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Inleiding 

In dit boekwerk dat als bijlagenboek is toegevoegd aan de beleidsnota “Kwaliteit Openbaar Groen” van de 
gemeente Tubbergen bestaat uit: 

1.  Een begrippenlijst van de verschillende onderdelen die in de beleidsnota beschreven zijn 
2.  Beeld en kaartmateriaal van de gebiedsindeling van de dorpen 
3.  Een nadere uitwerking van de beheeraspecten van een deze verschillende onderdelen 
4.  Gegevens uit het GBI beheersysteem met arealen en eenheidsprijzen 
5.  Inventarisatie Monumentale  en Waardevolle bomen 
6.  Tekeningen en gegevens van niet functioneel groen in de dorpen.          

Bijlage 1, Beheervisie en begrippenlijst 
 
De openbare ruimte zoals in de nota beschreven bestaat uit verschillende onderdelen  
Deze onderdelen zijn:  

 Bewonersparticipatie stads- en kernraden  

 Leefbaarheid en Gezondheid 

 Biodiversiteit 

 Klimaatadaptatie 

 Recreatie en Toerisme 

 Duurzaamheid (van inrichting en toepassing) 

 Historie en Cultuur 

 Economie en Ecologie 

 Financiën 
 
Elk van de genoemde onderdelen bestaat uit een aantal elementen:  
 
1. Groenvoorzieningen bestaat uit de elementen:  
- Bomen, inclusief de Monumentale en Waardevolle bomen.  
- Beplantingen;  

- heesters 
- bos en haagplantsoen 
- bodembedekkende heesters  
- bloemheesters en rozen  
- vaste planten en oeverplanten 

- Gazons, grasstroken en Bermen. 
 
Bijzondere groenvoorzieningen zoals begraafplaatsen en sportaccommodaties, die niet in beheer 
zijn van de gemeente zijn niet opgenomen, met uitzondering van de Monumentale en Waardevolle 
bomen die daar kunnen staan. 
 
2. Verhardingen bestaat uit verharde oppervlakten: 

 Straten en wegen met elementverhardingen zoals stenen, keien en klinkers 

 of gesloten verhardingen zoals asfalt of beton.  

 Half verharde of onverharde straten, wegen en paden.  

 Pleinen, voetgangersgebieden, trottoirs, parkeerplaatsen, speelplaatsen, laad en 
loslocaties, etc. 

 
3. Straatmeubilair bestaat uit de volgende elementen: 

 Banken en zitelementen 

 Bloem- en boombakken 

 Verkeer-, reclame- en informatie borden 

 Palen voor  

 verkeersborden,  

 straatnaambordjes 



 

Pagina 5 

 aanduidingen voor de nabijheid van scholen  

 informatieborden voor toeristische locaties  

 anti-parkeerpaaltjes, en andere afzetpalen  

 hekwerken in allerlei vormen en maten en van allerlei materialen vervaardigd zoals    
o.a. metaal, kunststof, hout, of combi’s ervan.  

De Openbare Verlichting (O.V.) is geen onderdeel van deze nota. 
 
4. Water en Wadi’s bestaat uit de volgende elementen: 
Verschillende typen waterlopen, beken, rivieren, sloten, en vijvers  
Wadi’s. met de belangrijkste functie van de infiltratie van hemelwater in de ondergrond en afvoer 
van overtollig water om overlast te voorkomen 
 
5. Sport en Speelvoorzieningen bestaat uit de volgende elementen: 

 Speeltoestellen 

 Zandbakken, trapveldjes en overige voorzieningen 
 
In dit Bijlageboek is de hele beleidsnota spelen integraal opgenomen als bijlage 9 

Bijlage 2, Bewonersparticipatie bij hoofdstuk 3 
 
Eind 2016 en het 1ste kwartaal van 2017 heeft projectleider G. Davina bij alle stads- en kernraden 
van de gemeente Tubbergen het komende KOG-project aangekondigd met het verzoek tot 
intensieve samenwerking met de leden van de stads- en kernraden en de bewoners. 
Vanaf het 4de kwartaal 2016, na de installatie van de projectgroep Noaberkracht, zijn de twee 
externe adviseurs direct gestart met het zgn. veldwerk in alle dorpen. Dit veldwerk bestond o.a. 
door het te voet verkennen van het dorp, waarbij aantekeningen en foto’s gemaakt zijn van alle 
verschillende onderdelen van de openbare ruimte. Bevindingen en foto’s zijn per kern vastgelegd 
inclusief een eerste kwaliteitsbeoordeling van de verschillende onderdelen van de openbare 
ruimte. Met deze gegevens zijn concept tekeningen gemaakt en toelichtingen geschreven ten 
behoeve van het overleg met de stads- en kernraden. 
Bijeenkomsten met de stads- en kernraden zijn gelijktijdig opgestart, waarbij na de kennismaking 
en een uitleg van het project, de wensen en verlangens van de bewoners via de stads- en 
kernraden met elkaar besproken. De bovengenoemde onderdelen van het KOG-plan werden 
toegelicht en besproken. Onderwerpen die vervolgens ter tafel kwamen waren o.a. de inrichting 
van de openbare ruimte, de groenvoorzieningen, de verhardingen, afvalinzameling, de 
gebiedsstructuur, bijzondere kenmerken van het dorp, cultuurhistorie, toeristische 
aantrekkelijkheid, etc. In een aantal gevallen werd een wandeling door het dorp gemaakt en 
werden aandachtspunten en ideeën ter plekke uitgewisseld. Daarbij werd tevens het verzoek 
gedaan om de eigen wensen en verlangens op te schrijven, zo nodig van foto’s te voorzien en 
deze informatie aan de projectgroep toe te zenden. 
Bij de laatste bijeenkomst met de stads- en kernraden werd de planning en de inhoud van een 
inloopavond met en voor de bewoners van het dorp inhoudelijk besproken.   
Bijzondere locaties of aandachtspunten zijn op voorstel van en met bewoners bezocht, beoordeeld 
en meegenomen in de gegevens. In het 1ste kwartaal 2018 is het college van B&W via een 
presentatie geïnformeerd over de stand van zaken van het project en nadien ook de 
raadscommissie Ruimte en Economie/Samenleving en Bestuur.  
 
