindt.
Verschillende werkzaamheden zijn bij de uitbesteding onderscheiden. Bekeken
is in welke mate werkzaamheden - of delen daarvan - door plantsoendiensten
uitbesteed worden.
De aard van de werkzaamheden ligt vooral op het terrein van het onderhoud,
de snoei en het groot onderhoud van sportvelden. De meeste gemeenten hebben
wel een deel van deze werkzaamheden uitbesteed.
Het maaien wordt ook vaak geheel of gedeeltelijk uitbesteed. Vooral de
duurdere aanlegwerkzaamheden worden uitbesteed.
Tabel 21 - Percentage van de gemeenten die een bepaalde werkzaamheid uitbesteden.
Aard van de werkzaamheden
0. Aanleg
1. Inboeten
2. Maaien
3. Onderhoud, s n o e i , g r o o t onderhoud sportvelden
4. Sportvelden: d o o r z a a i e n , b e l u c h t e n , v e r t i c u t e r e n .
bezanden
5. Chemische b e s t r i j d i n g
6. Grondwerk, graafwerk, grondbewerking
7. Machinehuur, machine-onderhoud

Percentage
27%
5%
34%
79%
3%
6%
15%
3%

Het ontwikkelen van plannen wordt ook uitbesteed (beheers-, groenstructuur,
ontwerp-, inrichtings-, beplantings- en bestemmingsplan). Tevens is bekeken
welke bedrijven bij deze plannen betrokken zijn (tabel 22).
Tabel 22 - Percentage gemeenten dat de ontwikkeling van bepaalde plannen
uitbesteedt.
Gemeenteklasse
0 - 5000
5000-10000
10000-20000
20000-40000
40000-80000
80000Totaal

Beheersgroenstructuurplan
3
4
6
19
17
25
7

Ontwerp-,
inrichtings-,
beplantingsplan
5
7
16
14
17
25
11

Bestemmingsplan
-

1
-

0

Over het algemeen wordt het ontwerpen van plannen in geringe mate
uitbesteed. Wel zien we een, naarmate de gemeenten groter worden, steeds
hoger percentage uitbesteding (met betrekking tot aantal gemeenten).
Het formuleren van bestemmingsplannen wordt niet vermeld, maar dit kan een
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gevolg zijn van het feit dat deze activiteit niet door de plantsoendienst
uitgevoerd wordt, of er zelfs niet bij betrokken wordt.
De bedrijven die betrokken zijn bij de totstandkoming van de diverse
plannen zijn gegroepeerd per bedrijfstype.
Tabel 23 geeft het percentage gemeenten aan, dat het ontwerpen van plannen
aan een bepaald type bedrijf uitbesteedt.
Ds beheers- en groenstructuurplannen worden in hoofdzaak uitbesteed aan
cultuurmaatschappijen en cultuurtechnisch adviesbureaus.
De ontwerp-, inrichtings- en beplantingsplannen worden zowel door de
cultuurmaatschappijen en cultuurtechnisch adviesbureaus als de
ontwerpbureaus en tuinarchitecten uitgevoerd.
Tabel 23 - Percentage gemeenten dat het ontwikkelen van plannen aan een
bepaald type bedrijf uitbesteedt.
Type bedrijf

Beheersplan
Groenstruc tuurplan

1. Staatsbosbeheer
2. Ontwerpbureau, tuinarchitect
3. Andere gemeente
4. Cultuurmij, cultuurtech.
adviesbureau

5. Stedebouwkundig adviesbureau
6. Hoveniersbedrijf

Ontwerpplan
Inrichtingsplan
Beplantingsplan

14%

0%

10%
0%

35%
3%

67%
5%
5%

38%
11%
14%

Ontwikkelingen
In de periode 1982-1985 heeft in de gemeenten een ombuigingsproces
plaatsgevonden, waarbij ook de plantsoendienst een aandeel moest leveren.
Uit een onderzoek dat door het Instituut voor Onderzoek van
Overheidsuitgaven ingesteld werd naar de gerealiseerde ombuigingen in de
periode 1983-1985 bij een 4-tal gemeenten bleek dat het budget in 1985
gemiddeld 15% (nominaal) lager was dan het budget in 1983. Op d i t moment
l i j k t de grootste ombuigingsoperatie achter de rug. De gevolgen ervan nog
zeker niet.
4.2. De hoveniersbedrijven
Inleiding
Hoveniersbedrijven zijn bedrijven die zich bezighouden met aanleg en
onderhoud van groen in opdracht van derden. Deze opdrachten zijn afkomstig
van de overheid (rijk, gemeente), bedrijven, instellingen en particuliere
tuinbezitters. In het navolgende wordt een schets van de hoveniersbranche
gegeven. De gegevens hiervoor zijn ontleend aan het in 1985 gepubliceerde
rapport "Groenvoorziening: Het licht op rood", dat in opdracht van de
hoveniersorganisaties door Amsterdam Consultants werd uitgevoerd.
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Werkgelegenheid
In 1985 waren er op de + 1600 erkende hoveniersbedrijven + 7000 personen
werkzaam. Van het uitvoerend personeel werkt +; 70% (4200 personen) in de
openbare beplanting.
Omzet van de branche
De totaalomzet die de hoveniers in 1985 realiseerden bedroeg ± 650 miljoen
gulden. Deze omzet kan op verschillende manieren onderverdeeld worden:
a. Per rechtsvorm
Als de omzet van 1985 onderverdeeld wordt naar de te onderscheiden
rechtsvormen dan ontstaat het volgende beeld.
- Eenmanszaak
_+ 180 miljoen
- Vennootschap onder firma (Vof) +_ 50 miljoen
- Besloten vennootschap (BV)
+_ 400 miljoen
- Overige
+ 20 miljoen
Deze verschillende omzetten gecombineerd met het aantal bedrijven en
werkenden vertoont het volgende beeld.
Tabel 24.
Rechtsvorm
- Eenmanszaak
- Vof
- BV
- Anders
Totaal

% bedrijven
74,2
9,8
13,4
2,6
100%

% werkenden
32,7
8,9
55,5
2,9
100%

% omzet
27,7
7,7
61,5
3,1
100%

Deze tabel verduidelijkt de marktaandelen van de verschillende
bedrijfstypes. Overduidelijk is de bijzonder sterke positie die de BV's
hebben. Zij zorgen namelijk voor ruim 55% van de werkgelegenheid en
realiseren ruim 60% van de omzet.
b. De activiteiten
Een andere verdeling van de omzet is de verdeling over de diverse door
hoveniers ontplooide activiteiten. Deze activiteiten kunnen worden
onderverdeeld in aanleg, onderhoud, eigen kwekerij, tuincentrum,
tuinontwerp, binnenbeplanting, boomchirurgie en andere. Een verdeling naar
de omzet over deze activiteiten geeft een volgend beeld:
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Tabel 25 ~ Omzet per activiteit
f x miljoen

%

200
287
21
55
8
10
6
63
650

Aanleg
Onderhoud
Eigen kwekerij
Tuincentrum
Tuinontwerp
Binnenbeplanting
Boomchirurgie
Anders
Totaal

30,8
44,2

3,2
8,5
1,2
1,5
0,9
9,7
100

Persoonlijke ondernemingen ontplooien meer soorten activiteiten dan BV'a,
Tuincentra en eigen kwekerijen komen bij BV's bijna niet voor.
c. Opdrachtgevers
De omzet verkregen uit aanleg en onderhoudswerkzaamheden kan gedetailleerd
worden naar de diverse opdrachtgevers. Aanleg- en onderhoudsopdrachten
worden verstrekt door de rijksoverheid, gemeenten (en andere lagere
overheden), bejaardenhuizen e.d., woningbouwverenigingen, particulieren en
overigen. De totale omzet (aanleg en onderhoud) voortkomend uit deze
opdrachten is 487 miljoen. Deze is als volgt te verdelen (in miljoenen
guldens).
Tabel 26 - Herkomst omzet voor aanleg en onderhoudswerkzaamheden
(in miljoenen guldens)
Opdrachtgever

Aanleg

£
Rijksoverheid
Gemeenten
Bejaardencentra
Wbningbouwverenig.
Particulieren
Overig
Totaal

Onderhoud

f

%

7

3,5

41
18
8
85
41

20,5

£ 200

9
4

Totaal
%

42
99
22
24
61
39

42,5
20,5
100% f 287

14,6
34,5

7,7
8,4
21,2
13,6
100%

f
49
140
40
32
146
80
£ 487

%

10,1
28,7

8,2
6,6
30
16,4
100%

Deze tabel is berekend uit diverse gegevens die niet geheel op elkaar
aansloten en derhalve mogen de getallen niet te absoluut beschouwd worden.
Uit deze verdeling blijkt dat de gemeenten (en andere lagere overheden)
samen met de particuliere opdrachtgevers 58,7% van de omzet uit aanleg en
onderhoud voor hun rekening nemen.
De aanlegomzet komt grotendeels voort uit particuliere opdrachtgevers en de
onderhoudsomzet komt grotendeels voort uit de gemeentelijke opdrachtgevers.
In tabel 27 is deze aanleg- en onderhoudsomzet verdeeld over de diverse
rechtsvormen (in miljoenen guldens).
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Tabel 27 - P e l a t i e aanleg opdrachtgevers en verschillende rechtsvormen
(in miljoenen guldens)
Aanleg
Rijksoverh.
Gemeenten
Be j a a r d e n e .
Woningbouw
Particul.
Overig
Totaal

Eenmansz.
f
%
6,6
4,1
8,2
5,1
2,8
4,5
2
1,2
4 0 , 3 64,9
8,6 13,8
62,1 100%

Vof
f
0,5
3,4
2,0
0,5
13,8
2,0
22,2

BV
%
f
2,2
2,3
15,3 32,4
9
13,1
2,3
6,2
62,1 30,1
9
29,7
100% 113,7

%
1,9
28,5
11,5
5,5
26,5
26,1
100%

Overig
f
%
1,5
79
0,4
21
1,9

Totaal
f
%
6,8
3,4
40,9 20,5
17,9
9
7,9
4
85,7 42,8
40,7 20,3
199,9 100%

Tabel 28 - Relatie onderhoudsopdrachtgevers en verschillende rechtsvormen
(in miljoenen guldens)
Aanleg

Eenmansz.
f %

Vof

BV
f

Rijksoverh.
Gemeenten
Bejaardenc.
Woningbouw
Particul.
Overig

4,1
12,7
4,6
5,9
33,7
14,1

5,4
16,9
6,1
7,9
44,9
18,1

3,3
5,5
1,7
1,6
5,4
2,6

Totaal

75,1

100%

20,1

%

Overig
f
%

Totaal
f
%

f

%

34,5
80,4
15,6
16,8
20,2
22,5

18,2
42,3
8,2
8,8
10,6
11,9

0, 9
0, 1

90
10

100% 189,9

100%

1

100% 286,1 100%

16,4
27,3
8,5
8,0
26,9
12,9

41,9
98,6
21,8
24,3
60,2
39,3

14,7
34,5
7,6
8,5
21
13,7

Uit tabel 27 en 28 b l i j k t dat de overheid (Rijks-, gemeenten en andere
lagere overheden) de belangrijkste opdrachtgever i s van de grotere
bedrijven (de BV's). De persoonlijke ondernemingen hebben voornamelijk
opdrachten u i t de p a r t i c u l i e r e sector.
Omzet per bedrijf
Tabel 29 geeft de omzetresultaten over de jaren 1979 t/m 1984 weer met
hieraan toegevoegd een prognose voor 1985 en 1990.
Tabel 29 - Omzetontwikkelingen 1979/1990
Omzetcategorie
(x f 1000,—)
< 75
7 5 - 150
150- 250
250- 350
350- 500
500- 750
750- 1000
1000- 2000
2000- 5000
5000-12000

% Bed r i j v e n
1979 1982 1983
37,3 36,9 38,8
13,6 17,2 19,6
12,1 10,3
8,2
9,3
8,9
8,6
6,2
6,6
6,9
4,2
7,7
4,2
3,7
3,5
3,1
6,6
5,3
5,3
3,9
4,0
4,5
0,7
0,6
0,9

1984
35,6
23,0
8,5
7,9
7,7
4,8
3,9
3,7
4,3
0,6

(Prog nose)
1985 1990
31,2 21,1
23,0 25,8
9,3 10,7
8,2
9,8
9,9
9,1
5,3
7,1
3,3
4,3
3,7
5,4
4,7
4,7
1,2
1,0
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De winst
De winst in % van de omzet voor de verschillende rechtsvormen i s a l s volgt
(voor 1984):
Tabel 30 - Het % bedrijven dat een bepaalde winst realiseert

Winst in %
van de orazet
< - / - 25%
- / - 25% - 0%
1 - 5%
5 - 10%
10 - 15%
15 - 20%
20 - 30%
30 - 40%
40 - 50%
50 - 60%
60 - 80%
80 -100%

