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1 INLEIDING

De gemeente Lingewaard heeft voor de uitvoering van het onderhoud als contractdocument

voor een beeldbestek gekozen. Belangrijk onderdeel van het onderhoudscontract is de

kwaliteitscatalogus. In de catalogus zijn de drie kwaliteitsniveaus vastgelegd welke de

gemeente Lingewaard hanteert voor het groenonderhoud.

Deze kwaliteitsniveaus zijn gelijk aan de zonering welke de gemeente Lingewaard hanteert

voor het groenonderhoud. De drie zones zijn Esthetisch, Economisch en

Ecologisch/Extensief (EEE). Deze niveaus zijn in het groenbeleidsplan vastgesteld.

In de zone Esthetisch is gekozen voor kwaliteitsniveau A. Norm A is gericht op het

behouden van de maximaal architectonische waarde met een optimaal verzorgd beeld en

het uitsluiten van afwijkingen en natuurlijke processen.

In de zone Economisch is gekozen voor kwaliteitsniveau B. Norm B is gericht op het

behalen van maximaal rendement tegen minimale kosten waarbij een net beeld ontstaat en

afwijkingen en natuurlijke processen worden voorkomen.

In de zone Ecologisch/Extensief is gekozen voor kwaiiteitsniveau C. Norm C is gericht op

ecologisch en landschappelijk beheer met een maximaal haalbaar resultaat, waarbij het doe I

is om voorwaarden te scheppen voor een zo hoog mogelijk natuurwaarde.

In de zones moeten aile groentype voldoen aan het bijbehorende kwaliteitsniveau met

uitzondering van het kwaliteitsaspect zwerfvuilbeheersing. Hiervoor geldt in de Esthetische

zone het kwaliteitsniveau A. In de Economische en Ecologisch/extensieve zones het

kwaliteitsniveau B.

Omschrijving groentypen

Voor een omschrijving van de groentypen is de groentypecatalogus van de gemeente

Lingewaard toegevoegd. Onderstaande groentypen komen voor.

Groent e
Booms ie els in verhardin
Loofbos
Grove be lantin
o aande heesters
o aande bloemheesters
Half 0 aande heesters
Half 0 aande bloemheesters
Bodembedekkende heesters
Bodembedekkende bloemheesters
Bodembedekkende vaste lanten
Niet bodembedekkende vaste lanten
Blokhaa
Li'nhaa
Losse haa
Gazon
Harde raskanten
Zachte raskanten



2 KWALITEITSASPECTEN

Kwaliteitsaspecten

Definitie kwaliteitsaspecten

Onkruidbeheersing

Definitie

Onder onkruidbeheersing wordt verstaan het beperken van de onkruidgroei (ongewenste

kruiden) in een beplanting. Voor de beoordeling van de norm worden de elementen gesplitst

in rand en en het resterende deel van het oppervlak. Onder de rand wordt de eerste meter

vanaf de grens van het element tot aan de rand van het yak verstaan. Bij harde randen valt

de opsluitband buiten het beplantingsvak.

Norm

De norm voor onkruidbeheersing wordt bepaald door de maximale toegestane bedekking

van onkruid in het aangegeven oppervlak en de hoogte van het onkruid. De bedekking wordt

uitgedrukt in maximaal bedekkingspercentage.

De hoogte wordt uitgedrukt in centimeters. De hoogte wordt gemeten loodrecht vanaf het

maaiveld, waarbij het kruid recht op staat. Scheefstaand onkruid wordt gemeten door het

recht op te zetten en niet uit te rekken.

Resten onkruid (Iosliggend) en verzamelde hopen mogen niet voorkomen.

In enkele gevallen is onkruid toegestaan, hierbij wordt de norm enkel in hoogte aangegeven.

Zwerfvuilbeheersing

Definitie

Zwerfvuil is vuil dat wordt achtergelaten door gebruikers van het terrein, door wind of water

aangevoerd, bijvoorbeeld, blikjes, papier, verpakkingsmateriaal. Onderscheid is gemaakt in

fijn zwerfvuil en grof zwerfvuil. Fijn zwerfvuil is kleiner dan 3 cm en grofvuil is groter dan 3

cm .. Vuil in concentraties kleiner dan 1 cm of groter dan 40 liter valt onder de

verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Bij constatering van een vuilconcentratie groter

dan 40 liter dient dit gemeld te worden aan de opdrachtgever.

Norm

De kwaliteitsnorm wordt bepaald door het tellen van het aantal stuks zwerfafval. Grof

zwerfvuil wordt gemeten in een vlak van 100 m2, Fijn zwerfvuil wordt gemeten in een vlak

van 10 m2.