De inloopavonden voor bewoners.  
Voor de aanvang van de inloopbijeenkomst werd in een zaal van een Culturhus of in een 
zalencentrum of restaurant een presentatie opgebouwd met alle tekeningen, informatieve teksten, 
banners, foto’s, en alle overige informatie. Hierbij werd gebruik gemaakt van verschillende panelen 
en projectoren of TV schermen om de verzamelde foto’s en andere gegevens van het betreffende 
dorp aan de bewoners te tonen. Ook draaiden er meerdere laptops met specifieke informatie, 
tekeningen en beheergegevens om vragen van bewoners over o.a. monumentale bomen of uitgifte 
snippergroen direct te beantwoorden. Tijdens deze inloop bijeenkomsten konden de bewoners ook 
kennis maken met het project en met de uitvoerenden van gedachte wisselen over wensen en 
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verlangens. Daarnaast kon men, door gebruik te maken van wensen en verlangen- 
registratieformulieren, een bijdrage aan deze beleidsnota leveren. Bij deze informatieavonden 
waren ook altijd leden van de stads- en kernraden aanwezig.  

Bijlage 4, Landschap, water en cultuurhistorie 
 
Het streven is verhoging van de landschappelijke, ecologische en recreatieve kwaliteiten van het 
coulisselandschap en van het samenhangende complex van beken, essen, kampen en jonge 
ontginningen. Open gebieden dienen meer open te worden, de groenstructuren dienen uitgebreid 
te worden in het aansluitende landschap. De essen moeten vrij blijven van bebouwing. Daarnaast 
dient er gewerkt te worden aan een verdere bescherming (onderdeel EHS) van de specifieke 
natuur en landschapswaarden van de beekdalen. Kortom werken aan een (nog) mooier landschap 
met meer diversiteit. 
 
Trends op het gebied van landschap, water en cultuurhistorie.  
 
De gemeente Tubbergen merkt dat er veel vragen en ideeën zijn vanuit de samenleving (of andere 
overheden) die leiden tot enige vorm van beslag op de ruimte. Deze ruimte is schaars, het is van 
het grootste belang om zorgvuldig met deze ruimte en al deze vragen daarover om te gaan.  
Daarnaast is ook een toenemende maatschappelijke bewustwording van de noodzaak tot 
duurzaamheid, een waardering van ecologische en natuurwaarden en van recreatie en toerisme. 
Dit uit zich bijvoorbeeld ook in een toenemende interesse voor extensieve, route-gerelateerde 
recreatie zoals fietsen, wandelen en paardrijden. Vanuit de duurzaamheids-noodzaak worden de 
milieueisen strenger, waardoor ontwikkelingen mogelijk steeds moeilijker van de grond komen. De 
gemeente moet hier waakzaam voor zijn. Specifiek voor het buitengebied geldt dat er sprake is 
van een grote dynamiek, welke naar de toekomst toe verder door zal zetten. Enerzijds is er de 
schaalvergroting in de agrarische sector en anderzijds neemt het aantal niet-agrarische functies in 
het buitengebied toe: naar wonen tot recreatie, zorg en bedrijvigheid. Er is sprake van het ontstaan 
van multifunctionele (agrarische) bedrijven, waarbij naast het agrarische bedrijf ook 
nevenactiviteiten uitgevoerd worden om duurzaam in levensonderhoud te kunnen voorzien. Het 
zoveel mogelijk accommoderen van deze dynamiek kan op gespannen voet (komen te) staan met 
het streven om de landschappelijke kwaliteiten te behouden. Een niet onbelangrijk deel van de 
landschappelijk waardevolle natuurgebieden maakt onderdeel uit van een Natura2000 gebied 
en/of van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

Bijlage 5, Gebiedskaarten 
 
De gebiedskaarten zijn in eerste instantie te raadplegen op de server van de gemeente 
Tubbergen. In het volgende overzicht kan doorgeklikt worden naar de gebiedskaarten. Deze zijn 
als .pdf bestand opgenomen. Om deze goed te kunnen waarnemen is het noodzakelijk dat op uw 
PC een recentere versie van de ADOBE pdf-viewer is geïnstalleerd. Dit kan op 
https://get.adobe.com/nl/reader/ geschieden. 
 

Albergen  

http://documenten.bijkerkcs.eu/KORTUBBERGEN/GEBIEDSKAARTEN/KOR_GEBIEDSKAART_ALBERGEN.pdf 

Fleringen  

http://documenten.bijkerkcs.eu/KORTUBBERGEN/GEBIEDSKAARTEN/KOR_GEBIEDSKAART_FLERINGEN.pdf 

Geesteren  

http://documenten.bijkerkcs.eu/KORTUBBERGEN/GEBIEDSKAARTEN/KOR_GEBIEDSKAART_GEESTEREN.pdf 

Harbrinkhoek 
Mariaparochie 

http://documenten.bijkerkcs.eu/KORTUBBERGEN/GEBIEDSKAARTEN/KOR_GEBIEDSKAART_HARBRINKHOEKMP.pd
f 

Langeveen  

http://documenten.bijkerkcs.eu/KORTUBBERGEN/GEBIEDSKAARTEN/KOR_GEBIEDSKAART_LANGEVEEN.pdf 

Reutum  

http://documenten.bijkerkcs.eu/KORTUBBERGEN/GEBIEDSKAARTEN/KOR_GEBIEDSKAART_REUTUM.pdf 

Tubbergen Noord  

http://documenten.bijkerkcs.eu/KORTUBBERGEN/GEBIEDSKAARTEN/KOR_GEBIEDSKAART_TUBBERGEN_NOORD.
pdf 

Tubbergen Zuid http://documenten.bijkerkcs.eu/KORTUBBERGEN/GEBIEDSKAARTEN/KOR_GEBIEDSKAART_TUBBERGEN_ZUID.pdf 

