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Wat gaat u zien

• Doel van de meting
• Kwaliteitsniveaus
• Werkwijze
• Resultaten

Alvast een tipje van de sluier oplichtend:
De kwaliteit is hoger dan in 2011
en voldoet ruim aan het gestelde kader



Doel van de meting

• Kwaliteit openbaar groen objectief meten (steekproef)

• Toetsen aan opdracht: niveau B, in het centrum A

• Vergelijken met eerdere schouw 2011



Kwaliteitsniveaus

• Wat is kwaliteit

INRICHTING

GEBRUIK BEHEER
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Kwaliteitsniveaus

• Wat is kwaliteit
Kwaliteitscatalogus CROW
Voor de beoordeling van de verzorgings- en technische kwaliteit zijn door het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, weg- en 
waterbouw (CROW) kwaliteitsniveaus en –criteria opgesteld. Er worden vijf niveaus onderscheiden van A+ (zeer hoog) via A, B en C naar D (zeer laag). 
Deze kwaliteitsniveaus zijn beschreven in de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013 (publicatie 323). Als illustratie is hieronder de meetlat voor de 
geslotenheid van heestervakken weergegeven. Over het algemeen geldt: voor een hogere kwaliteit dienen onderhoudsmaatregelen met een hogere 
frequentie te worden uitgevoerd. 



Werkwijze

• 70 locaties van 100 x 100 m c.q. breedte profiel
– 5 Centrum
– 40 Woongebied
– 7 Bedrijventerrein
– 10 Hoofdwegen
– 8 Groengebieden en parken

• 45 locaties = meting 2011
• Zelfde categorieën, aspecten en omstandigheden als in 2011
• Meting conform CROW-publicatie 323 (kwaliteitscatalogus)

– Meetlatten met praktische aanpassing
– Niveaus A+ / A / B / C / D (van zeer hoog tot zeer laag)



Wat hebben we gemeten

• Categorieën:
– Bomen
– Bosplantsoen
– Heesters/bodembedekkers
– Sierbeplanting
– Gazon
– Ruw gras / bermen
– Verzorging



Wat hebben we gemeten

• Aspecten (voorbeeld heesters/bodembedekkers):
– Algemene indruk
– Beeld (jeugdfase/eindbeeld)
– Vitaliteit
– Schade
– Volledigheid rijen/vakken
– Oneigenlijke maatregelen
– Snoeibehoefte
– Inboet: overeenstemmend in maat en soort
– Verdringing/vak vreemde soorten



Resultaten meting (1)

• Algemene indruk per structuurelement



Resultaten meting (2)

• Algemene indruk per groencategorie



Resultaten meting (3)

• Detailgegevens



Algemene indruk vergelijking 2011 – 2016
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Conclusies

• Kwaliteit in algemene zin voldoet ruim aan het gestelde kader
• Op details onder niveau
• Vooruitgang ten opzichte van 2011
• Momentopname



Vragen?
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