Bladbeheersing

Definitie

Onder blad wordt verstaan afgevallen bladeren en natuurlijk vuil in de vorm van bloesem,

vruchten, bessen en takken 10< 4cm van beplanting en bomen.

Norm

De norm voor bladbeheersing wordt bepaald door de maximale toegestane bedekking en de

dikte van de laag blad en natuurlijk vuil binnen het vak. De hoogte wordt gemeten loodrecht

vanaf het maaiveld in de vorm, dat het aanwezig is (zonder bedrukking). In de normen is
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onderscheid gemaakt in periode binnen en buiten de bladvalperiode. De periode 'binnen de

bladvalperiode' begint in week 44 en duurt 14 weken. De rest van het jaar valt 'buiten de

bladvalperiode' .

Hopen blad verzameld door burgers en verstikking van gras door blad mogen niet

voorkomen.

Randenbeheer

Definitie

Onder randenbeheer wordt verstaan de overhang van de beplanting over de grens van het

yak in zowel horizontale als verticale richting. Overhang kan ontstaan door wortelopslag,

stamschot, takken van houtige beplanting en stengels en bladeren van kruiden en

beplanting.

Norm

De verticale en horizontale overhang wordt uitgedrukt in meters over het aangrenzende

element. Zie afbeelding.

Soortensamenstelling

Definitie

Onder soortensamenstelling wordt verstaan de samenstelling van soorten in het

aangegeven oppervlak op basis van de bestaande samenstelling of de gewenste

samenstelling. Niet aangebrachte zaailingen en opslag vall en onder ongewenste soorten.

Norm

De norm betreft:

1. Voor samenstelling bij aanleg en de bestaande samenstelling het handhaven van

de soortsamenstelling in aantal en/of percentage gedurende het contract (de

beheerperiode)

2. Voor gewenste soortensamenstelling de gewenste soorten in aantallen, diversiteit

en percentages, bij een vastgesteld jaarlijks beheer, gedurende het contract (de

beheerperiode)



Breedte en hoogte
Definitie

Elementen kunnen in een aantal gevallen gebonden zijn aan een maximale hoogte en

breedte aangegeven op tekening.

_Norm

De breedte en hoogte wordt uitgedrukt in maximale en minimale waarde in meters.

De breedte wordt horizontaal gemeten vanaf de uiterste twijgen van de beplanting. De

hoogte wordt gemeten loodrecht vanaf het maaiveld.

Bedekking

Definitie

De bedekking is de mate waarin de beplanting of grasvegetatie loodrecht vanaf

bovengezien de bodem bedekt. Een oppervlakte is bedekt wanneer bij visuele inspectie de

grand niet zichtbaar is door beplanting of gras.

Norm

De bedekking van beplanting wordt uitgedrukt in een minimaal bedekkingspercentage. De

bedekking van gras wordt uitgedrukt minimaal aantal kale plekken per 100 m2. Een kale

plek is een niet bedekt aaneengesloten oppervlak groter dan een lengte en breedte van

minimaal10 em.

Inboet van de beplanting maakt deel uit van de opdracht voor vakken die bij aanvang van

het contract een bedekking van min. 80% hebben (bijlage kaart inventarisatie kwaliteit).

Graslengte

Definitie

De graslengte betreft de lengte van het gras, gemeten loodrecht vanaf het maaiveld,

inclusief gras random obstakels.

Norm

De norm wordt aangeduid in millimeters met een maximale en minimale hoogte. De hoogte

wordt gemeten door het gras loodrecht op het maaiveld te zetten en in deze staat te meten

vanaf het maaiveld tot de top van het gras. (scheefstaand gras wordt hierbij rechtop gezet).

Oneffenheid

Definitie

Oneffenheid is een verschil in de lengte in het horizontale of verticale vlak van beplanting,

gras of het maaiveld. De oneffenheid heeft invloed op het gebruik van het terreinelement en

kan invloed hebben op de keuze van de machine.

Norm

Oneffenheid wordt gemeten in centimeters, met een maximaal verschil. Moishopen zijn

onderdeel van oneffenheden.

De oneffenheid van het maaiveld wordt gemeten met een rei van 3 meter horizontaal op het

maaiveld.

De oneffenheid van de graslengte wordt bepaald door het verschil in lengte tussen de

bovenkant van de grasvegetatie evenwijdig aan het grasoppervlak met een rei van 1 meter. .,
qc'r.n·f1!(· lingevJaard
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De oneffenheid van beplanting in breedte en hoogte wordt bepaald door de afwijking ten

opzichte van de voorgeschreven knipmaat.

Sierwaarde

Definitie

Onder sierwaarde wordt verstaan het in stand houden van de bloei,

bladkleur/herfstverkleuring en vruchtdrachl.