Rechtsvorm {% b<sdrijven)
Eenmanszaak
Vof
074
6,3
2,4
7,4
12,2
18,1
17,1
7,8
7,3
11,5
9,8
8,5
9,8
13,7
7,3
19,5
8,1
9,8
9,3
4,8
3,7
4,9

BV
1,6
17,7
29,0
37,1
4,8
9,7
-

Het beeld dat deze tabel schetst wordt vertroebeld doordat veel ondernemers
met een persoonlijke onderneming het verschil tussen winst en
ondernemersinkomen niet goed zien (begrijpen) en derhalve niet in alle
gevallen de juiste informtie in deze enquête hebben verstrekt.
Het inkomen

Onder inkomen wordt verstaan het bruto-inkomen dat de firmanten/directeuren
aan het bedrijf ontleenden.
De ontwikkeling van het bruto-inkomen voor de gehele branche i s in t a b e l 31
weergegeven.
De inkomens ontwikkelden zich in deze jaren n i e t p o s i t i e f . Bij een s t a b i e l e
inkomenspositie g e l d t dat s t i l s t a n d in een t i j d van i n f l a t i e achteruitgang
is.
Tabel 31 - Ontwikkeling van het bruto inkomen per bedrijf voor de hoveniersbranche

Inkomensklasse
< 30000
30- 50000
50- 70000
70- 90000
90-110000
110-150000
150-200000
> 200000

% bedrijven
1982 1983
50,9 55,5
27,5 26,0
8,6
7,7
7,4
6,0
2,7
2,1
0,5
2,1
0,9
1,1
0,6
0,5

1984
51,5
28,2
9,7
5,8
2,4
0,7
0,7
1,0
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Deze tabel laat duidelijk zien dat een groot deel van de hoveniers (meer
dan 50%) een te gering inkomen uit hun hoveniersbedrijf, met aanverwante
activiteiten haalt.
In de tabellen 32, 33 en 34 is per rechtsvorm het bruto ondernemersinkomen
per rechtsvorm weergegeven.

Eenmanszaak
Tabel 32 - Percentage bedrijven met een bepaald bruto-ondernemersinkomen
bij de eenmanszaak voor de jaren 1981 t/m 1983
Inkomensklasse
< 30000
30- 50000
50- 70000
70- 90000
90-110000
110-150000
150-200000
> 200000

% bedrijven
1982 1983 1984
65
68,6 64
22
21,6 24,8

6,7
4
0,9
1,3
"*

6,1
2,4
1,2
-.~
•"•

7,3
2,1
1
0,3
-

0,3

Vof
Tabel 33 - Percentage bedrijven met een bepaald bruto-ondernemersinkomen
bij de Vof voor de jaren 1982 t/m 1984
Inkomensklasse
< 30000
30- 50000
50- 70000
70- 90000
90-110000
110-150000
150-200000
> 200000

% bedrijven
1982 1983 1984
41
51,1 38,3
35,9 31,1 46,8
6,7 4,3
12,8

7,7

8,9

-

—

2,6

6,4
2,1
-

2,1
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Tabel 34 - Percentage bedrijven met een bepaald bruto ondernemersinkomen
bij de BV's voor de jaren 1982 t/m 1984
BV's
Inkomensklasse
< 30000
30- 50000
50- 70000
70- 90000
90-110000
110-150000
150-200000
> 200000

% bedrijven
1982 1983
9
10,4
40,3 38,8
11,9 11/9
19,4 17,9
7,5 10,4

6
4,5
1,5

3
4,5
3

1984

8,7
31,9
20,3
20,3

8,7
2,9
4,3
2,9

Het aandeel bedrijven met een inkomen van minder dan f 30.000,— per jaar
is zeer groot bij de eenmanszaken (+, 66%) en groot (_+ 43%) bij de Vof. Eten
deel van deze bedrijven houdt zich naast de hoveniërsactiviteiten ook met
andere activiteiten (tuincentrum, boomkwekerij) bezig. De spreiding in de
bruto-inkomen van de directeuren van BV's is veel groter dan bij de
persoonlijke ondernemingen, terwijl de laagste inkomensklasse (< 30.000)
bij +_ 9% van deze bedrijven voorkomt.
De solvabiliteit
De solvabiliteit verschilt per rechtsvorm sterk. De diversiteit van
bedrijven (omzet, rechtsvorm, e.d.) maakt het onmogelijk om aan de hand van
de bestaande gegevens een gemiddelde weergave van de solvabiliteit te
creè'eren.
Volstaan moet worden met informatie per rechtsvorm met daaruit bepaald het
mediane vermogen.
Tabel 35 - Het percentage bedrijven per rechtsvorm met een bepaald percentage eigen vermogen van het totale vermogen.
Eigen vermogen als %
van het totaal vermogen
0- 20%
20- 40%
40- 60%
60- 80%
80-100%

% Bedrijven
Eenmanszaak

Vof

7,2

6,2

12,3
13,9
14,8
51,7
100%

10,6
10,6
21,2
51,1
100%

BV
18
19,7
18,1

18
26,2
100%
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4.3. Tuincentra
Algemeen
Wat zijn tuincentra
Ben tuincentrum is een verkoopplaats van artikelen, dode en levende, voor
verwerking of gebruik in tuin en/of huis.
Veelal is een tuincentrum voortgekomen uit een hoveniersbedrijf en/of een
eigen kwekerij.
Hiernaast zijn nog de tuincentra in de vorm van een "vrije tijds winkel"
aanwezig. Deze tuincentra voeren een zogenaamd volledig assortiment, zoals
gedefinieerd door de Nederlandse Vereniging van Tuincentra (NVT).
Dit volledige assortiment bevat naast bloemen, planten, bomen en andere
levende artikelen veel zogenaamde dode artikelen zoals tuinmeubilair,
-gereedschap, hout en bouwmaterialen. Deze dode artikelen nemen gemiddeld
meer dan de helft van de omzet voor hun rekening.
De naam "Tuincentrum" is onbeschermd. Circa 700 bedrijven hebben deze naam
aan hun bedrijf gegeven. Van deze 700 zijn er tussen de 150 en 200 grotere
NVT-bedrijven.
De omzet
De afgelopen jaren heeft de omzet bij tuincentra een enorme inpuls gehad.
Zonder naar volledigheid te streven, volgen hierna enkele ontwikkelingen
die de hoogte van de bestedingen aan het levende en dode assortiment
beïnvloeden.
* Het bezit van een tuin
In Nederland zijn er circa 3,5 miljoen particuliere tuinen, dat wil
zeggen 70% van het aantal gezinshuishoudingen heeft een tuin. Msestal is
dit een voor- en/of achtertuin bij het huis. Ruim twee derde deel van dit
aantal tuinen bevindt zich in stedelijke gebieden. Daarnaast zijn er +_
200000 volkstuinen en hebben sommige mensen een tuin of gazon bij de
vaste standplaats van hun caravan.
Over het algemeen zijn de tuinen niet bijzonder groot. Volgens
NIPO-onderzoek "De Nederlander en zijn tuin" is bijna tweederde deel van
het aantal tuinen niet groter dan 100 m . Ruim 2 miljoen tuinen hebten
een gazon.
* De behoefte aan sfeer
Bloemen en planten brengen sfeer in huis en hebben daarnaast een
decoratief element. Door veel gezinnen worden bloemen met een hoge
frequentie gekocht. Degenen die het bezit van een tuin moeten missen,
kleden vaak hun balkon aan door het plaatsen van bloembakken.
* Het toenemen van de vrije tijd
Uit het Nationaal TUin Onderzoek 1982, dat het marktonderzoekbureau
Ogilvie in opdracht van het Produktschap voor Siergewassen heeft
uitgevoerd, blijkt dat 61% van de ondervraagden zijn tuin als een
leeftuin beschouwt. Veel minder hoog scoren de functie hobbytuin en
kijktuin. Hoe men in de tuin leeft, hangt samen met de fase waarin een
gezin verkeert. Kleine kinderen willen een eigen "speel"-tuin, opkomende
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tieners een tuin voor het houden van buitenfeesten» zonaanbidders of
-bidsters een tuin met een stuk gazon. Ben grotere belangstelling voor de
tuin is te verwachten wegens de maatschappelijke ontwikkelingen naar meer
vrije tijd. Tevens dwingt de huidige economische situatie vele mensen de
gezelligheid weer eerder in huis en tuin te zoeken.
Het Ogilvie-onderzoek toont ook aan dat men liefst zelf (meestal met
plezier) in de tuin werkt. De groeiende liefde voor de natuur speelt
hierbij ook een rol. Slechts vrij sporadisch wordt een tuinman
ingeschakeld.
* De gezondheidscultus
Voor een deel vanuit dezelfde achtergronden waaruit de hernieuwde
belangstelling voor reformartikelen is ontstaan, zijn velen in hun eigen
tuin (onbespoten) groenten en kruiden gaan telen. Het (vermeende)
financiële voordeel dat hiermee behaald wordt/ mag echter ook niet
onvermeld blijven.
De omzet hiervan wordt geraamd op circa f 350 miljoen waarvan f 160 miljoen
dood assortiment (1980).
De volgende tabel laat zien hoe de omzet, de prijs en het verkoopvolume
zich tussen 1980 en 1984 ontwikkeld hebben.
Tabel 36 - Omzet en prijsontwikkeling in procenten

Gem. omzetmutatie
Nutatie prijsindex
Mutatie verkoopvolume

1980
+ 15
+ 4
+ 11

1981
+ 3
+ 1
+ 2

1982
+16
+ 2
+ 1 4

1983 1984
+ 5 + 6
+ 2 + 1
+ 3
+ 5

Bron: E.I.M.
Se i zoenpatroon
Het tuincentrum i s een seizoenbedrijf. Tekenend hiervoor i s het f e i t dat
bijna de h e l f t van de jaaromzet in de maanden maart, april, en mei wordt
gerealiseerd. In die maanden i s er - gezien het jaargetijde - aan de tuin
het meest t e doen. Mst het voorjaar breekt de periode aan van het planten
en stekken, het maaien van het gazon, het aanbrengen van een
tuinafscheiding en dergelijke. Ook wordt er dan weer aan het in de tuin
z i t t e n (of liggen) gedacht. In het begin van de 80-er jaren heeft er een
verdere verplaatsing van de aankoop van planten van het najaar naar het
voorjaar plaats gevonden.
De omzetten van tuincentra met een volledig assortiment liggen tussen
f 500000,— en 3 a 4 miljoen gulden per vestiging. Verschillen in
bedrijfsuitkomsten zijn terug te voeren t o t verschillen in:
- het beschikbare aantal m bedrijfsoppervlakte;
- de verhouding overdekte - niet-overdekte ruimte en daarmee samenhangend
de verhouding dood - levend assortiment;
- de mate waarin nevenactiviteiten worden uitgeoefend
(hovenierswerkzaamheden, zelf kweken);
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- de keuze van formule en verkoopsysteem;
- de ligging in of bij een woonconcentratie;
- de verkoop van snijbloemen en potplanten.
Kostenstructuur en kengetallen
In tabel 37 wordt een indruk gegeven van de opbrengsten- en
kostenverhoudingen bij het tuincentrum met een volledig assortiment. Voor
het opstellen van het exploitatiebeeld is uitgegaan van een groep bedrijven
met een gemiddelde omzet van f 900000,— exclusief BTW. De gemiddelde omzet
van een tuincentrum met beperkt assortiment is f 300000,— exclusief BTW.
Tabel 37 - Exploitatiebeeld tuincentrum met een volledig assortiment
Bron: E.I.M.
in procenten
omschrijving
omzet (excl. BTW)
inkoop
brutowinst

van de omzet
100
57
43

betaalde lonen (incl. sociale lasten) 16
kosten van huisvesting, inventaris,
machines
6
energiekosten
3
betaalde interest
4
overige kosten
7
totale bedrijfskosten
nettowinst

in procenten
van de brutow.