Vasse  

http://documenten.bijkerkcs.eu/KORTUBBERGEN/GEBIEDSKAARTEN/KOR_GEBIEDSKAART_ALBERGEN.pdf 

https://get.adobe.com/nl/reader/
http://documenten.bijkerkcs.eu/KOR-TUBBERGEN/GEBIEDSKAARTEN/KOR_GEBIEDSKAART_ALBERGEN.pdf
http://documenten.bijkerkcs.eu/KOR-TUBBERGEN/GEBIEDSKAARTEN/KOR_GEBIEDSKAART_FLERINGEN.pdf
http://documenten.bijkerkcs.eu/KOR-TUBBERGEN/GEBIEDSKAARTEN/KOR_GEBIEDSKAART_GEESTEREN.pdf
http://documenten.bijkerkcs.eu/KOR-TUBBERGEN/GEBIEDSKAARTEN/KOR_GEBIEDSKAART_HARBRINKHOEKMP.pdf
http://documenten.bijkerkcs.eu/KOR-TUBBERGEN/GEBIEDSKAARTEN/KOR_GEBIEDSKAART_HARBRINKHOEKMP.pdf
http://documenten.bijkerkcs.eu/KOR-TUBBERGEN/GEBIEDSKAARTEN/KOR_GEBIEDSKAART_LANGEVEEN.pdf
http://documenten.bijkerkcs.eu/KOR-TUBBERGEN/GEBIEDSKAARTEN/KOR_GEBIEDSKAART_REUTUM.pdf
http://documenten.bijkerkcs.eu/KOR-TUBBERGEN/GEBIEDSKAARTEN/KOR_GEBIEDSKAART_TUBBERGEN_NOORD.pdf
http://documenten.bijkerkcs.eu/KOR-TUBBERGEN/GEBIEDSKAARTEN/KOR_GEBIEDSKAART_TUBBERGEN_ZUID.pdf
http://documenten.bijkerkcs.eu/KOR-TUBBERGEN/GEBIEDSKAARTEN/KOR_GEBIEDSKAART_VASSE.pdf
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Bijlage 6, Inventarisatie van de Monumentale en Waardevolle bomen  
 
De Monumentale en Waardevolle bomen in de kernen van de gemeente Tubbergen dienen 
vanwege hun bijzondere functies en uitstraling in de kernen behouden en gekoesterd te worden. 
Enorm grote bomen leveren een waardevolle bijdrage aan de ruimtelijke inrichting, de 
leegomgeving, de cultuurhistorie, flora en fauna, etc. en verhogen de aantrekkelijkheid van het 
dorp voor recreanten en toeristen. Deze bomen zijn vrijwel altijd van een zeer grote waarde en zijn 
beeldbepalend in het dorp. 
 
In beginsel wordt voor een Monumentale boom geen kapvergunning afgegeven, tenzij er sprake is 
van bedreigingen van de openbare veiligheid, een noodtoestand of andere uitzonderlijke situatie.  
De particuliere eigenaar wordt geadviseerd om maatregelen te nemen die nodig zijn voor 
instandhouding van de gezondheid van de boom. Ook een zwaarwegend maatschappelijk belang 
kan een reden zijn. In het laatste geval wordt de beslissing genomen door het college.  
Voor sommige belangrijke maatschappelijke gebeurtenissen, bijvoorbeeld de kroning van Koning 
Willem Alexander, worden bomen aangeplant. Deze bomen verdienen extra aandacht voor 
onderhoud en inspectie. In beginsel wordt voor een gelegenheidsboom geen kapvergunning voor 
afgegeven, tenzij er sprake is van bedreiging van de openbare veiligheid, een noodtoestand of 
andere uitzonderlijke situatie. Gemeentelijke monumentale, waardevolle bomen en boomstructuren 
krijgen extra aandacht bij inspectie en onderhoud. Gezien de grote maatschappelijke waarde van 
monumentale bomen is het redelijk om particuliere eigenaren te ondersteunen bij het in stand 
houden van hun bezit. Het voorstel is voor dat doel een subsidieregeling op te zetten voor 
inspectie, onderzoek en noodzakelijk onderhoud. De gemeente kan ondersteuning bieden aan de 
eigenaar in de vorm van één- tot vijfjaarlijkse schouw. De bevindingen uit de schouw worden 
vastgelegd in een rapportage die beschikbaar wordt gesteld aan de particuliere eigenaar. 
 
  

Kern 
Monumentale 

boom 
Waardevolle 

boom Totaal 

Albergen 13 6 19 

Fleringen 5   5 

Geesteren 50 50 100 

Harbrinkhoek 14 8 22 

Langeveen 12 13 25 

Mariaparochie 3 1 4 

Reutum 14 11 25 

Tubbergen 47 49 96 

Vasse 17 8 25 

Totaal gemeente 175 146 321 

 
Op de volgende link zijn de individuele bomen in de gemeente te raadplegen. 
 
Monumentale en Waardevolle bomen gemeente Tubbergen 

Het beleid voor nieuwe en bestaande bijzondere en waardevolle bomen wordt verwoord in het 

handboek bomen. Dit boek is digitaal te raadplegen op Handboek Bomen. 

 

Bijlage 7.1 , Begrippen en definities 
 

http://documenten.bijkerkcs.eu/KOR-TUBBERGEN/BIJZMONBOM/TUBBERGEN%20Bijzondere%20en%20monumentale%20bomen.xlsx
http://documenten.bijkerkcs.eu/KOR-TUBBERGEN/BIJZMONBOM/TUBBERGEN%20Bijzondere%20en%20monumentale%20bomen.xlsx
http://documenten.bijkerkcs.eu/KOR-TUBBERGEN/DIVERSEN/handboek-bomen-2018.pdf
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7.1.1 Bomen 

Onderstaand zijn een aantal beheeraspecten beschreven die horen bij het duurzame beheer van 
bomen in de buitenruimte. Vanwege de uiterlijke kenmerken zijn bomen allereerst ingedeeld in 3 
verschillende boomhoogten, in vakjargon de 1ste , de 2de  en de 3de grootte genaamd.  
Bomen van de 1ste grootte worden meer dan 15 meter hoog, bijvoorbeeld een Eik. 
Bomen van de 2de grootte wordt tussen de 8 tot 15 meter hoog, bijvoorbeeld een Esdoorn  
Bomen van de 3de grootte bomen worden maximaal 8 meter hoog, bijvoorbeeld een Meidoorn.  
Bij bomen wordt onderscheid gemaakt in de zgn. kroonvormen. De kroonvormen zijn: 
rond  
eirond 
smal of breed piramidaal 
omgekeerd eirond 
smal of breed vaasvormig 
waaiervormig 
zuilvormig 
treurvormig.  
 