Norm

In stand houden van de sierwaarde op basis van een door de opdrachtnemer in het

kwaliteitsplan te overleggen snoeiplan voor elementen op basis van:

Verjongingssnoei

• Voorjaarssnoei

• Zomersnoei
Dunnen

Terugzetten

Knippen

Andere snoeimaatregelen in overleg met de directie.

Van bovenstaande snoeimaatregelen moet minimaal zijn opgenomen in welke periode het

wordt uitgevoerd en in welk vak met welk bewerkingspercentage.

Voor de definities van bovenstaande handelingen wordt verwezen naar de Standaard RAW
bepalingen 2005.

Habitus

Definitie

Onder habitus wordt verstaan het in stand houden van de vorm van de beplantingssoort,

rekening houdend met soort, groeiplaats, milieufactoren, standplaatsfactoren en toepassing.

Norm

De norm betrefl:
1. Habitus opgaand

• Aanwezigheid holle heesters, aangegeven in maximaal bedekkingspercentage

van het vak;

Vrijkomend materiaal mag geen hinder vormen voor de gebruikers van het

terre in en dient dezelfde dag nog verwijderd te worden.

2. Habitus laagblijvend

Verhouting van pakketten, aangegeven in de maximale leeflijd, afleesbaar van

de twijgen;

• Vrijkomend materiaal mag geen hinder vormen voor de gebruikers van het

terrein en dient dezelfde dag nog verwijderd te worden.

Begrippen:

Holle heesters: de beplanting is zo gesloten waardoor eronder zoveel schaduw is dat de

onderste takken steeds minder bladvormen, waardoor ze afsterven of verhouten.

De opdrachtnemer is verplicht een kwaliteitsplan te overleggen met daarin een snoeiplan

opgenomen voor elementen op basis van:

Verjongingssnoei

Voorjaarssnoei

Zomersnoei



Dunnen

Terugzetten

Knippen

Andere snoeimaatregelen in overleg met de directie.

Van bovenstaande snoeimaatregelen moet minimaal zijn opgenomen in welke periode het

wordt uitgevoerd en in welk yak met welk bewerkingspercentage.

Voor de definities van bovenstaande handelingen wordt verwezen naar de Standaard RAW

bepalingen 2005.

Boomveiligheid

Definitie

Boomveiligheid betreft het waarborgen van een veilige omgeving nabij beplantingen met

boomvormers. Dit in de vorm van controle, registratie en regelmatige overdracht informatie

aan de gemeente en het technisch onderhouden van de bomen.

Norm

De volgende kenmerken dienen door de aannemer geregistreerd te worden:

Uniek boomnummer

Boomsoort

Beheergroep

Hoogte

Stamdiameter

Groeifase

Snoeitoestand

• Conditie
Toekomstverwachtingen

Risico- of attentieboom

Standplaats

Gebreken aan kroon, stam of wortels

Wortelopdruk

Maatregelen

• Opmerkingen

Coordinaten locatie boom

Opname datum

Inspecteur en bedrijf

Rapportage zowel digitaal als analoog 4-wekelijks aanleveren. Analoog in enkelvoud.

Digitaal in pfd en shape-file. Door de directie wordt de shape-file, met situatie bij aanvang

van het bestek, aangeleverd.

..4
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4 KWALITEITSNORMEN

In de kwaliteitsnormentabel worden de onderhoudsniveaus gekoppeld aan de normentabel

en de beheertypen. De kwaliteitsnormen zijn als bijlage bijgevoegd.

Belangrijke informatie:

• Zwerfafvalbeheersing in zowel Economisch als Ecologisch/extensief op

kwaliteitsniveau B.

• De aannemer dient het maaiwerkzaamheden van het gazon in het gebied van de

eigen dienst uit te voeren. De overige werkzaamheden binnen het groentype gazon

worden uitgevoerd door de eigen dienst. (zie hoofdstuk 3: Normentabel).



Groentypecatalogus Groenonderhoud Lingewaard, RS 2009-0021 d.d. 18·01·2010
Groentype omschrijving

GtQjn" QJntlQhtlJlilil
Bomen Houtig gewas welke meestal gekenmerkt worden door

eenstammigheid (een hoofdstam en/of -tak en kroon). De boom kan
opgekroond worden middels snoeionderhoud indien een bepaalde
takvrije hooQte is Qewenst.

Boomspiegels in verharding Groeiplaats waarin een boom staal. Betreft bomen in verharding.
Rondom de stamvoet van de boom is het oppervlak (on)beplant en
onverhard.

Loofbos Een gemengde beplanting van loofbomen met hoge en ruige
heesters.Vaak is een onderbeolantina van kruiden aanwezia.