100
37
14
7
9,5
16,5

36
7

84
16

In de hoogten van de kengetallen vindt men vanzelfsprekend ook een grote
spreiding terug. Zo varieert de omzet per arbeidskracht in het merendeel
van de gevallen van f 150000,-- tot f 250000,— exclusief BTW.
De kleinere tuincentra met een onvolledig assortiment halen de f 500000,—
ornzetgrens meestal (ruimschoots) niet. De omzet per kracht bevindt zich bij
deze bedrijven veelal tussen f 75.000,— en f 150000,— exclusief BTW.
Van de nettowinst moet de beloning voor de ondernemer en de medewerkende
gezinsleden, het zogenoemde gewaardeerd loon, alsmede de interest over het
eigen vermogen worden afgetrokken om tot het uiteindelijke
bedrijfsresultaat te komen.
Ook de brutowinstmarges zijn verschillend. Bij een volledig assortiment is
de brutowinstmarge gemiddeld 36 a 46% en bij een beperkt assortiment
gemiddeld 40 a 50%.
Dit verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van het
dode assortiment waarop men genoegen moet nemen met een lagere marge.
Investeringsstructuur
In bijgaand overzicht zijn twee omzetklassen van bedrijven gepresenteerd.
Deze komen overeen met de beide bedrijfstypen in deze branche: de kleinere
bedrijven met een beperkte assortiment van overwegend levend materiaal, en
de grotere met een volledig assortiment tuinbenodigdheden.
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Tabel 38 - Investeringsstructuur tuincentra per ultimo 1982

Omschrijving
vaste activa
vlottende activa
liquide middelen
balanstotaal
waarvan:
onroerend goed
bedrijfsuitrusting
voorraden
debiteuren

Ondernemingen met een omzet
(x f 1000,--) tussen
200 en 500
500 en 2000
in procenten van de totale activa
59
61
34
35
7
4
100
100

46
11
24
7

47
10
29
3

De verschillen in de investeringsstructuur van beide bedrijfstypen zijn
niet opvallend te noemen. Naast het onroerend goed vormen de voorraden de
belangrijkste investeringspost. Bedrijfsuitrusting, debiteuren en liquide
middelen zijn van mindere betekenis in het bedrijfsgebeuren.
Assortiment
Door de voortdurende uitbreiding van het assortiment beweegt het
tuincentrum zich nu op de markt voor:
- groen (bloemen, planten, bomen enz.);
- sfeer (aankleding van tuin en balkon; artikelen voor kerstmis);
- ontspanning (barbecue-artikelen, speelgoederen, sportartikelen).
Het woord tuin is lang niet altijd meer de verbindingsschakel tussen de
gevoerde produk tg roepen.
Verkoopsysteem
Het tuincentrum wordt ook wel de supermarkt voor de tuin genoemd. De
probleemloze artikelen worden in principe in zelfbediening verkocht. De
klant volgt met een winkelwagentje een bepaalde route, om uiteindelijk bij
een centraal punt af te rekenen. Net als bij een levensmiddelensupermarkt
vormt diefstal van goederen hier een probleem.
Toch zal de ondernemer van een tuincentrum voor bepaalde artikelen uit het
dode assortiment en voor de te verlenen diensten de voorlichting aan en
(technische) advisering van de klant niet kunnen jverwaarlozen. Ook de
aankoop van levend materiaal is niet probleemloos als men bijvoorbeeld niet
weet hoe een plant te verzorgen. Naast de ondernemer zal derhalve ook een
deel van het personeel over de gevraagde deskundigheid moeten beschikken.
Het personeel heeft meestal geen detailhandelsopleiding genoten, maar komt
van een tuinbouwschool of heeft een hoveniersopleiding achter de rug. In
1987 is een nieuwe opleiding, leerlingstelsel tuincentrum van start gegaan.
Op termijn moet deze in de behoefte voorzien.
Perspectieven
In de afgelopen jaren hebben (de grotere) tuincentra een meer definitieve
vorm gekregen. Van groenbedrijven zijn ze uitgegroeid tot bedrijven die ook
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de complete tuinaankleding verzorgen en die tevens artikelen aanbieden in
de sfeer van hobby en ontspanning.
Het oprichten van een dergelijk bedrijf vereist hoge investeringen in
bedrijfsruimte, opstallen en voorraden, \fooral de aan- of afwezigheid van
voldoende bedrijfsgrond zal in de nabije toekomst steeds meer bepalend zijn
voor het stichten van nieuwe bedrijven.
De huidige tuincentra zoeken in de eerste plaats een oplossing voor het
probleem van de seizoenbedrijvigheid. De omvang van het bedrijf is
eigenlijk afgestemd op de hoogte van de omzet gedurende drie maanden van
het jaar. In de rest van het jaar kost het sommige ondernemers veel moeite
om alle m rendabel te exploiteren.
Het teruglopen van de bestedingen heeft voor het tuincentrum het positieve
gevolg dat men zich meer op huis en tuin richt. Tegenover deze vergrote
belangstelling voor het bestaande staat, dat als uitvloeisel van de
geringere woningbouwactiviteiten er minder nieuwe tuinen bijkomen. Vooral
tuincentra in de buurt van nieuwbouwwijken kunnen in financiële problemen
komen als de aanleg van tuinen aldaar voltooid is. Dan blijft nog slechts
de (veel kleinere) vervangingsvraag over.
De bouwmarkten zijn - gezien hun lage prijsstelling - voor produktgroepen
als houtmaterialen, tuingereedschap, grasmaaiers e.d. geduchte mededingers
van de tuincentra.
Ontwikkelingen die meer dan tot nu toe de aandacht verdienen van de
ondernemer met een tuincentrum zijn het tuinieren zonder tuin en de
zogenoemde containerboom. Mat het eerste worden de omzetkansen bedoeld die
de balkonmarkt biedt. Daarnaast is er de opkomst van de teelt van
buitenplanten en bomen in pot en container. Hierdoor wordt de planttijd
verlengd; het produkt kan nu op zijn mooist (dus eventueel met bloem of
bes) worden verkocht.
4.4. IUin- en landschapsarchitecten
Inleiding
In 1986 werd er een enquête gehouden onder de b i j de BNT aangesloten
bureau's van t u i n - en landschapsarchitecten door de Economische Controle
Dienst van h e t Ministerie van Economische Zaken.
In 1985 waren er 64 leden bureau's b i j de BNT. De enquête-resultaten van 40
bedrijven in 1984 zijn in de enquête verwerkt. Er werden grote en kleine
bureau's onderscheiden. Als g r o t e bureau*s worden bureau's aangemerkt die
meer dan 150% van één mensjaar (3100 uren) arbeid van ondernemer en derden
vragen. De overige bureau's worden a l s klein aangeduid.
Deze enquête leverde het volgende beeld van de sector op.
De sector i s nog betrekkelijk jong: het oudste bureau d a t e e r t van 1924 en
de h e l f t van de bureau's i s na 1975 opgericht (tabel 39).
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Tabel 39 - Vestigingsjaar bureau

Vestigingsjaar
v66r 1970
1970-1974
1975-1979
1980-1984
Totaal

Totaal
13
7
9
11
40

Aantallen
Grote Bureau's
10
3
5
3
21

Kleine Bureau's
3
4
4
8
19

De rechtsvorm van de bureau's per ultimo 1984 is in tabel 40 weergegeven.
Tabel 40 - Rechtsvormen
Rechtsvorm
ultimo 1984
eenmanszaak
maatschap

BV
vof
Totaal

Totaal

22
4
13
1
40

Aantallen
Grote Bureau's

7
2
11
1
21

Kleine Bureau's

15
2
2
-

19

De persoonlijke onderneming komt bij 65% van de bureau's voor. De BV komt
nagegenoeg alleen voor bij de grote bureau's.
Het eigendom van de (40) bureau's was in handen van 48 personen: 26
personen bij de (21) grote bureau's en 22 personen bij de (19) kleine
bureau's.

Alle eigenaren/aandeelhouders zijn tevens b e l a s t met de dagelijkse leiding
binnen het bureau. Betreffende de specifieke functie, die de
eigenaar/aandeelhouder binnen het bureau uitoefent, zijn weinig bruikbare
gegevens naar voren gekomen. Met name b i j de kleine bureau's - doch ook b i j
de grote bureau's was d i t b e s l i s t geen uitzondering - komt het veelvuldig
voor, dat de eigenaar/directeur vrijwel a l l e functies v e r r i c h t , van
a r c h i t e c t , tekenaar-ontwerper t o t administratieve kracht t o e .
De opleiding die de eigenaren genoten hebben in tabel 41 aangegeven.
Tabel 41 - Beroepsopleiding eigenaren van bureau's
Genoten beroepsopleiding
Aantal personen
T&L-architecten
PHSTL, Boskoop
28
LH, Wageningen
10
Overige opleidingen in Nederland
3
Opleidingen in h e t buitenland
4
Niet T&L-architecten
Academische opleiding
Totaal

48
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Van de 48 eigenaren/directeuren zijn er 14 d i r e c t "zelfstandig" begonnen.
De overige 34 eigenaren/directeuren zijn voordien, hoofdzakelijk van 3 t/m
10 j a a r , in loondienst in het beroep van T&L a r c h i t e c t werkzaam geweest.
Vele bureau's, net name de kleine, verrichten nevenactiviteiten in de vorm
van het geven van vakonderwijs en het uitlenen van personeel.
Administratie
De wijze waarop de u r e n r e g i s t r a t i e in kaart wordt gebracht i s in tabel 42
weergegeven.
Tabel 42 - ürenregistratie b i j bureau's

Geen u r e n r e g i s t r a t i e
Gedeelt. u r e n r e g i s t r a t i e
Volledige u r e n r e g i s t r a t i e

Totaal
Aantal

%

12
13
15
40

30
32
38
100

Grote Bureau's Kleine Bureau's
Aantal
%
%
Aantal
2
5
14
21

10
24
66
100

10
8
1
19

53
42
5
100

De gedeeltelijke u r e n r e g i s t r a t i e bleek voornamelijk te bestaan u i t een
vastlegging van de gedeclareerde manuren.
Van het aantal kleine bureau's b l i j k t derhalve slechts 1 bureau over een
volledig urenregistratiesysteem t e beschikken.
Jaaromzet
In tabel 43 i s de ontwikkeling van de t o t a l e omzetten van de geënquêteerde
bureau's aan geduid voor de periode 1980-1984.
Tabel 43 - Totale omzet bureau's 1980-1984 (x f 1.000,—)
t o t a l e omzet
aantal bureau's
gemiddelde omzet per bureua
i n procenten (1980=100)

1980
10.656
30
355
100

1981
10.916
32
341
96

1982
9.262
36
257
72

1983
7.599
37
205
58

1984
8.696
40
217
61

Het b l i j k t , dat de gemiddelde omzet per bureau sedert 1980 met 39% i s
gedaald.
Bij de grote bureau's bedroeg d i t percentage 32, b i j de kleine 55.
In tabel 44 i s een procentuele verdeling van de bureau's naar omzet
gegeven.
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Tabel 44 - Procentuele verdeling bureau's naar omzet grootte voor de
periode 1980-1984
Omzetgrootte
x f 1.000,-minder dan 50
50 - < 100
100 - < 300
300 - < 500
500 - < 700
700 en meer
Totaal
aantal bureau's

1980

20
13
20
17
13
17
100
30

Procentuele verdeling
1981
1982
1983
19
25
33
13
19
22
25
19
16
15
17
16
15
9
8
13
11
5
100
100
100
32
36
37

1984

37
15
17
10
13
8
100
40

Uit aandeel van de bureau's met een omzet kleiner dan f 100.000,— is sterk
toegenomen in deze periode terwijl het aandeel van de bedrijvenroeteen
omzet groter dan 500.000 afgenomen is ten opzichte van 1980.
Opdrachtgever
De omzet verdeeld naar opdrachtgever is in tabel 45 aangegeven.
Tabel 45 - Omzet verdeeld naar opdrachtgever (%) 1980-1985
Opdrachtgever

1980

1981

1982

1983

1984

overhe id
particulieren
buitenland

64
35
1
100

64
32
4
100

63
34
3
100

61
38
1
100

57
42
1
100

In de enquêteperiode heeft er dus een duidelijke verschuiving
plaatsgevonden van overheidsopdrachten naar opdrachten van particulieren.
Een zelfde beeld komt naar voren, wanneer een onderscheid naar grote en
kleine bureau's wordt aangebracht, waarbij het opvalt dat deze verschuiving
wel bijzonder groot is bij de categorie kleine bureau's.
Financieel resultaat
In de bedrijfsresultaten zijn de inkomens van de eigenaren van
eenmanszaken, vennootschappen onder firma en maatschappen begrepen.
De bedrijfsresultaten in procenten van de totale omzet zijn vermeld in
tabel 46.
Tabel 46 - Bedrijfsresultaten in procenten van de totale omzet

alle bureau's
grote bureau's
kleine• bureau's

1980

1981

1982

1983

1984

14
13
14

12
11
20

7
5
19

6
5
18

11
9
23

In tabel 47 is het gemiddelde bedrijfsresultaat per bureau in geld
(x f 1.000,—) en in procenten (met als basis 1980*100) weergegeven.
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Tabel 47 - Gemiddeld b e d r i j f s r e s u l t a a t in f (x 1.000,—) en %
1980
bedrag %
alle bureau's
grote bureau's
kleine bureau's

51
74
22

1981
bedrag %

100
100
100

42
60
18

82
81
82

1982
bedrag %
17
21
13

33
28
59

1983
bedrag %
13
17
8

25
23
36

1984
bedrag %
23
35
10

45
47
45

In onderstaande tabel 48 wordt inzicht verschaft in de omzet-, kosten- en
resultatenontwikkeling gemiddeld per bureau x f 1.000,— met a l s basis
1980=100.
Tabel 48 - Omzet, kosten en resultaten van bureau's
Jaar
1980
1981
1982
1983
1984