De meest voorkomende verschijningsvormen van bomen zijn de toepassingen als straat – en 
laanbomen, als parkbomen of solitaire bomen in plantsoenen. In de dorpen staan ook bomen in 
zgn. bomenbosjes en boomrelicten die vanuit het verleden overgebleven zijn en waar de 
bebouwing omheen gebouwd is.  
Te grote bomen in de woongebieden veroorzaken problemen op door schaduwwerking en 
plakkerigheid als gevolg van luizenaantastingen en leven bomen regelmatig op gespannen voet 
met zonnepanelen. Veel van de opmerkingen en vragen van stads- en kernraden en de bewoners 
gaan over deze vormen van overlast.  Het oude gezegde “Boompje groot, plantertje dood” is ook in 
de gemeente Tubbergen van toepassing. In het verleden aangeplante bomen, die na 20-30 jaar te 
groot zijn voor hun directe omgeving veroorzaken al vormen van overlast aan omwonenden. In dit 
beleidsplan plan wordt bewust gekozen voor de toepassing van het principe ‘De juiste boom op de 
juiste plaats’. Dit principe is begin jaren 70 van de vorige eeuw ontwikkeld om bomen optimaal te 
laten functioneren in dorpen en steden met een minimale kans op schade aan verhardingen of 
overlast voor de bewoners. 
 
In het centrum van een dorp zullen vaak kleine bomen van de 3de grootte worden toegepast of 
vormbomen zoals leilinden. De bomen zijn ondersteunend aan de structuur en dienen voor de 
leefbaarheid en verfraaiing van het centrum door een mooie bloeiwijze, vruchten of een opvallende 
herfstkleur. De aanwezige grotere en beeldbepalende bomen van de 1ste   en 2de grootte dienen 
gekoesterd te worden en waar mogelijk ook aangeplant te worden om de karakteristiek van deze 
dorpen te behouden. 
In de woongebieden, straten en de groenvoorzieningen rondom woningen, is het van belang om 
middelgrote boomtypen toe te passen om overlast aan de bewoners te beperken en daarmee de 
afbreuk te doen aan hun woon- en leefomgeving te verminderen. Hier zullen dan met name bomen 
van de 2de en de 3de grootte van toepassing zijn, afhankelijk van de boven- en ondergrondse 
beschikbare ruimte. 
Lans de hoofdontsluitingswegen en in overgangsgebieden naar het landschap zullen, waar 
mogelijk bomen van de 1ste grootte worden toegepast  
 
Het voorstel vanuit deze beleidsnota is dat bij de aanleg van nieuwe plantlocaties het principe van 
“De juiste boom op de juiste plaats” van toepassing te laten zijn en de voorschriften van zowel het 
Handboek Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van Boomkwekerijgewassen en het Handboek 
Bomen 2018 te benutten voor informatie over de ondergrondse en bovengrondse ruimte en de toe 
te passen.  
 

7.1.2 Ziekten en plagen 

 
Van de veelvuldig toegepaste boomsoorten in de dorpen, zoals Kastanje, Es en Iep worden helaas 
aangetast door dodelijke ziekten als Kastanje bloedingsziekte, de Essentaksterfte en de 
Iepenziekte. Verder zijn er ook voor de bewoners zeer hinderlijke aantastingen in deze inheemse 
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bomen bekend zoals o.a. Eikenprocessierupsen in de Eiken, Spinselmotten in Meidoorns en 
Bladluisaantastingen in o.a. Linden en Esdoorns. 
Naast de uiterlijke kenmerken is het van belang te weten welke eisen en verlangens een boom 
stelt aan zijn standplaats zowel onder als boven maaiveld, de grondsoort, de zuurgraad en de 
voedingstoestand van de grond. Al deze gegevens zijn noodzakelijk voor een duurzame aanplant 
van bomen in de dorpen van de gemeente Tubbergen. Door deze grote verscheidenheid aan 
boomgrootten en kroonvormen is de toepasbaarheid in de dorpscentra, de woongebieden en de 
dorpsranden groot en zijn er juiste keuzes te maken. Het principe van ‘De juiste boom op de juiste 
plaats’ is daarbij essentieel. Onderdelen van dit principe zijn o.a. pakket van eisen aan de 
bovengrondse en ondergrondse standplaats, de doorwortelbare ruimte, functionaliteit en 
boomeigenschappen als boomgrootte, kroon en bladvorm, bloeiwijze en vruchten, organische stof 
behoefte en zuurgraad. Het hanteren van dit principe en het benutten van de omschrijvingen van 
het handboek ‘Kwaliteitsnormen en Omschrijvingen van Boomkwekerijgewassen’ en de gegevens 
uit het handboek Bomen 2018 van het Normeninstituut Bomen zijn de ingrediënten voor een 
succesvolle boomaanplant.  
 
In het centrum van een kern zullen vaak kleine bomen van de 3de grootte worden toegepast of 
vormbomen zoals leilinden. De bomen zijn ondersteunend aan de structuur en dienen voor de 
leefbaarheid en verfraaiing van het centrum door een mooie bloeiwijze, vruchten of een opvallende 
herfstkleur. De aanwezige grotere en beeldbepalende bomen van de 1ste en 2de grootte dienen 
gekoesterd te worden en waar mogelijk ook aangeplant te worden om de karakteristiek van deze 
dorpen te behouden.  
Voorbeelden van het toe te passen sortiment bomen van de 3de grootte zijn o.a.  
Sierappels (Malus soorten) 
Sierkersen (Prunus soorten) 
Krentenboom (Amelanchier soorten) 
Meidoorn (Crataegus soorten)  
Lijsterbessen (Sorbus soorten) 
 
Bomen van de 2de grootte zijn o.a.  
Esdoorns (Acer soorten) 
Trompetboom (Catalpa soorten) 
IJzerbomen (Parrotia soorten) 
Haagbeuken (Carpinus soorten)  
 
In woongebieden, straten en rondom woningen is het van belang om middelgrote boomtypen toe 
te passen om overlast aan de bewoners te beperken en daarmee de afbreuk te doen aan hun 
woon- en leefomgeving te verminderen. Hier zullen dan met name bomen van de 2de en de 3de 
grootte van toepassing zijn, afhankelijk van de boven- en ondergrondse beschikbare ruimte en in 
overgangsgebieden naar het landschap zullen, waar mogelijk bomen van de 1ste grootte kunnen 
worden toegepast.  
Voorbeelden van het toe te passen sortiment bomen van de 1ste grootte zijn o.a. 
Eik (Quercus soorten) 
Beuk ( Fagus soorten) 
Linde (Tilia soorten) 
Kastanje (Aesculus speciale soorten) 
 
Deze soorten zijn ook de bomen die ook in het omringende landschap staan. Vanwege de 
gewenste, grotere diversiteit van bomen kunnen deze soorten uitgebreid worden met soorten die in 
het verleden verdwenen zijn zoals o.a. Iep, Acacia, Els en Es. Van genoemde soorten zijn 
inmiddels door allerlei kruisingen en selectiewerk van onderzoeksinstituten en de 
boomkwekerijsector hoger resistente bomen op de markt gekomen die niet of nauwelijks meer ziek 
worden.  
 