Grove beplantina Houtachtioe, meestal inheemse orove beplantinQ.
Opgaande heesters Hoge beplanting met een opgaande groeiwijze vaak toegepast als

solitair in lagere heesters maar kan ook voor gehele vakvulling
worden gebruikl. Opgaande heesters met een natuurlijke
groeihoogte hoger dan 1,20 m.Voorbeeld soorten: Comus,
Cotoneaster (hoge soorten/cv's), Elaeagnus, Ligustrum, Prunus
laurocerasus (hoge soorten/cv's)

Opgaande bloemheesters Zelfde omschrijving als bovenstaand met daaraan toegevoegd: De
bloemheesters hebben sierwaarde door bijvoorbeeld besdracht,
bloemkleur en/of herfstverkleuring.Voorbeeld soorten: Forsythia,
Hibiscus, Deutzia, Hydrangea, Kerria

Half opgaande heesters Lage beplanting met een bedekkende groeiwijze gecombineerd met
solitair of in kleine groepen aangebracht met een natuurlijke
groeihoogte hoger dan 0,60 m Vaak komt een combinatie met
bomen.Voorbeeld soorten:Symphoricarpos (Iage soorten),
Stephanandra (Iage soorten), Prunus laurocerasus (Iage
soorten/cv's), Berberis (Iage soorten/cv's)

Half opgaande bloemheesters Zelfde omschrijving als bovenstaand met daaraan toegevoegd:De
bloemheesters hebben sierwaarde door bijvoorbeeld besdracht,
bloemkleur en/of herfstverkleuring.Voorbeeld soorten:Potentilla,
Spiraea (Iage soorten/cv's), Chaenomelis, lagere (botanisch e) rozen.

Bodembedekkende heesters Lage beplanting met een bodembedekkende groeiwijze bestaande uit
zowel gemengde als eenzelfde plantsoorten vaak gecombineerd met
solitaire heesters of bomen. Een belangrijk kenmerk is dat de
beplanting uitlopers maakt die opnieuw wortelen waardoor een
gesloten plantenmassa ontstaat. De gebruikte bodembedekkende
he esters hebben een hoog herstelvermogen en beschikken over
voldoende groeikracht om snel het plantvak dicht vol te groeien.
Voorbeeld soorten: Hedera, Pachysandra, Euonymus (Iage
soorten/cv's zoals Dart's Blanket)

Bodembedekkende bloemheesters Zelfde omschrijving als bovenstaand met daaraan toegevoegd:De
bloemheesters hebben sierwaarde door bijvoorbeeld besdracht,
bloemkleur en/of herfstverkleuring.Voorbeeld soorten: Cotoneaster
(Iage soorten, zoals dammeri), Vinca

Bodembedekkende vaste planten Vakbeplanting bestaande uit plantsoorten die in de winterperiode
onder de grond overwinteren. Door de bodembedekkende groeiwijze
wordt het plantvak geheel begroeid. De beplanting
heeft een hoge waarde door opvallende bloem/bladkleur of
aantrekkingskracht op insecten.

Nlet bodembedekkende vaste planten Vakbeplanting bestaande uit plantsoorten die in de winterperiode
onder de grondoverwinteren. Door de opgaande groeiwijze wordt het
plantvak niet geheel begroeid. De beplanting heeft een hoge waarde
door opvallende bloem/ bladkleur of aantrekkingskracht op insecten.

Blokhaaa Een blokvormig element met een breedte Qroter dan 1.50 m.
Lijnhaag Een lijnvormiQ element met een breedte tot ca. 1.50 m.
Losse haag Deze hagen worden minder strak geknipt als de cultuurlijke hag en en

hebben hierdoor een ruiaer uiterliik.
Gazon Intensief aemaaid aras
Graskanten gras langs harde of zachte kanten. Graskanten langs

hekken/afrasteringen worden opgenomen onder de categorie
'Iangs muren', bij waterkanten worden ze opgenomen indien een
harde (civielel scheidina aanwezia is.



Onderhoudstabel groenonderhoud gemeente Lingewaard Eigen Dienst
Versie 2, aangepaste versie met Nota van Inlichtingen
Kwaliteitsaspecten per groentype

Kwaliteitsaspect
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Groentype
Boomspiegels in verhardinQ X X X

Loofbos X X X X X X X
Grove beplanting X X X X X X

Opgaande heesters X X X X X X X
Opgaande bloemheesters X X X X X X X X
Half opgaande heesters X X X X X X X X
Half opgaande bloemheesters X X X X X X X X X
Bodembedekkende heesters X X X X X X X X
Bodem bedekkende bloem heesters X X X X X X X X X
Bodembedekkende vaste planten X X X X X X X X
Niet bodembedekkende vaste planten X X X X X X X X

BlokhaaQ X X X X X X
Lijnhaag X X X X X X
Losse haag X X X X X X

Gazon X X X
Harde graskanten X
Zachte graskanten X