Omzet
bedrag %

Kosten
bedrag %

355 100
341 96
257 72
205 58
217 61

304 100
299 98
240 79
192 63
194 64

Resultaat
bedrag %
51 100
42
82
17 33
13 25
23 45

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de periode 1980-1985 de
werkgelegenheid i s afgenomen, het aandeel overheidsopdrachten i s
teruggelopen en dat de bedrijfsresultaten van de bureau's slecht zijn.
Tevens ontbreekt b i j veel bureau's een goede administratie.
4.5. De sociale werkvoorziening
De Wet Sociale Werkvoorziening
Op 1 januari 1969 trad de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) in werking. Het
doel van de sociale werkvoorziening wordt in deze wet omschreven a l s de
bevordering dat "de personen, die t o t arbeid in s t a a t zijn doch voor wie,
in belangrijke mate ten gevolge van b i j hen gelegen factoren, gelegenheid
om onder normale omstandigheden arbeid t e verrichten n i e t of voorshands
niet aanwezig i s , krachtens deze wet in dienst worden genomen en onder
aangepaste omstandigheden tegen loon arbeid t e verrichten, welke zo veel
mogelijk gericht i s op het behoud, het h e r s t e l of de bevordering van hun
arbeidsgeschiktheid".
Het belangrijkste doel van de WSW i s het scheppen van werkgelegenheid voor
personen die a l s gevolg van b i j hen gelegen factoren, niet in s t a a t zijn
arbeid onder normale omstandigheden t e verkrijgen.
Deze werkgelegenheid dient zoveel mogelijk gericht t e zijn op het behoud,
het herstel of de bevordering van de arbeidsgeschiktheid, waardoor ook de
eventuele overgang naar het "vrije" bedrijf kan worden vergroot.
Naast het werkgelegenheidsaspect i s het arbeidsrevalidatie-aspect een
tweede d o e l s t e l l i n g ; nauw verbonden met de eerste doelstelling.
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In het Besluit Organisatie Sociale Werkvoorziening worden de volgende taken
onderscheiden:
- een sociale taak (inzake personeelsbeleid);
- een arbeidskundige taak;
- een bedrijfsgeneeskundige taak;
- een administratieve taak;
- een economische taak.
Omtrent de organisatie en uitvoering van het werk 2ijn allerlei regels
opgesteld. De belangrijkste hiervan zijn:
- Voor het behartigen van de belangen van het werkverband en van allen die
daar werkzaam zijn, wordt het vervullen van bovengenoemde taken
noodzakelijk geacht.
- Ten aanzien van de werkobjecten is onder andere bepaald dat:
a) zij in een economische of maatschappelijke behoefte moeten voorzien;
b) de werkgelegenheid van anderen erdoor niet op "onverantwoorde" wijze
mag worden beïnvloed;
c) de bedongen prijs voor de produkten anderen geen "onverantwoorde"
concurrentie mag aandoen.
- Werkobjecten dienen te worden uitgevoerd met werkmethoden, die zo veel
mogelijk zijn afgestemd op de werkmethoden die gangbaar zijn in het vrije
bedrijf (de parallelliteitsgedachte).
- Onder meer vanwege het feit dat WSW-werknemers een handicap hebben, moet
de werknemer onder permanent toezicht staan (het "verzorgingsmodel" van
de SW). In 1984 is één leidinggevende op de 16 SW-werknemers aanwezig.
De organisatie van de SW
Bij de uitvoering van de WSW zijn drie organisatieniveau's te
onderscheiden:
1. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, deze is
verantwoordelijk voor het beleid terzake van de in de WSW geregelde
problematiek en is ook belast met het toezicht op de uitvoering ervan
door de gemeenten. De minister wordt bij de uitvoering van de wet
bijgestaan door, een per provincie ingesteld, Rijksconsulentschap voor
Sociale Zekerheid.
Daarnaast adviseert de Adviescommissie Werkloosheidvoorziening van de
Sociaal Economische fóad de minister.
2. De rijksconsulenten Sociale Zekerheid hebben een adviserende en
toezichthoudende taak.
3. Een commissie van advies - de sociale werkvoorzieningscommissie - staat
het gemeentebestuur terzijde. Zij adviseert het gemeentebestuur zowel
gevraagd als ongevraagd.
Medio 1977 is er, onder invloed van de groeiende behoefte aan
brancheoverleg, een commissie Commerciële Samenwerking ingesteld, In deze
commissie zijn de verschillende sectoren van de SW vertegenwoordigd,
terwijl enkele ambtelijke vertegenwoordigers als adviseur zijn toegevoegd,
üe commissie heeft onder andere tot taak brancheberaden te initiëren, te
begeleiden en te adviseren.
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Binnen de SW zijn de volgende werkverbanden te onderscheiden:
1. Industriële werkverbanden (onder andere metaal, plastic, papier, hout
enz.).
2. Cultuur- en civieltechnische werkverbanden:
a) kwekerijen en tuinbedrijven voor groente en fruit;
b) aanleg en/of onderhoud wegen en paden, plantsoenen;
c) aanleg en/of onderhoud recreatie- en sportobjecten;
d) bewaking en toezicht;
e) bouw- en afbraakobjecten;
f) onderhoudsobjecten;
g) andere objecten.
3. Administratieve werkverbanden (onder andere Wetenschappelijk onderzoek,
Typen, Loonadministratie en boekhouden enz.).
De onder 2b en c genoemde werkverbanden zijn werkzaam op het terrein van de
stedelijk groenvoorziening.
Twee soorten dienstverbanden
Een werknemer in de SW kan aangesteld worden in een van de volgende
dienstverbanden (soort van arbeidsovereenkomst).
- A-dienstverband; dit dienstverband wordt aangegaan met een werknemer van
wie verwacht wordt dat hij tenminste 1/3 van de produktienorm van het
vrije bedrijf haalt.
- B-dienstverband; een B-dienstverband kan worden aangegaan met de volgende
werknemers:
* werknemers waarvoor het verrichten van arbeid wenselijk is voor het
lichamelijk en geestelijk welzijn en een A-dienstverband niet gerechtvaardigd is;
* werknemers die na een periode van scholing en training zodanig arbeidsgeschikt zullen zijn dat een A-dienstverband mogelijk is.
Cp 3 december 1984 waren per dienstverband de volgende aantallen SW'ers
aanwezig:

- A-dienstverband 78.119;
- B-dienstverband 3.183.
Een paar c i j f e r s :
Het aantal werkenden b i j de SW ontwikkelde zich a l s volgt:
Tabel 49 - Aantal werkenden in de sociale werkvoorziening
Jaar

Totaal

1970
1976
1982
1983
1984

43.508
63.533
78.834
81.282
81.302

Industrieel
29.059
35.362
40.446
42.076
42.376

Administratief
4.518
10.075
13.674
13.888
13.650

Cultuur- en civieltechnisch
Totaal
In sted. groen
9.931
3.664
18.096
8.432
24.714
12.011
25.318
11.472
25.276
11.971

Plaatsen we de ontwikkeling van het aantal SW'ers in het stedelijk groen
naast de groei van de groene oppervlakte dan zien we het volgende:
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Tabel 50 - Aantal SW werknemers in het stedelijk groen
Jaar
1970
1976
1984

SW in stedeLLjk
groen
3.664
8.432
11.971

Oppervlakte stedelijk groen
38.250 ha
+
52.000 ha
+
64.500 ha

Aantal ha SG per
SW'er
10,5

6,2
5,4

"Hieruit blijkt dat de omvang van de SW meer toegenomen is dan de
oppervlakte stedelijk groen. Echter, er zijn vanaf 1980 maatregelen genomen
die de invloed van de SW moeten terugdringen.
Zo werd in 1980 een "volumebeleid" voorgeschreven. In 1981 en 1982 moest
het aantal werknemers afnemen met respectievelijk 2% en 1%; daarna mocht
geen verdere uitbreiding meer plaatsvinden. Dit volumebeleid faalde, in de
betreffende periode steeg het aanbod SW-werknemers zelfs met 2%.
Dit heeft er mede toe geleid dat in 1985 een wettelijke maatregel inzake de
omvang van de SW van kracht werd. Vanaf 1985 moet het aantal werknemers bij
de SW jaarlijks met 2% inkrimpen.
De invloed van de economische situatie op de SW
Ook de economische situatie is van invloed op de positie van de SW. De
huidige economische situatie heeft onder andere tot gevolg dat:
- "Loonopdrachten" moeilijker worden verkregen door onder andere de
concurrentie van het gevangeniswezen en thuiswerkers.
- Da doorstroming vanuit de sociale werkvoorziening naar het vrije bedrijf
is vanaf 1972 sterk gedaald. In 1972 stroomde nog 4,13% (1900 van de
46000) door, in 1982 is dat gedaald tot 0,38% (300 van de 78100),
- Het moeten verkrijgen van "loonopdrachten,, binnen de SW werk.t
conflicterend met de sociale taak.
Verder mag het ontbreken van financiële middelen geen argument zijn om
taken door de SW te laten uitvoeren.
4.6. Overige
Naast de eerder genoemde segmenten van de bedrijfstak stedelijk groen
kunnen nog genoemd worden:
Cultuurtechnische diensten van instellingen in de gezondheidszorg
In Nederland zijn +_ 100 instellingen in de gezondheidszorg (Psychiatrische
inrichtingen, inrichtingen voor zwakzinnigen etc,). Geschat wordt dat deze
diensten 1000 a 1500 personen in dienst hebben voor het onderhoud van het
groen.
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Hoofdstuk 5 - Organisatievormen en organisatiegraad
5. A.