De voorschriften van zowel het ‘Handboek Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van 
Boomkwekerijgewassen’ en het ‘Handboek Bomen 2018’ worden van toepassing verklaard voor 
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informatie over de ondergrondse en bovengrondse ruimte en de toe te passen materialen in 
bijvoorbeeld boomsubstraten die nodig zijn om de gekozen boom duurzaam aan te planten. 
Naast de bovenstaande hulpmiddelen en voorschriften is gedegen vakkennis van het 
bomensortiment onontbeerlijk voor een succesvolle aanplant. De toe te passen bomen, de 
gewenste soorten en maatvoering dienen zorgvuldig uitgezocht te worden zowel op papier als op 
de boomkwekerij om zodoende het beste resultaat te verkrijgen. Dit uitzoeken gebeurt bij voorkeur 
op de boomkwekerij waar de bomen dan beoordeeld kunnen worden voor het beste resultaat. De 
kwaliteitseisen waar de bomen en struiken aan moeten voldoen staan ook in genoemde 
kwaliteitsboekwerken. Bij de realisatie van nieuwbouwprojecten of renovaties is het gewenst dan 
de bomen en de toe te passen bodemsubstraten als directieleveranties in het bestek vermeld 
staan. Bij het planten van bomen dienen een aantal in het Handboek beschreven maatregelen 
uitgevoerd te worden.  
 

7.1.3 Snoeien van de boom  

 
Een belangrijk onderdeel bij het planten van bomen is het snoeien van de kroon (de plantsnoei) 
om zodoende de verhouding van de bovengrondse delen, de bladerkroon met het wortelgestel in 
de draadkluit enigszins te herstellen. De gemiddelde boom van een boomkwekerij krijgt bij de 
levering ca. 20-25 % van het wortelpakket op de kwekerij mee naar zijn nieuwe standplaats.  
 

7.1.4 Verankering 

 
Er moet aandacht zijn voor de verankering van de boom. De beste methode daarvoor is met 3 
hoge boompalen die met halve regels aan elkaar verbonden zijn, de zgn. Duitse methode. De 
boom wordt doormiddel van boomband op ca. 1.40 m hoogte aan de 3 palen aangebonden. 
Tussen deze 3 palen kan eenvoudig een biologisch afbreekbare watergeef-ring gemonteerd 
worden ten behoeve van het watergeven van de bomen na aanplant. Bij speciale boomprojecten 
kan voor ondergrondse verankering worden gekozen, waarbij de bomen met palen en spanbanden 
in de ondergrond verankerd worden.  
 

7.1.5 Watergeven  

 
Het watergeven aan de bomen is van groot belang voor een succesvolle aanplant en dient 
minimaal de eerste 2 jaar na aanplant uitgevoerd te worden volgens een werkschema waarin o.a. 
de buitentemperatuur en de neerslag een rol speelt. Na een nieuwe aanplant moeten de bomen 
altijd enkele keren een watergift krijgen om de aanslag van het wortelgestel te activeren.  
 

7.1.6 Onderhoudssnoei 

 
Na aanplant komen de bomen in de zgn. jeugdsnoei waarbij de boom 3 tot 5 jaar na aanplant 
langzamerhand opgekroond wordt en een regelmatige kroon met jonge takken en een doorgaande 
spil gevormd wordt. Bij jonge bomen die opgekroond moeten worden, worden de dikste takken uit 
de tijdelijke kroon verwijderd, in de volgende snoeironde worden nogmaals de dikste takken 
verwijderd totdat de boomlengte dusdanig is toegenomen dat er sprake is van de blijvende kroon. 
Voor straat en laanbomen geldt een vrije stamhoogte van 4.50 m volgens de wettelijke 
verkeersvoorschriften.  
Vervolgens komt de boom in de begeleidingssnoei. Dat is het periodiek snoeien van de bomen om 
deze op een verantwoorde wijze te begeleiden naar de volwassenheid. Van belang hierbij is dat 
bomen hun groeisnelheid blijven houden en snoeiwonden van beperkte grootte zijn. Hierdoor 
ontwikkelen bomen zich tot gezonde en structureel sterke bomen met een lange levensloop en 
beperkte onderhoudskosten. Door middel van begeleidingssnoei kan de vorm van de toekomstige 
kroon worden bepaald. Uit de blijvende kroon worden de ongewenste takken (toekomstige 
probleemtakken) verwijderd. De doorgaande spil, indien aanwezig, wordt in de snoeifases 
bevoordeeld. Deze snoeifase dient eens in de 2-3 jaar uitgevoerd te worden door specialisten.  
Na de begeleidingsfase volgt de volwassenheids-snoei die zich voornamelijk richt op correctie-
snoei van ongewenste en probleemtakken, het handhaven van de vrije doorgangshoogte en 
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verwijderen van stamschot en dood hout uit de kroon. Deze snoeifase dient eens in de 5 jaar 
uitgevoerd te worden door specialisten. Bij het beheer van beplantingen zijn twee soorten 
beplantingen die hinderlijke en gevaarlijke situaties en veelvuldig overlast veroorzaken. 
 
Monumentale en Waardevolle bomen vragen een eigen beheer en onderhoudssystematiek gericht 
op de instandhouding van de boom en het zoveel mogelijk beperken van mogelijke schade aan 
derden.  De bomen dienen jaarlijks gecontroleerd te worden op eventuele aantastingen en de 
vorming van dood hout en zoals al in de nota gemeld is het beleid erop gericht dat in overleg met 
de particuliere eigenaren een strategie wordt ontwikkeld zodat de openbare ruimte maar zeker ook 
de eigenaar baat hebben bij het behoud van de boom. 

 
Voor meer informatie over de Monumentale en Waardevolle bomen wordt verwezen naar bijlage 6. 
 