Bedrijfsleven

5A.1. Inleiding
In de sector stedelijk groen bestaan diverse organisaties die de belangen
van de aangesloten organisaties, bedrijven of individuen behartigen. In dit
hoofdstuk wordt een overzicht van deze organisaties gegeven.
5A.2. Overkoepelende organisaties
Groenraad
Medio 1987 is de Stichting "Groenraad" opgericht door VHB, BNT en KTL. De
Stichting wil een overkoepelende organisatie zijn voor alle organisaties
waarvan de leden zich op economische grondslag bezig houden met ontwerp,
aanleg en onderhoud in de groene sector. Het doel van de Groenraad is dat
zowel op nationaal als internationaal niveau het overleg over het algemeen
beleid ten aanzien van vaktechnische zaken in de sector wordt gecoördineerd. Tevens wil de Groenraad een adequaat overheidsbeleid stimuleren. Een
van de eerste taken zal zijn het verwerven van fondsen ten behoeve van
onderzoek, onderwijs en voorlichting in de groene sector.
Stichting Onderwijs Groenvoorzieningen (SOG)
De Stichting Onderwijs Groenvoorzieningen zorgt met betrekking tot de
groene sector voor de uitvoering van verschillende taken. Het verzorgen van
cursussen, examens en het leveren van een bijdrage aan de herstructurering
van het hoveniersvakonderwijs zijn hiervan enkele aspecten.
In de SOG nemen deel de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, VHB, NHG, BNT, NVT en KTL.
De SOG neemt met de SOB (Stichting Onderwijs Bloemschikken/Detailhandel) en
de SOSG (Stichting Onderwijs Sierteeltproduktie/Groothandel) deel in de COS
(Commissie Onderwijs Siergewassen). COS behartigt vooral de
sectoroverschrijdende belangen van het bedrijfsleven. De COS en de SOG
vormen het eerste aanspreekpunt voor het onderwijs in de groene sector.
5A.3. De gemeentelijke plantsoendienst
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Deze in 1912 opgerichte vereniging, waarvan sinds 1950 alle gemeenten lid
zijn, vervult als vrijwillige bundeling van gemeentelijke overheden de rol
van belangenbehartiger voor het plaatselijk bestuur. Zij fungeert onder
andere als spreekbuis bij regering en parlement, ontmoetingsforum voor haar
leden, adviesbureau, service-instituut en onderzoeksbureau. Hoewel de VNG
op vele terreinen actief is houdt zij zich niet specifiek met stedelijk
groen bezig.
Vereniging van Hoofden van Gemeentelijke Beplantingen (VHB)
Deze vereniging is opgericht in 1909 en heeft als doelstelling:
a) De bevodering van kennis omtrent en de behartiging van de belangen van
beplantingen, groenvoorzieningen, begraafplaatsen en openluchtrecreatie
in de ruimste zin;
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b) Het propageren van de betekenis van groen voor het algemeen welzijn;
c) De behartiging van gemeenschappelijke belangen van de leden.
De leden van de vereniging zijn of hoofd van of werkzaam bij een
gemeentelijke dienst, of dienstonderdeel dat belast is met de voorbereiding
en de aanleg, het beheer en/of onderhoud van groen. De leden moeten
tenminste de rang van technisch hoofdambtenaar (of een daarmee
gelijkgestelde rang) hebben bereikt. Het ledenbestand bestaat uit managers,
ontwerpers, uitvoerenden en staffunctionarissen.
Naast landelijke aciviteiten is de vereniging ook regionaal actief.
Hiervoor is het land ingedeeld in rayons.
Op 31 december 1985 bedroeg het aantal leden 235, waarvan 46 leden niet
meer in actieve dienst waren. De leden waren in dienst bij 146 gemeenten.
De Vereniging van Gemeentelijke Groenvoorzieners (VGG)
De in 1981 opgerichte vereniging heeft als doelstelling het leggen van
contacten tussen de leden, het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de
leden en het promoten van het groen.
Het lidmaatschap staat open voor medewerkers van gemeentelijke diensten in
de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Het aantal leden bedraagt 41
uit 36 gemeenten. Hiermede zijn 31% van de gemeenten in noord Nederland in
de VGG vertegenwoordigd.
Landelijke Contactraad (LC)
De LC van de landelijke Stichting voor de gemeentelijke bemoeiingen met de
lichamelijke opvoeding, sport en recreatie is een overkoelende organisatie
waarvan +_ 600 gemeenten lid zijn. De Raad houdt zich bezig met lichamelijke
opvoeding, sport en recreatie. Tot de doelstelling van de LC behoort:
* Het uitbreiden en verdiepen van het inzicht van de gemeentelijke
overheden en andere organisaties op het gebied van de lichamelijke
opvoeding, sport en recratie.
* Aanleg, bouw, inrichting en gebruik van accomodaties.
* Het verzamelen van gegevens en ervaringen door aangeslotenen.
* Het geven van voorlichting in en buiten de organisatie.
De organisatie van de LC bestaat uit 5 districten met een eigen bestuur en
een overkoepelend hoofdbestuur. Het bestuur beschikt over een professioneel
bureau (te Dordrecht).
Nederlands Instituut van Directeuren en Ingenieurs van Gemeentewerken
(NIDIG)
Het NIDIG is een vereniging die in 1972 opgericht is. Zij heeft tot doel:
a) de verhoging van het aanzien en de waardering voor het ambt van de
leden;
b) de behartiging van de belangen van de gemeenten voorzover die behoren
tot de taak van de leden en
c) de behartiging van de belangen van de leden met inachtneming van de
belangen van de gemeenten.
Binnen het NIDIG speelt het uitwisselen van kennis en ervaring een
belangrijke rol. Deze kennisoverdracht vind plaats via studiedagen en een
eigen maandblad. Het Nidig is georganiseerd in provinciale afdelingen. De
eisen die aan het lidmaatschap gesteld worden zijn per afdeling
verschillend.
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Tevens houdt het NIDIG zich bezig met persoonlijke belangenbehartiging en
collectieve individuele belangenbehartiging van haar leden. In vele
gemeenten is het dienstonderdeel dat met het groen belast is een onderdeel
van de dienst gemeentewerken.
5A.4. Plantsoendiensten van Instellingen in de gezondheidszorg
Vereniging van Hoofden van de Cultuurtechnische diensten in de
Gezondheidszorg (VHCDG)
De VHCDG werd in het begin van de 70 jaren opgericht nadat zij al vanaf
1953 actief was. De leden van de vereniging zijn de hoofden van
cultuurtechnische diensten van instellingen in de gezondheidszorg
(psychiatrische en zwakzinnigeninrichtingen). Het aantal instellingen
bedraagt +_ 100 waarvan er 60 vertegenwoordigd zijn bij de VHCDG. De
organisatie kent regionale afdelingen met 12 3 15 leden. Deze regio's
organiseren 2 keer per jaar een dag voor ervaringsuitwisseling. Ben keer
per jaar is er eenlandelijke contactbijeenkomst.
5A.5. Hoveniers en groenvoorzieners
De Kring Tuin- en Landschapsvoorziening (KTL)
De Kring Tuin- en Landschapsvoorziening is een werkgeversorganisatie van
hoveniers en groenvoorzieners met als doel de behartiging van de belangen
van haar leden met betrekking tot de uitoefening van het bedrijf der tuinen/of landschapsvoorziening. Lid van de vereniging kunnen worden
natuurlijke- en rechtspersonen, die als zelfrisicodragend bedrijf werkzaam
zijn in de hoveniers- en groenvoorzieningssector en in het bezit zijn van
een hoveniersvergunning, afgegeven door het PVS.
Fuim 500 bedrijven zijn bij deze organisatie aangesloten. Dit is 25% van de
2000 bij het Produktschap voor Siergewassen ingeschreven hoveniers- en
groenvoorzieningsbedrijven. De bedrijven variëren sterk in grootte en
werkpakket. Het aantal werknemers varieert van 0 tot meer dan 100.
Een aantal bedrijven houdt zich hoofdzakelijk bezig met particuliere
tuinen, terwijl anderen zich uitsluitend bewegen op het terrein van het
openbare groen, met maaien van wegbermen of landschapsonderhoud. De
bedrijven hebben allen de doelstelling gemeen dat de Nederlandse tuinen en
groenvoorzieningen vakkundig moeten worden aangelegd en onderhouden. De
Kring T & L ondersteunt deze doelstelling.
De leden worden geïnformeerd over voor hen relevante zaken. Dit gebeurt
door middel van informatiebladen en een bulletin. Verder worden
studiebijeenkomsten, lezingen, excursies en studiereizen georganiseerd.
Het secretariaat is een vraagbaak voor de individuele leden.
De Kring T & L sluit steeds de algemeen verbindend verklaarde CAO voor het
hoveniersbedrijf af met de voedingsbonden FNV en de industrie- en
voedingsbond CNV.
De Kring kent 7 regionale afdelingen, welke alle zelfstandige verenigingen
zijn en de landelijk operende Nederlandse Organisatie van Groenvoorzieners.
Onder de laatste zijn de meeste aannemers van groenvoorzieingen
georganiseerd. De hoveniersbedrijven komen elkaar hoofdzakelijk in de regio
tegen. Er zijn bedrijven die zowel bij een regionale vereniging als de NOG
zijn aangesloten.
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De Nederlandse Hoveniers en Groenvoorzienersverenifeing (NHG)
De NHG is een werkgeversorganisatie die tot doel heeft het bevorderen van
het beroep van hoveniers en het behartigen van de belangen van de leden die
als zelfstandig ondernemer in het hoveniersbedrijf werkzaam zijn. Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor natuurlijke- of rechtspersonen,
die als zelf-risicodragende ondernemer werkzaam zijn in het hoveniersbedrijf en in het bezit zijn van een door het Produktschap voor Siergewassen
afgegeven vestigingsvergunning. Het aantal leden bedraagt + 220. Dit is
+ 1 3 % van de bij het PVS ingeschreven hoveniersbedrijven. De NHG sluit een
eigen CAO af met de voedingsbonden FNV en de industrie en voedingsbond CNV.
De leden van de NHG zijn uitgezonderd van de plicht tot naleving van de
algemeen verbindend verklaarde CAO van de KTL.
Het Hoveniers Informatie Centrum (HIC)
De in 1983 opgerichte Stichting Hoveniers Informatie Centrum heeft tot doel
het op onpersoonlijke wijze bevorderen van hoveniers- en groenvoorzieners
activiteiten. In deze stichting werken de hoveniersorganisaties KTL en NHG
samen. De stichting wordt gesubsidieerd door het Produktschap voor Siergewassen uit heffingen die door de hoveniersbedrijven opgebracht worden.
Het HIC tracht het gestelde doel onder andere te bereiken door;
* het geven van informatie betreffende de groene sector;
* het verspreiden van redactionele artikelen en persberichten en het
uitlenen van dia- en fotomateriaal;
* het deelnemen aan beurzen en tentoonstellingen en
* het plaatsen van (onpersoonlijke) advertenties en het uitgeven van
foldermateriaa1.
5A.6. Tuin- en Landschapsarchitecten
De Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur/BNT (BNT)
De vereniging is opgericht in 1983. Het is een voortzetting van de
Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (VTL) en de Bond van Tuin
en Landschapsarchitecten. Het doel van de vereniging is het bevorderen van
de tuin- en landschapsarchitectuur in de ruimste zin van het woord, alsmede
het vergroten van de kennis en kunde van de tuin- en
landschapsarchitectuur, de kennis van het landschap en het toepassen van
deze kennis en kunde, met name gericht op de ruimtelijke planning, de
vormgeving, de uitvoeringsvoorbereiding en -begeleiding en het beheer. De
uitvoering van het vakgebied tuin- en landschapsarchitectuur is doelbewust
niet in deze doelstelling opgenomen. De vereniging; telt +_ 340 leden en het
gewone lidmaatschap staan open voor hen die ruimtelijk ontwerpend werkzaam
zijn in het vak tuin- en landschapsarchitectuur en tenminste een
vakgerichte HBO-opleiding hebben gevolgd of staan ingeschreven in het
register van erkende tuin- en landschapsarchitecten. Daarnaast kent de
vereniging geassocieerde leden en studentleden. Het aantal leden bedraagt
+ 340. Er zijn +_ 60 bureau's van tuin- en landschapsarchitecten die door de
BNT erkend zijn.
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5A.7. De tuincentra
De Nederlandse Vereniging van Tuincentra (NVT)
De NVT werd in 1965 opgericht. Om lid te kunnen worden moet het tuincentrum
aan een aantal criteria voldoen:
- het uitoefenen van dedetailhandel met een volledig sortiment
sierteeltprodukten en alle andere tuinbenodigdheden;
- de aanwezigheid van een bedrijfsoppervlakte van minimaal 2000 m , waarvan
tenminste 600 m direct overdekte verkoopoppervlakte;
- de aanwezigheid van parkeerruimte voor de bezoekers op of nabij het
bedrijf;
- het hele jaar voor het publiek geopend zijn gedurende 5 dagen per week,
De NVT heeft ruim 100 leden. Naar schatting zijn er +_ 200 tuincentra met
een volledig en ± 500 bedrijven met een niet volledig sortiment. Deze
laatste groep houdt zich vaak ook met andere activiteiten bezig: bijv.
boomkwekerij of hoveniersbedrijf. Een aantal van deze laatste groep
bedrijven is aangesloten bij een vakorganisatie in een andere bedrijfstak
(boomkwekers of hoveniers).
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5. B. Taken en verantwoordelijkheden van de overheid
5B.1. Inleiding
Elke gemeente is verantwoordelijk voor het beleid dat zij voor het groen
binnen haar grenzen voert. Deze verantwoordelijkheid betreft zowel de
inhoudelijke als de financiële aspecten van dit beleid. Elke gemeente stelt
in haar begroting een budget voor het openbaar groen vast. Da omvang van
dit budget is vaak een resultaat van het tot heden gebruikelijke budget en
een aandeel in de ombuigingsdoelstelling. De provincie heeft een
controlerende taak ten aanzien van de gemeentefinanciën. De taak van de
centrale overheid is hiermede bepaald tot het scheppen van randvoorwaarden
voor een optimale invulling van de gemeentelijke verantwoordelijkheid.
Verantwoordelijkheid voor dit ondersteunend beleid ligt bij het MLV en voor
bepaalde facetten bij andere departementen. In dit hoofdstuk wordt een
overzicht gegeven van de taken en verantwoordelijkheden die het MLV op het
terrein van stedelijk groen op zich neemt.
Tevens is van enkele andere departementen aangegeven welke raakvlakken er
met het stedelijk groen bestaan.
5B.2. Taken van het Ministerie van Landbouw en Visserij
Algemeen
Het beleid van de Minister van Landbouw en Visserij is enerzijds gericht op
het streven naar een maatschappelijk verantwoorde inkomenscapaciteit van de
land- en tuinbouwbedrijven in relatie tot de mogelijkheden van toelevering,
verwerking en afzet en anderzijds op de instandhouding en versterking van
natuurwaarden en van het leef- en recreatiemilieu.
De taaksteling van het MLV met betrekking tot het beleidsterrein stedelijk
groen luidt sinds 1982: "Het leveren van een bijdtage aan het op de juiste
wijze functioneren van het stedelijk groen in onze samenleving" (Mamorie
van Toelichting 1982, hoofdstuk XIV, pag. 45,46 en 48).
Om aan deze taakstelling inhoud te geven worden de beleidsinstrumenten
onderzoek, voorlichting en (in beperkte mate) subsidie ingezet, terwijl ook
het onderwijs ten behoeve van ontwerp, aanleg en beheer van stedelijk groen
tot de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Landbouw en Visserij
behoort. In het navolgende wordt hiervan een beknopte schets gegeven.
Onderzoek
Het onderzoek ten behoeve van ontwerp, aanleg en beheer van stedelijk groen
wordt uitgevoerd door instellingen van het Landbouwkundig onderzoek. Het
voornemen bestaat om een centrale rol hierin toe te kennen aan het
Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer, "De Dorschkamp". Op dit Instituut
wordt zowel het achtergronds onderzoek als het praktijkgericht onderzoek
uitgevoerd. Voor dit laatste type onderzoek geldt als uitgangspunt dat
financiering van dit onderzoek op 50/50 basis met het betrokken
bedrijfsleven plaatsvindt.
Voorlichting
Het instrument voorlichting is ingezet om een optimale groenvoorziening te
bevorderen in de bebouwde omgeving in het kader van het gewenste woon- en
leefklimaat en om te bevorderen dat lokale overheden, plantsoendiensten,
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groenbedrijven en instellingen op een maatschappelijk aanvaardbare wijze
zorg dragen voor het functioneren van het groen in de samenleving. Om dit
doel te bereiken worden de volgende taken uitgevoerd:
1. Voorlichting over alle aspecten van de bedrijfsvoering wordt gegeven
aan:
a) ondernemers op hoveniersbedrijven;
b) hoofden c.q. chefs van plantsoendiensten van gemeenten (en
instellingen) en wethouders (alleen beleidsmatige aspecten);
c) ondernemers in de tuin- en landschapsarchitectuur.
Voorlichting over teeltkundige aspecten bij de bedrijfsvoering wordt
gegeven aan de ondernemers op de tuincentra.
2. Nieuwe kennis en inzichten uit onderzoek en praktijk worden doorgegeven
aan de onder 1. genoemde doelgroepen en de particuliere adviseurs van
deze doelgroepen.
3. Knelpunten in de bedrijfsvoering bij de doelgroepen worden gesignaleerd
en doorgegeven aan het onderzoek en beleid.
4. Organisaties die de belangen van de sector stedelijk groen of delen van
deze sector behartigen worden geadviseerd, met inbegrip van de
landelijke organisaties op het terrein van het volkstuinwezen (in het
kader van de deskundigheidbevordering bij volkstuinders).
Het voornemen bestaat om vanaf het begin van 1988 de voorlichting te geven