7.1.7 Bosplantsoen 

 
‘Plantsoen’ is een vaktechnische benaming voor soorten planten. Bosplantsoen bestaat dus uit 
soorten planten (heesters en bomen) die een bos kunnen gaan vormen. In de jaren 70 en 80 van 
de vorige eeuw werd dit beplantingstype veelvuldig toegepast in het stedelijk gebied omdat de 
planten goedkoop waren.  
Tien jaar na aanplant kwamen de eerste klachten en meldingen van de veel te groot uitgroeiende 
stuiken in te kleine plantvakken al bij de gemeente binnen. De beplanting “kookte over” met alle 
gevolgen van dien. De groenmensen begonnen te snoeien met behulp van de snoeischaar en de 
takkenschaar. Het volgende cyclische beheer van die goedkope maar veel te grote struiken op te 
kleine plantlocaties kost kapitalen omdat de beplanting als een vorm van sierheesters wordt 
onderhouden. In de huidige situatie worden al deze heesters nog altijd cyclisch, elke 5-6 jaar, 
allemaal tot aan de grond af gesnoeid/afgezaagd. Het snoeihout wordt verzameld en afgevoerd. 
Dit zijn kostbare beheer en onderhoudsmaatregels naast het feit dat er enkele jaren na de kaalslag 
/snoeibeurt van alles zichtbaar is wat de beplanting nu juist zo goed camoufleerde 
 
De grove heesterbeplantingen zoals bosplantsoenvakken en hakhoutsingels moeten, op basis van 
de sortimentskeuzes, planmatig beheert en onderhouden worden. Plantvakken voor bosplantsoen 
moeten minimaal 5 meter breed zijn voor de toepassing van struikvormers en minimaal 10 meter 
breed als er ook boomvormers worden toegepast.  
Planmatig onderhoud houdt in dat er in een periode van 7-8 jaar na aanplant, er 3 dunningen 
uitgevoerd worden waarna er ca. 25 jaar vrijwel geen werkzaamheden en dus onderhoudskosten 
meer noodzakelijk zijn.   
Daarna zijn zowel de grond als de planten uitgeput en wordt het vak of singel gerenoveerd en 
voorzien van nieuwe bemesting en nieuwe beplanting. In de huidige situatie binnen de gemeente 
Tubbergen is het raadzaam om op basis van een inventarisatie de noodzakelijke ingrepen uit te 
voeren door de beplanting geheel af te zetten en vervolgens bovenstaand dunning- principe 
consequent in te voeren. Vanwege deze 1ste rigoureuze ingreep is het noodzakelijk de bevolking 
hiervan te informeren. 
 

7.1.8 Haagplantsoen 

 
Bij aanleg van een nieuwe haag is het raadzaam een laag hekwerk te gebruiken en daar aan twee 
zijden de haagplanten aan te planten en een goed sortiment planten toe te passen. Bij nieuwe 
aanleg van hagen is het van belang dat er voldoende ondergrondse ruimte beschikbaar is voor het 
wortelgestel van de heesters. Ook is de sortimentskeuze van de toe te passen heesters een 
succesfactor. Als gevolg van innovatieve kruisingen en selecties is er een goed haagplantsoen (= 
planten) beschikbaar.   
 

7.1.9 Bodembedekkende Heesters 

 
Vrijwel alle beplantingsvakken in de woonkernen van Tubbergen met dit type bodembedekkende 
heesters zijn door grassen en onkruiden zodanig overwoekerd dat ze niet meer door intensief 
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onderhoud te redden zijn en dienen dus omgevormd te worden. Daar deze beplantingsvakken met 
name in de woongebieden aangelegd zijn kan in het kader van bewonersparticipatie goed overlegd 
worden welk type groen ervoor terug kan/moet komen, waarbij ook de bewoners zelf het 
onderhoud gaan verzorgen met ondersteuning van de gemeentelijke organisatie. Vervangingen 
grasbermen, bloeiheesters, rozen, of naar vaste planten vakken zijn met behulp van 
bewonersparticipatie prima alternatieven die ook de directe leefomgeving verbeteren. 
 

7.1.10 heesters en Rozen  

 
Heesters brengen geur en kleur in de openbare ruimte door fraaie bladkleuren, bloemkleuren en 
geuren en een mooie herfstkleur. Het sortiment is in de afgelopen decennia meer verschoven naar 
meer eenvoudige beplanting met minder onderhoudsbehoefte. In het huidige sortiment zijn er al 
veel sierheesters die beide aspecten verenigen en die zelfs machinale snoei verdragen. Het 
rozensortiment is heden ten dage ook gebruikersvriendelijk en de zgn. doorbloeiende heesterrozen 
zijn in allerlei maten en kleuren verkrijgbaar. Bij omvormingen van de slechte bodembedekkende 
heesters zijn deze beplantingssoorten ook prima door middel van bewonersparticipatie, onder 
vakmatige begeleiding, te onderhouden 
 

7.1.11 Vaste planten 

 
Op een aantal plaatsen zijn goede voorbeelden in de kernen van Tubbergen zichtbaar zoals het 
rondom het gemeentehuis. Bij mogelijke omvormingen van de slechte bodembedekkende heesters 
zijn vaste beplantingssoorten ook prima door middel van bewonersparticipatie, onder vakmatige 
begeleiding, te onderhouden. Vaste planten vragen wel meer aandacht en verzorging dan 
sierheesters.  
 

7.1.12 Gazons en grasbermen  

 
Zoals bij het goed onderhouden van gazons geldt dit ook voor grasbermen langs straten en wegen 
waar veelal ook bomen in geplant zijn. De vernielers van dit soort stroken zijn de geparkeerde 
auto’s en het gebruik als opslag van (bouw)materialen en andere zaken die er niet thuishoren. Ook 
een te grote maaimachine kan de nodige schade opleveren. De grasmachine dient afgestemd te 
worden op de toepassing en de maatvoering van het te maaien object.  
Bij een te lage maaifrequentie wordt per keer het gras (te) lang gemaaid dat vervolgens in 
grashopen op de gazons en op de omliggende bestrating achterblijft na het maaien. Bij het op en 
afrijden van de trottoirs valt het gras onderuit de maaibak van de machine op straat wat, een slecht 
beeld oplevert en ook nog slipgevaarlijk is voor de weggebruikers.  
Deze grashopen verstikken enerzijds het onderliggende gras en geven een zeer slecht beeld op 
de gazons en omliggende verhardingen en veroorzaken ook nog extra onkruidgroei op deze 
verhardingen en in de goten gebracht waar het graszaad vrij snel kiemt en de grassen in de goten 
de afwatering belemmeren. Dubbel slecht dus. Werkzaamheden zoals maaien, bemesting, 
kantensteken en knippen, bijmaaien rond obstakels zoals bomen en borden moeten vakbekwaam 
uitgevoerd worden om de kwaliteit van de gazons te behouden.  
 
De kwaliteit van de machinist van de maaimachine bepaalt in grote mate de kwaliteit van het 
maaiwerk en daarmee de kwaliteit van de openbare ruimte.  
 
Het is van belang dat de grootte van de maaimachine afgestemd is met de te maaien 
oppervlakten. Te grote maaimachines op de graspercelen doen meer schade dan dat ze goed 
doen daar het manoeuvreren van de machine ten koste gaat van de maaikwaliteit. Voor de 
gemeente Tubbergen houdt dat in dat er, qua grootte, 3 verschillende maaimachines ingezet 
moeten worden, naast de kleine handmachines voor bijzondere locaties en het bijmaaiwerk.  
 
Vanwege de aanwezigheid van veel obstakels in het gazon, de grasbermen en boomstroken is het 
regelmatig bijmaaien van het gras rondom de bomen, lantaarnpalen, naambordjes, reclame- en 
informatieborden, anti parkeer en andere palen een belangrijk werk om de kwaliteit van het gazon 
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en daardoor van de gehele openbare ruimte te behouden. Het bijmaaien rondom bomen vraagt 
extra zorgvuldigheid om maaischade aan de stam door het snel draaiende nylon snoer van de 
bosmaaier (ca. 350 km/ uur) te voorkomen. Bij jonge bomen kan deze schade zelfs fataal worden 
doordat de bast van de boom erg dun is en beschadiging kan aantastingen en inrotten van de 
stamvoet veroorzaken. Op heel veel plekken binnen de gemeente Tubbergen is deze stamschade 
goed zichtbaar.  
 
In de werkbeschrijving of het bestek voor de uitvoerende bedrijven dienen beschermende 
maatregelen en zelfs boetes bij overtreding te worden opgenomen.  
 

7.1.13 Verhardingen  

 
Veel van de verhardingen in de dorpen vertonen de nodige slijtage en het lapwerk (verschillende 
kleuren stenen en/of asfalt) in de straten verraden het komende einde aan deze verhardingen. 
Verzakkingen in de verhardingen belemmeren een goede afstroom van regenwater door de goten 
naar de kolken/putten of bermen en de zichtbare en storende reparaties in verhardingen doen 
afbreuk aan het gewenste kwaliteitsbeeld in de dorpen.     
Opmerkingen vanuit de bewoners spitst zich toe op de hinder en ongemak van oneffenheden in 
trottoirs, meestal gevolg van opdrukken van de verhardingen door bomen en de deuken en kuilen 
in de staatverhardingen veroorzaakt door zwaar (landbouw)verkeer zodat er forse waterplassen 
ontstaan bij hevige regenbuien. De grootste bron ergernis van bewoners is nog altijd de 
hoeveelheid hondenpoep op de trottoirs en de gazons. 
 

7.1.14 Straatmeubilair en Palen 

 
De grote hoeveelheid palen op een beperkte ruimte zorgt voor moeilijk te onderhouden plekken in 
de verhardingen of in de gazons en grasbermen. Daarnaast zijn de bovengenoemd palen en 
borden van allerlei materialen vervaardigd; kunststof, gegalvaniseerde palen, hout, aluminium, 
geschilderd metaal of anderszins, etc. en combinaties van deze materialen. Zo’n palenwoud ziet er 
slecht uit en geeft een verrommelde uitstraling.  
Een ‘TOP’ voorbeeld van een, bij uitstek door een enorme hoeveelheid palen en borden 
gedomineerde locatie is in het centrum van Vasse bij de TOP-locatie (Toeristische Opstap Punt) 
naast restaurant Tante Sien. 
Het verdient aanbeveling om in overleg met alle organisaties en afdelingen een grote veegactie 
voor te bereiden en uit te voeren om het aantal palen in de dorpen van de gemeente Tubbergen 
drastisch in te perken. 

Bijlage 7.2 Kwaliteit- en beheeraspecten  
 
Beplanting is een verzamelnaam voor grove heesters/struiken, sierheesters, rozen, bos- en 
haagplantsoen, bodembedekkende heesters, vaste planten en oevervegetaties.  
Beplanting wordt toegepast bij de inrichting van de openbare ruimte met verschillende van 
bovenstaande functies en of combinaties ervan. Vanwege de grote verscheidenheid aan 
heestervormen en hun toepassingen zijn het beheer en de uit te voeren onderhouds-
werkzaamheden van groot belang. Er zijn ook wintergroen blijvende heesters.  
 
Kwaliteitsbeoordeling 
 
De huidige kwaliteit van dit soort typen beplanting biedt voldoende ruimte voor verbeterslagen en 
aanpassingen van het sortiment om naar een meer duurzaam beheer en onderhoud te komen Al 
de specifieke eigenschappen van beplanting worden omschreven in Beheerplannen en vervolgens 
in Onderhoudswerkplannen. Hierin wordt de uitvoering van het werk en de frequentie beschreven. 
Na aanplant volgt een begeleidingstraject van onderhouds-maatregelen om zorg te dragen voor 
een optimale functievervulling en om na sluiting van de beplanting en het bereiken van de 
gewenste hoogte uitsluitend correctie-snoei toe.  
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7.2.1 Heesters 

 
Deze beplantingsgroep is van groot belang voor de visuele en functionele kwaliteit van de 
buitenruimte. De meest voorkomende verschijningsvormen van de verschillende soorten planten 
zijn grove heesters, sierheesters, rozen en vaste planten in beplantingsvakken. Ander heesters zijn 
meer geschikt voor toepassingen in hagen en bosplantsoensingels of hakhoutwallen. In de 
woonwijken vervullen met name de bloemheesters, rozen en vaste planten de kleuraccenten in de 
woon en leefomgeving en worden bosplantsoen en hakhoutsingels veelvuldig toegepast aan de 
randen van de dorpen.  
 
Te groot uitgroeiende heesters in de woongebieden van de dorpen veroorzaken hinder en overlast 
aan de bewoners zoals schaduwwerking, verkeersonveilige situaties, sociale onveiligheid en 
andere vormen van overlast. Veel opmerkingen en vragen van de bewoners hebben betrekking 
over te grote heestervakken tegen de particuliere erfgrenzen aan en zorgen voor de nodige 
vormen van overlast.  
 