vanuit de regionale consulentschappen voor Bos- en Landschapsbouw. Bij deze
consulentschappen zullen de Stedelijk Groen Voorlichters worden geplaatst.
De voorlichters worden ondersteund door een landelijk werkend
Consulentschap in Algemene Dienst voor het Stedelijk Groen, dat ook met de
coördinatie van de voorlichting is belast.
Onderwijs
De beleidsverantwoordelijkheid voor het agrarisch onderwijs ligt bij het
Ministerie van Landbouw en Visserij.
Het onderwijs ten behoeve van ontwerp, aanleg en beheer van stedelijk groen
is hiervan een onderdeel.
Voor de sector stedelijk groen zijn van belang:
- Lagere agrarische scholen met de studierichting groenverzorging
middelbare agrarische scholen met studierichting tuinaanleg en onderhoud.
- De agrarische hogescholen te Boskoop en Velp.
- De Landbouw Universiteit.
- Onderwijs in het kader van het Leerlingstelsel.
- Praktijkonderwijs.
- Cursorisch onderwijs.
Openluchtrecreatie
Openluchtrecreatie binnen de woonkern is van wezenlijk belang voor de
leefbaarheid van het stedelijk gebied. In de structuurschets voor de
stedelijke gebieden 1984 is recreatie dan ook aangeduid als één der
stedelijke hoofdfuncties.
De zorg voor het stedelijk groen en de stedelijke recreatie wordt primair
beschouwd als een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De bemoeienis van het
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Ministerie van Landbouw en Visserij is vooral van ondersteunende en
aanvullende aard.
Financiële ondersteuning van voorzieningen ten behoeve van het behoud en de
verbetering van de kwaliteit van het stedelijk recreatiemilieu vindt vanuit
het rijksbeleid voor de openluchtrecreatie niet plaats.
Het rijksbeleid ten aanzien van de stadsgewesten en in het bijzonder de
ontwikkeling van de Randstadgroenstructuur zijn van grote betekenis voor
het openbaar groen in een gemeente. Het vormt bijvoorbeeld een goede
aanvulling op de binnenstedelijke groenvoorzieningen en bevordert de
ruimtelijke en functionele samenhang van het openbaar groen binnen en
buiten de bebouwde kom.
Het stadsgewestelijke openluchtrecreatiebeleid houdt in dat
recreatiegebieden en -voorzieningen in de stadsrand subsidiabel kunnen zijn
als er een boven-locale functie aan wordt toegekend. Het instrument
hiervoor is veelal de Planningsprocedure Openluchtrecreatie (PPO). Ook
kunnen in het kader van de landinrichting voorzieningen tot stand komen die
een regionale functie hebben. Subsidie tot maximaal 75% kan worden
verstrekt ten behoeve van planvorming, grondverwerving en inrichting.
Bij het algemene rijksbeleid in het kader van de stadsvernieuwing
(Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) is
de stedelijke recreatie nadrukkelijk aan de orde. dit betreft bijvoorbeeld
de aanleg en verbetering van blok-, buurt- en wijkgroen en van bovenwijkse
groenvoorzieningen.
Voorts wordt het wenselijk geacht dat op lokaal niveau een visie op de
groenstructuur wordt ontwikkeld, waarbij met name aandacht wordt besteed
aan de herstructurering van oude groenvoorzieningen en aan de relatie
tussen de groenvoorzieningen in de stad en in het buitengebied. Het
Ministerie van Landbouw en Visserij zal behulpzaam zijn bij het ontwikkelen
van die planvorming (Rijksmeerjarenprogramma Stadsvernieuwing (1988-1992).
Ervaringen hiermee in onder meer Groningen en Zwolle zijn positief.
Prioriteiten blijken zo beter te kunnen worden gesteld.
In het kader van de Nota Recreantenbeleid, uitgebracht in 1986, kan
subsidie worden verleend ter stimulering van ontwikkelingen op specifieke
terreinen. Te denken valt niet alleen aan kinderboerderijen en volkstuinen,
maar ook aan combinaties in de hobbysfeer zoals bijvoorbeeld nutstuinen met
dierverblijven of dierverblijfsmogelijkheden.
Ten behoeve van volkstuinen wordt in het kader van de Nota Recreantenbeleid
"een soort" voorbeeldtuin in het leven geroepen. Hiervoor zal per
01-01-1988 het buitencentrum "De Kemphaan" van de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat worden
overgenomen. De intentie bestaat om dit centrum om te bouwen tot een
landelijk informatiecentrum voor de volkstuinbouw, een centrum voor vrijwel
alle niet beroepsmatig uitgeoefende vormen van tuinbouw in die sector.
Ten aanzien van volkstuinen kan voorts worden opgemerkt dat uit
verschillende inventarisaties nog een grote vraag blijkt, met name naar
volkstuinen met een lage kostenfactor. Het beleid van het Ministerie van
Landbouw en visserij is primair gericht op het bevorderen van de
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deskundigheid van volkstuinders. Voor de aanleg en het beheer van nieuwe
volkstuinen is door het Algemeen verbond van Volkstuindersverenigingen in
neder land (AWN) de Stichting Volkstuinen in Nederland (VIN) opgericht,
waarvoor door het Ministerie van Landbouw en Visserij een startsubsidie
beschikbaar is gesteld.
De VIN kan de gemeentelijke taak ten aanzien van inrichting en beheer
gedurende een periode van (bijv.) 10 jaar bij nieuwe, openbaar
toegankelijke, complexen verlichten c.q. overnemen.
Ten aanzien van de instandhouding van kinderboerderijen geldt het
standpunt, dat er geen sprake is van structurele ondersteuning. Mutatis
mutandis geldt hetzelfde ten aanzien van dierentuinen. In bepaalde gevallen
zal wel steun kunnen worden gegeven aan projecten met een vernieuwend
karakter.
Samenvattend komt de bemoeienis met betrekking tot de openluchtrecreatie
met het stedelijk groen vooral tot uiting door toepassing van de typische
MLV-instrumenten onderzoek, voorlichting en onderwijs.
In bijzondere situaties kan subsidieverlening aan projecten plaatsvinden.
Daarnaast is er sprake van kwalitatieve ondersteuning bij de planvorming.,
Bosbouw en landschapsbouw
In beginsel is het beleid in de bos- en landschapsbouw niet gericht op het
binnen de bebouwde kom gelegen groen. In de overgangszöne tussen landelijk
en stedelijk gebied, de stadsrand, kan voorlichting worden gegeven ten
behoeve van bossen en bestaan er subsidieregelingen.
Advisering:
In het kader van de uitvoering van het bosbouwbeleid worden aan gemeenten
adviezen verstrekt inzake het te voeren beheer ten behoeve van de
bosinstandhouding alsmede inzake de bosuitbreiding.
Deze advisering kan ook plaatsvinden in het kader van de zogenaamde
Blijvende Technische Voorlichting (BTV) danwei ten behoeve van bossen welke
destijds met een renteloos voorschot zijn aangelegd (RV), Dit type
advisering is echter in afbouw.
Bovenbedoelde bossen kunnen in de stedelijke sfeer liggen, vanuit
landschapsbouw worden gemeenten geadviseerd inzake de landschappelijke
aspecten van ingrepen in het landelijk gebied.
Deze ingrepen hebben vaak betrekking op ontwikkelingen in de stadsrand.
Landschapsplannen welke worden opgesteld in het kader van
landinrichtingsprojecten kunnen eveneens betrekking hebben op de stadsrand.
Daarnaast treedt het Staatsbosbeheer op als adviseur van bijvoorbeeld
stichtingen zoals: - de bomenstichting
- provinciale landschappen
- stichtingen provinciaal landschapsbeheer.
Stimulering via subisidieregelingen:
De volgende bestaande subsidieregelingen kunnen van toepassing zijn op
elementen van stedelijk groen in het bijzonder wanneer zij gelegen zijn in
de stadsrand.
- Beschikking Bosbijdrage 1983: Jaarlijkse bijdrage per ha. voor
opengestelde bossen groter dan 5 ha. alsmede een subsidie van 75% van
onrendabele werkzaamheden waaronder de kosten van herplant van bos welke
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volgens een goedgekeurd beheersplan verricht moeten worden.
- Beschikking Bijdrage Herbeplantingen: Subsidie van 75% van de kosten van
herplant van bos. Deze regeling geldt voor bossen die niet onder de
beschikking Bosbijdrage 1983 vallen.
- Regeling Bijdrage Bebossingen: subsidie van 80% van de kosten van
bebossing van gronden buiten de bebouwde kom, met een oppervlakte van
minimaal 1 ha.
- Regeling Bijdrage Snelgroeiend bos: subsidie van 80% van de kosten van
bebossing van gronden buiten de bebouwde kom, vermeerderd met een
investeringspremie van f 3.000,— per ha.
- Regeling Landschapsverzorgingsbijdrage (LVZ): subsidie van max. 50% in de
kosten van beplantingen ten behoeve van aankleding, herstel en
verbetering van het landschap, waaronder begrepen de kosten van het plan.
•De regeling is van toepassing in het buitengebied waaronder de stadsrand.
Te noemen zijn de onderwerpen:
* Randbeplantingen van sport- en kampeerterreinen en andere terreinen met
recreatieve betekenis.
* Beplanting van wegen, dijken en waterlopen, groenvoorzieningen van
streekbelang en bovengemeentelijke betekenis.
* Beplanting van ontsierende terreinen zoals industrieterreinen,
zuiveringsinstallaties en vuilnisbelten.
* Herplant na opruiming in verband met bacterievuur en iepeziekte.
* Herstel van waardevolle bomen.
Ook kan in bijzondere gevallen een bijdrage worden verleend in de
voorbereidingskosten van een landschapsstructuurplan ten behoeve van een
regio.
Daarnaast wordt de beleidsvorming bij gemeenten ten aanzien van het
landschap gestimuleerd voor een bijdrage te verlenen in de
voorbereidingskosten van een landschapsbeleidsplan.
Natuur, milieu en fauna
Het Ministerie van Landbouw en Visserij kan door gemeenten betrokken worden
bij het aangeven c.q. ontwikkelen van mogelijkheden van kleinschalige
natuurbouw/natuurontwikkeling in de bebouwde omgeving (parken, plantsoenen,
groen in de woonomgeving, entourage van sportterreinen, braakliggende
terreinen etc.).
Door middel van subsidiëring van landelijke, regionale en locale
particuliere organisaties op het terrein van natuur, milieu of faunabeheer
wordt door het Ministerie van Landbouw en Visserij bijgedragen aan de
verbetering van voorlichting en educatie en stimulering van
vrijwilligerswerk voor en door bewoners van stad of dorp. In het onder
primaire medeverantwoordelijkheid van de minister opgestelde
structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud wordt ondermeer vermeld dat de
regering zal bezien op welke wijze het beste vorm kan worden gegeven aan
een stadsmilieu waarin ook economische aspecten een rol spelen. Waar
mogelijk zal de regering bevorderen dat bij nieuwbouw en restauratie de
aandacht ook gericht zal worden op het behoud en de ontwikkeling van
natuurwaarden. Gezien de verantwoordelijkheid van met name de gemeenten,
vraagt de regering aan hen speciaal aandacht aan deze aspecten te willen
geven. Daartoe worden ondermeer de volgende taken en bevoegdheden expliciet
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neergelegd bij gemeenten, natuurontwikkeling in de bebouwde kom, alsmede
voorlichting en educatie op het onderhavige terrein. Mede in relatie met
bovenstaande wordt bezien in hoeverre aan het concept ecologische
infrastructuur vorm kan worden gegeven.
Een en ander vindt momenteel uitdrukking in een departementale nota
Natuurontwikkeling welke binnenkort aan de volksvertegenwoordiging zal
worden aangeboden, alsmede in de ontwikkeling van een natuurbeleidsplan,
waarvan natuur in stedelijke omgeving een integraal onderdeel uitmaakt.
5B.3. Mtiviteiten van de overige departementen
WVC/EZ
Bij deze Ministeries ingewonnen informatie bracht aan het licht, dat door
geen van beide departementen ten aanzien van stedelijk groen regulier
beleid wordt gevoerd.
Een aantal financieringsinstrumenten van het Ministerie van Economische
Zaken zijn van belang voor hoveniersbedrijven.
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Binnen dit departement is sprake van een tweestromenbeleid, namelijk dat
van de ruimtelijke ordening en de volkshuisvesting.
In het kader van de ruimtelijke ordening is de Rijksplanologische Dienst
belast met onderzoek, planvorming en beleid op rijksniveau. Daarmee is VPDM
uitdrukkelijk mede verantwoordelijk voor de ruimtelijke aspecten van groen
en recreatie. Daarom betaalt het departement mee aan onderzoek en
planvorming. Toetsing vindt plaats door de Inspecteur Ruimtelijke Ordening.
Het volkshuisvestingsbeleid is voor stedelijk groen van belang in verband
met de daaraan gekoppelde groennormering. Daarbij moet wel worden
aangetekend dat ten aanzien van stedelijk groen alleen een financieel
beleid wordt gevoerd. De Inspecteur Volkshuisvesting toetst.
Het door de rijksoverheid aanvaarde decentralisatiebeginsel heeft
ondertussen wel geleid tot een fundamentele wijziging in de verdeling van
de verantwoordelijkheden over de verschillende bestuurslagen. Een en ander
is uitgekristalliseerd in de Vfet op de stads- en dorpsvernieuwing die in
het Staatsblad van 14 september 1984 is gepubliceerd. De strekking van deze
wet is namelijk, dat de decentralisatie van de financiering van een groot
aantal stadsvernieuwingsactiviteiten een feit is geworden. Een 20-tal
subsidieregelingen is opgeheven en ondergebracht in stadsvernieuwingsfondsen. De rijksmiddelen worden voortaan of rechtstreeks of via de
provincie over de gemeenten verdeeld. In grote trekken kan worden gesteld,
dat ten aanzien van grote en middelgrote gemeenten sprake is van een
directe verdeling van rijksmiddelen terwijl in het geval van kleine
gemeenten de provincie de rijksmiddelen verdeelt.
Het gevolg van decentralisatie is, dat de gemeenten zelf verantwoordelijk
worden voor planning, financiering en uitvoering. Dit betekent, dat
subsidiering van afzonderlijke plannen vervalt. Ook de toetsing van
gemeentelijke plannen door de rijksoverheid is vervallen.
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De groennorraering die in het kader van het volkshuisvestingsbeleid wordt
gehanteerd houdt in, dat b i j nieuwe woningbouwlokaties volgens een bepaalde
verdeelsleutel ruimte voor groenvoorzieningen op buurtwijk- en
stadsdeelniveau wordt gereserveerd. Wat het kostenaspect betreft wordt d i t
in de kosten van de grond en aanleg verrekend.
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Hoofdstuk 6 - Knelpunten
Inleiding
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste knelpunten voor de sector
stedelijk groen weergegeven.
De functies van het stedelijk groen
Dat het stedelijk groen in de maatschappij een aantal belangrijke functies
vervult wordt door de bewoners alom erkend. Man waardeert de aanwezigheid
van "groen" hoog, maar veelal blijft het hierbij.
Het grootste deel van het stedelijk groen wordt gevormd door het openbaar
groen dat onder verantwoordelijkheid en op kosten van de gemeente wordt
aangelegd en beheerd.
Sinds het begin van de tachtiger jaren staan de uitgaven van de gemeenten
onder druk en vinden er ombuigingen plaats. Om de hiervoor noodzakelijke
geworden beleidskeuze binnen de gemeente te kunnen maken is een
samenhangende visie op de functies die het stedelijk groen moet vervullen
noodzakelijk. Deze visie moet kwantificeerbaar zijn zodat ook de kosten van
stedelijk groen activiteiten goed afgewogen kunnen worden tegen kosten van
andere gemeentelijke activiteiten. Een dergelijke visie ontbreekt in het
overgrote deel van de gemeenten.
Het ontbreken van deze visie, gecombineerd met de plaats die de
plantsoenorganisatie binnen de meeste gemeenten inneemt (afdeling) en het
ontbreken van maatschappelijke organisaties die opkomen voor het belang van
"hun" stedelijk groen heeft er toe geleid dat als gevolg van bezuinigingen
de plantsoendienst er niet in slaagt om het onderhoud op het door hen
gewenste niveau te handhaven. Het ontbreken van deze visie heeft ook tot
gevolg dat er geen duidelijke keuzes ten aanzien van het groenbeheer worden
gemaakt, waardoor een kwaliteitsvermindering optreedt.
Het ontbreken van voldoende beleidsmatige aandacht voor het groen in de
gemeenten manifesteert zich ook in het feit dat via de Vereniging van
Ntederlandse Gemeenten de belangen behartiging van het stedelijk groen niet
is gebundeld.
De huidige tendens tot verdichting van de stad (compacte stad) kan tot
gevolg hebben dat het beschikbare stedelijk groenareaal per inwoner
afneemt.
In de gemeentelijke bestemmingsplannen wordt rekening gehouden met
eisen/criteria ten aanzien van woningdichtheden, configuraties
hoog/laagbouw, maar voor het stedelijk groen ontbreken deze instrumenten.
Dit kan leiden tot grotere behoefte aan in de nabijheid van de stad of dorp
gelegen recreatievoorzieningen. Op deze wijze wordt de financiële
betrokkenheid van de rijksoverheid voor deze voorzieningen vergroot (er
bestaat een subsidie-instrumentarium voor buiten de bebouwde kom of in de
stadsrand gelegen groen of recreatievoorzieningen).
Organisatiegraad
De sector stedelijk groen kan aangemerkt worden als een verbrokkelde sector
met een lage organisatiegraad in bijna alle geledingen. Een orgaan dat de
belangen van de gehele sector behartigt ontbrak tot medio 1987. Hierdoor
was er voor de sector geen mogelijkheid om gezamenlijk de belangen van de
sector bijv. ten opzichte van de centrale overheid te behartigen (onder

- 65 -

andere onderzoek en voorlichting). De op 3 juni 1987 door VHB, KTL en BNT
opgerichte "Groenraad" moet deze platformfunctie gaan vervullen.
Een bijzonder knelpunt vormt het ontbreken van een gezamenlijk aanspreekpunt bij de gemeenten. De (vaktechnische) organisaties VHB en VGG kennen
alleen privëpersonen als leden. Medewerkers van slechts 40% van de
gemeenten zijn lid van een van deze verenigingen.
Van de geregistreerde hoveniersbedrijven is _+ 40% lid van een van de twee
organisaties. Da grotere tuincentra zijn veelal georganiseerd. Voor de
overige tuincentra (+ 80%) bestaat geen specifieke organisatie. Voor een
belangrijk deel van deze bedrijven vormt het tuincentrum slechts een
onderdeel van het hoveniersbedrijf en/of boomkwekerij.
Een gestructureerd brancheberaad tussen de overkoepelende organisatie van
de WSW-bedrijven en de organisaties van hoveniers- en groenvoorzieners
ontbreekt. Hierdoor worden kansen gemist om al dan niet vermeende
(belangen-) tegenstellingen bespreekbaar te maken. Geconstateerd kan worden
dat er momenteel initiatieven zijn genomen om tot de oprichting van een
dergelijk brancheberaad te komen.
Gemeentelijke Plantsoendiensten
De interne besturing van de plantsoendiensten kan bij nagenoeg alle
diensten verbeterd worden (onderzoek "Plantsoendiensten onder druk", IH
PBSG 1986). De bestuurlijke hulpmiddelen om tot een efficiënte besturing
van de werkuitvoering te komen ontbreken veelal of zijn niet op elkaar
afgestemd.
Hoveniersbedrijven
De rentabiliteit van veel hoveniersbedrijven is laag. Deze lage
rentabiliteit is een gevolg van:
1. Ondoelmatige bedrijfsvoering. Op vele bedrijven is de belangstelling van
de ondernemer geheel gericht op het vakmatige hovenierswerk. De aandacht
voor bedrijfskundige en bedrijfseconomische aspecten van het bedrijf is
zeer gering. Vele bedrijven houden in hun bedrijfsvoering geen rekening
met de mogelijkheid van discontinuiteit in (overheids-)opdrachten.
2. Geringe profilering van het hoveniersvak. Door vele tulnbezitters worden
ontwerp, aanleg en onderhoud van de eigen tuin beschouwd als
activiteiten die men of zelf of door een (goedkope) "beunhaas" uit kan
laten voeren. De erkenning door de tuinbezitters dat de hovenier
diensten levert die voor hem nuttig en betaalbaar zijn ontbreekt veelal.
Ook het gegeven dat via het jeugdwerk garantieplan van de overheid ook
werkgelegenheid in het groenonderhoud geschapen wordt onderstreept dit
beeld.
pp de markt voor hoveniersactiviteiten ontmoeten de particuliere bedrijven
concurrentie van de sociale werkvoorzieningsschappen. Omdat de gemeente
zowel aanbieder van werk in de stedelijk groen sector is als deelnemer in
een WSW-bedrijf kan een voor het functioneren van de markt voor
hovenierswerkzaamheden ongewenste belangenvermenging optreden.
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Tuincentra
Tuincentra hebben een onregelmatige verkooppatroon in de loop van het jaar
waardoor de capaciteit van het bedrijf maar gedurende enkele maanden
volledig benut wordt. Sinds het begin van de tachtiger jaren vindt er een
verschuiving in het verkooppatroon van tuinplanten plaats. Er worden minder
planten in het najaar en,(nog) meer planten in het voorjaar verkocht. Door
deze ontwikkeling wordt het bestaande onregelmatige verkooppatroon nog eens
extra versterkt.
Tuin- en landschapsarchitectenbureau's
De slechte rentabiliteit bij vele bureau's is een gevolg van onder andere:
* gebrekkige bedrijfsvoering;
* relatief veel nieuwe bureau's;
* discontinuïteit in opdrachten;
* geringe profilering van het beroep en de bureau's;
* teruggang van deskundigheid bij de bureau's.
Gemeenten
Elke gemeente is verantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van
haar "groenbeleid". De beleidsmatige aandacht voor deze sector kan in veel
gemeenten worden verbeterd (groenvisie, groenstructuurplan). In de
paragraaf "Functies van het stedelijk groen" is aangegeven wat de gevolgen
van de afwezigheid van deze beleidsmatige aandacht zijn. De uitvoering van
het groenbeleid vindt plaats door een eigen dienst, die in meer of mindere
mate werkzaamheden aan derden uitbesteedt.
De provincie
De provincie heeft een toezichthoudende taak ten opzichte van de gemeente.
Door het ontbreken van planningsinstrumenten en sturingsmechanismen voor
het stedelijk groen blijft de rol van de provincie beperkt tot die van
toezichthouder op de middelen.
Centrale overheid
Ministerie van Landbouw en Visserij
Met de gemeentelijke autonomie op het beleidsterrein stedelijk groen als
gegeven is de rol van het MLV bepaald tot een ondersteunende.
Knelpunten;
* Het ontbreken van instrumenten en sturingsmechanismen voor het stedelijk
groen. Hierdoor is er geen mogelijkheid om invloed op het beleid uit te
oefenen in een sector waar omstreeks 2 miljard gulden per jaar wordt
omgezet.
* Door middel van onderzoek, voorlichting en onderwijs wordt ondersteuning
aan de sector gegeven. Cm gelet op het kabinetsbesluit tot privatisering
en verzelfstandiging van overheidstaken inhoud aan deze activiteiten te
kunnen blijven geven is er behoefte aan een duidelijke gesprekspartner
namens de sector en bereidheid in de sector tot financiële betrokkenheid
bij de instrumenten onderzoek en voorlichting en onderwijs.
* De huidige capaciteit van het praktijkonderzoek is onvoldoende om de door
de sector in het Onderzoeksbeleidsplan Stedelijk Groen geformuleerde
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onderzoekswensen binnen een redelijke termijn in onderzoek te nemen.
* In de voorlichting vormen de keuze van de doelgroepen
(ontwerp-aanleg-beheer) en de omvang van het uitvoeringsapparaat in
relatie tot de omvang van de sector een knelpunt.
* Ten behoeve van de bedrijfsvoering van gemeentelijke plantsoendiensten,
hoveniersbedrijven, het beleid van gemeentelijke en centrale overheid
bestaat er een grote behoefte aan kwantitatieve gegevens. Tot op heden
worden deze niet systematisch verzameld.
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Hoofdstuk 7 - Aanbevelingen
Inleiding
In het vorige hoofdstuk zijn de belangrijkste knelpunten van de sector
Stedelijk Groen aangegeven. In dit hoofdstuk worden enkele
oplossingsrichtingen voor deze knelpunten geschetst. De hier aangeduide
oplossingsrichtingen moeten de basis vormen voor een discussie bij alle
belanghebbenden bij het stedelijk groen, zowel in het particuliere
bedrijfsleven als bij de overheid.
Belangenbehartiging
* Cm de belangen van de sector stedelijk groen op een goede wijze onder de
aandacht van onder andere centrale overheid, provinicaal en gemeentelijk
bestuur te brengen is het noodzakelijk dat de medio 1987 opgerichte
Groenraad als overkoepelende organisatie van alle bij het stedelijk groen
betrokken organisaties daadwerkelijk gaat functioneren.
* De organisatiegraad van hoveniersbedrijven is laag. Een grotere
organisatiegraad kan de positie van de sector versterken.
* De gemeenten bundelen hun krachten op het terrein van stedelijk groen
slechts via een vereniging van hoofden van plantsoendiensten. Cp deze
wijze is ± 30% van de (vooral grotere) gemeenten bij een organisatie
betrokken. Cm met enig gezag te kunnen spreken is het gewenst dat niet
alleen een vereniging van medewerkers van gemeenten maar dat ook via de
vereniging van de gemeenten (V.N.G.) de belangen van het stedelijk groen
worden behartigd.
* De gezamenlijke groenorganisaties dienen te komen tot fondsvorming voor
het dragen van medeverantwoordelijkheid voor onderzoek, voorlichting en
onderwijs.
* Een overlegplatform tussen Sociale Werkvoorziening en hoveniersbedrijven
kan leiden tot meer begrip over en weer. Het is gewenst dat dit
zogenaamde "brancheberaad" waarvan de voorbereiding inmiddels ver
gevorderd is, op korte termijn gaat functioneren.
Gemeenten
Cm het beleidsterrein groen een duidelijke plaats binnen het gemeentelijk
beleid te geven is het noodzakelijk dat de gemeenten een lange termijn
visie op de functie's en kwaliteit en hun stedelijk groen ontwikkelen
(groenvisie, groenstructuurplan). In deze visie kunnen ook doelstellingen
met betrekking tot het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden worden
opgenomen. Door de visie te kwantificeren kunnen de effecten van
beleidsombuigingen zichtbaar gemaakt worden en kan er een afweging ten
opzichte van andere gemeentelijk beleidssectoren worden gemaakt.
Door deze structurele benadering van het beheer van het Stedelijk Groen kan
voorkomen worden dat voor budgetaire knelpunten ad hoc oplossingen bij het
onderhoud van stedelijk groen worden gezocht die tot een (door de gemeente)
ongewenste achteruitgang van de kwaliteit van het Stedelijk Groen leiden.
De groenvisie (het groenstructuurplan) dient te fungeren als basis voor de
besturing van ontwerp, aanleg en onderhoudsactiviteiten in hun onderlinge
samenhang om de geformuleerde doelstellingen te realiseren. Een
bedrijfsmatige benadering van het groenbeheer, waarbij ook de keuze tussen
"zelf doen" en uitbesteden in de afweging moet worden betrokken, dient

- 69 -

hierbij voorop te staan.
Hoveniersbedrijven
* Cm de rentabiliteit van de hoveniersbedrijven te verbeteren is het
noodzakelijk dat bedrijfsvoering verbeterd wordt» Zowel de organisaties
als de overheid (voorlichting) kunnen hierin een;belangrijke rol
vervullen.
* Een duidelijke profilering van de hoveniersbranche kan leiden tot een
grotere marktpenetratie van hoveniersbedrijven. \foor de
hoveniersorganisaties ligt hier een belangrijke taak.
* Kwaliteitseisen en -garanties zullen hierbij een ondersteunende rol
kunnen spelen.
Tuincentra
* Het seizoenmatige karakter van het tuincentrum zal doorbroken moeten
worden.
Tuinarchitecten
* Aandacht voor de bedrijfsvoeringsvraagstukken dient onder de aandacht van
de beroepsgenoten gebracht te worden.
Provincies
* Het is gewenst dat de provincie een toetsingsfunctie met betrekking tot
het stedelijk groen in de bestemmingsplannen gaat vervullen.
Ministerie van Landbouw en Visserij
* Bedrijfsvoeringsvraagstukken vormen in alle geldingen van de sector,
zowel in het private als het overheidsdeel, een belangrijk knelpunt. Door
inzet van de beleidsinstrumenten onderzoek en voorlichting kan een
bijdrage geleverd worden aan de oplossing van deze knelpunten.
Onderzoek
In de nota Landbouwkundig Onderzoek in perspectief is het Instituut voor
Bosbouw en Groenbeheer "De Dorschkamp" aangewezen als de centrale
instelling voor het stedelijk groen onderzoek.
* Wil "De Dorschkamp" voor het stedelijk groen als centraal punt kunnen
functioneren dan dient naast het overhevelen van taken eveneens extra
onderzoekscapaciteit te worden vrijgemaakt om aan de door de sector zelf
geformuleerde onderzoeksbehoefte op een afzienbare termijn te voldoen.
* Het bedrijfsleven zal pas dan bereid zijn structurele medefinanciering te
verstrekken als de overheid garant staat voor een goede startsituatie.
* Gezien de economische situatie van de bedrijfstak zal slechts op termijn
gestreefd kunnen worden naar een financiering van het praktijkonderzoek
op 50/50 basis.
* Om te voorkomen dat het inzicht in de ontwikkelingen in de sector
stedelijk groen afhankelijk blijft van incidentele onderzoeksgegevens
dient er een periodieke rapportage over de ontwikkelingen in deze sector
te worden opgezet.
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Voorlichting
* Ontwerp, aanleg en beheer van groenvoorzieningen vormen een logisch
geheel. Door het ontwerp wordt het beheer (en de kosten daarvan) in
principe bepaald. De beleidsinstrumenten voorlichting en onderzoek worden
daarom ingezet voor de bij dit drieluik betrokken doelgroepen: tuin en
landschapsarchitectenbureau's, hoveniers en groenvoorzieners en
(gemeentelijke) plantsoendiensten. De voorlichting aan tuincentra wordt
op het huidige niveau gehandhaafd en blijft beperkt tot de
teeltechtnische aspecten bij de bedrijfsvoering.
* De kwaliteit van de voorlichting is sterk afhankelijk van de kennis die
door het onderzoek wordt geleverd.
* Een voorlichtingsplan met speerpunten is noodzakelijk.
Van hieruit kunnen gerichte impulsen aan het onderzoek worden gegeven.
Een samenhangende visie (groenstructuurplan) en een bedrijfsmatige
benadering vormen belangrijke onderdelen.
(Subsidie)i nstrumentarium
* Het stedelijk groen beleid heeft met het bestaande instrumentarium van de
andere beleidssectoren van het Ministerie van Landbouw en Visserij
raakvlakken.
Onderzocht zal moeten worden in hoeverre de benutting hiervan ten behoeve
van stedelijk groen, kan worden vergroot.
* Het huidige instrumentarium Landbouw en Visserij heeft vooral betrekking
op het gebied buiten de bebouwde kom.
Zowel vanuit het landelijk gebied richting stedelijk gebied, als
omgekeerd, bestaan er relaties.
Te denken valt aan recreatieve routes, groen "wiggen", die tot diep in de
stad reiken, ecologische relaties, waterhuishouding etc.
Mogelijkheden dienen te worden onderzocht op welke wijze deze
relatiegebieden binnen het huidige instrumentarium kunnen worden
meegenomen.
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Hoofdstuk 8 - Perspectieven voor de sector stedelijk groen
Het stedelijk groen, zowel het openbaar als het privégroen, is een
belangrijke factor in het woon- en leefmilieu van het overgrote deel van de
Nederlandse bevolking en zal dat tot in lengte van dagen blijven.
Na een sterke uitbreiding van het areaal groen in de 60-er en 70-er jaren
als gevolg van stads- en dorpsuitbreidingen trad er in de 80-er jaren een
stabilisatie in het areaal op. Tevens werden in de 80-er jaren als gevolg
van een economische recessie de overheidsbestedingen teruggebracht. Ook de
sector stedelijk groen moest hier een aandeel leveren. Op dat moment kwam
men in veel gemeenten tot de conclusie dat het stedelijk groen als een
"zachte" sector beschouwd kan worden. Door het bestuur gedragen lange
termijnvisies ontbraken, de bedrijfsvoering liet te wensen over en
kwaliteiten van het groen waren niet kwantificeerbaar. Van een collectieve
belangenbehartiging zowel in de gemeenten (gebruikers) als van de bij
ontwerp aanleg en beheer betrokken organisaties was geen sprake. De
bedrijfsvoering van hoveniersbedrijven en architectenbureau's laat veel te
wensen over.
Hoe ziet de toekomst er nu uit? Gelet op het voorgaande is er volop reden
tot ongerustheid in de sector. Eten punt staat echter voorop: er is een
permanente maatschappelijke vraag naar het prcdukt "stedelijk groen". Om
aan deze vraag op een efficiënte wijze tegemoet te komen is de inzet van
alle bij het stedelijk groen betrokken geledingen vereist. Het woord is nu
aan de sector om zowel collectief als op het niveau van individuele
gemeente of bedrijf de gesignaleerde knelpunten aan te pakken en op te
lossen.
Op deze wijze leiden de bezuinigingen in de overheidsmarkt in de sector
stedelijk groen niet tot een teruggang van de kwaliteit van het stedelijk
groen, maar vormen zijn het startpunt voor een meer bedrijfsmatige
benadering in de hele sector waarmee de sector haar positie kan versterken.
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Bijlage 1
Afkortingen
BNT
BV
CAD-SG
CAD-BSG
CBS
EZ
EIM
ECD
HBO
KTL
LBO
LC
LEI
MBO
MLV
NHG
NIDIG
NOG
NVT
PBSG
FVS
SoZa
VGG
VHB
VHCDG
VNG
Vof
VBOM

Nederlandse Vereniging voor Tuinarenitectuur/BNT
Besloten Vennootschap
Consulentschap in Algemene Dienst voor het Stedelijk Groen
Consulentschap in Algemene Dienst voor de Boomteelt en het
Stedelijk Groen
Centraal Bureau voor de Statistiek
Ministerie van Economische Zaken
Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
Economische Controle Dienst
Hoger Beroepsonderwijs
Kring Tuin- en Landschapsvoorziening
Lager Beroepsonderwijs
Landelijke Contactraad
Landbouw Economisch Instituut
Middelbaar Beroepsonderwijs
Ministerie van Landbouw en Visserij
Nederlandse Hoveniers en Groenvoorzienersvereniging
Nederlands Instituut van Directeuren en Ingenieurs van
Gemeentewerken
Nederlandse Organisatie van Groenvoorzieners
Nederlandse Vereniging van Tuincentra
Proefstation voor de Boomteelt en het Stedelijk Groen
Produktschap voor Siergewassen
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Vereniging van Gemeentelijke Groenvoorzieners
Vereniging van Hoofden van Beplantingen
Vereniging van Hoofden van Cultuurtechnische Diensten in de
Gezondheidszorg
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Vennootschap onder firma
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu
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Bijlage 2
Enkele begrippen
Omzet

J De totale verkoop excl. BTW (aan arbeidsuren,
machine-uren en materialen) binnen een zeker tijdsvak
(kalenderjaar).

Winst

: Het bedrag van de verkoop minus de inkoopprijzen en alle
onkosten voor belasting en exclusief rente. Weergegeven
als een percentage van de totale omzet van de
bedrijfsactiviteiten.

Bruto(ondernemers)inkomen/Bedrijfsresultaat:
Het inkomen dat de ondernemer resteert na aftrek van
alle bedrijfskosten en voor afdracht van alle
werknemerspremies (bij BV's) of vennootschapsbelasting
(bij persoonlijke ondernemingen).
Solvabiliteit

JvdW/141287/abll

: De verhouding van het percentage eigen vermogen ten
opzichte van het totale vreemde vermogen. Is en maatstaf
voor het risico dat aan de kredietverlening is
verbonden.