7.2.2 Bodem-bedekkende heesters 

 
Bij het toegepaste heestertype van bodem-bedekkende heesters, die tot ca. 35 cm hoog worden, 
is een ander probleem aan de orde. Als gevolg van Europese en Nederlandse wet- en regelgeving 
op het gebied van de toepassing van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen zijn in het afgelopen 
decennia deze middelen allemaal verboden. Ook het gemeentelijk beleid is de afgelopen jaren 
meer gericht op een gifvrij onderhoud van het groen. Veelal zijn de consequenties van het 
(gedwongen) stoppen met deze middelen niet goed meegewogen in een financiële vertaling in de 
onderhoudsbegroting, totdat de explosieve groei van onkruiden zich manifesteerde met alle 
gevolgen van dien.  
 

7.2.3 Sierheesters en Rozen 

 
Deze type beplantingen geven in de centra en de woongebieden van de dorpen de kleur en geur 
aan de openbare ruimte. Vandaag aan de dag zijn er zeer veel bruikbare planten beschikbaar op 
kwekerijen. Voor elke situatie zijn meerdere goede heesters op de markt. Deze twee type 
beplantingen zijn ook zeer geschikt om de soortenrijkdom en daardoor diversiteit in de openbare 
ruimte aan te brengen met drachtplanten en andere nectar-leverende beplanting die als 
voedingsbron voor insecten dienen. 
 

7.2.4  Vaste planten 

 
De beplantingsgroep vaste planten geven kleur en geur aan de openbare ruimte voor zowel de 
eigen bevolking als voor de toerist en recreant. Een aantrekkelijke omgeving met een grote 
diversiteit aan planten, kleuren en geuren ingebed in mooie dorpen als parels in het landschap, 
leveren een grote bijdrage aan de versterking van recreatie en toerisme. Vaste planten zijn daar bij 
uitstek voor geschikt.  
 

 

7.2.5 Bos en haagplantsoen 

 
Bosplantsoen bestaat uit twee typen planten nl. struikvormers en boomvormers die gemengd 
geplant worden in een bepaalde verhouding afhankelijk van de grootte van het plantvak. Dit soort 
beplanting is in de 80 en 90 jaren van de 20ste eeuw veelvuldig in woonwijken geplant vanwege 
de lage aankoopkosten van het plantmateriaal.  
 

7.2.6 Haagplantsoen 

 
In de dorpen van de gemeente Tubbergen zijn veelvuldig hagen toegepast tussen 
trottoirs/fietspaden en straten en wegen als scheiding van verkeerstromen, langs 
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kinderspeelplaatsen om gevaarlijke situaties te voorkomen of als elementen in een bijzondere 
groenvoorziening. Veel van deze hagen zien er slecht uit als gevolg van doorloop, zout van de 
gladheidsbestrijding en matig onderhoud. Een deel van deze hagen is niet in beheer bij de 
gemeente maar bij de provincie Overijssel. Dit zijn de slechtste hagen binnen de 
gemeentegrenzen die de kwaliteit van de openbare ruimte geweld aandoen. Overleg over deze 
slechte beeldkwaliteit met de provincie is dringend gewenst. 

 

7.2.7 Gazons en grasbermen 

 
Kwaliteitsbeoordeling 
 
De kwaliteit van de gazons en de grasbermen binnen de gemeente Tubbergen zijn matig tot redelijk. 
Deze kwaliteit wordt sterk bepaald door de uitvoering van de onderhoudsmaatregelen zoals het 
maaien, de frequentie van deze onderhoudswerkzaamheden in het groeiseizoen, de 
weersomstandigheden en de bemesting van de gazons. De verscheidenheid aan arealen en dan de 
grootte van de gazons en grasstroken vraagt ook de inzet van verschillende typen maaimachines met 
verschillende maaibreedten. Te grote machines op kleine grasvelden richten veel schade aan door 
het manoeuvreren op de kleine ruimte. 
 

7.2.8 Openlucht meubilair en palen. 

 
Openluchtmeubilair bestaat uit banken, zitelementen, prullenbakken, hekwerken, bloem en 
boombakken binnen de bebouwde kom.  
 
Het verzamelwoord Palen omvat: anti-parkeerpalen, paaltjes en palen voor informatieborden, 
verkeersborden, parkeergelegenheden, de nabijheid van scholen, oversteekplaatsen, toeristische 
voorzieningen, recreatielocaties, toeristische auto-, fiets- en wandelroutes, bijzondere 
landschapselementen en allerlei uitingen van winkels, horecagelegenheden, bedrijven, etc., etc.  
 
De enorme hoeveelheid obstakels, vaak in clusters bijeen op kruispunten of in de centra of de 
invalswegen van de dorpen doet sterk afbreuk aan de kwaliteiten van deze dorpscentra en doet 
zelfs vermoeden dat alle paalplaatsende organisaties, bedrijven en instellingen op geen enkele 
wijze aangestuurd of enige vorm van overleg en samenwerking kennen.  
 

7.2.9 Water en Wadi’s 

 
Het toepassen van water in de vorm van sloten, sprengen, beken en rivieren levert altijd mooie 
mogelijkheden op voor natuurlijke vegetaties die op de randen en overgangen naar het natte de 
meest uiteenlopende soortenrijkdom aan kruidachtige gewassen en grassen opleveren. In de 
vochtige beekdalen groeien de meest mooie orchideeën en andere planten die uit het 
cultuurlandschap verdrongen zijn door de grootschalige landbouw. Door deze bijzondere gebieden 
te beschermen worden ook de daar thuishorende flora en fauna beschermd en dit is dan weer 
goed voor soortenrijkdom en diversiteit van planten en mogelijke voedingsbronnen voor bijzondere 
vlinders, bijen, hommels en ook reptielen en kleine zoogdieren.  
 
Wadi’s in de woonwijken bieden naast infiltratie van regenwater ook speelgelegenheden voor de 
jeugd. Belangrijk is de aandacht voor de maximale waterhoogte in de wadi zodat er geen gevaarlijk 
situaties ontstaan met kleine kinderen. Wadi’s bieden bijzondere beplantingstypen aan van 
rijkbloeiende natte graslanden met alle voordelen van dien. 
Zowel beekdalen en sprengen als de aangelegde wadi’s vragen om een specifiek en deskundig 
beheer en onderhoud. De bijzondere vegetaties zijn uiterst kwetsbaar en het duurt soms jaren 
voordat het biotoop zodanig ontwikkeld is dat de zeer zeldzame planten zich kunnen handhaven.  

Bijlage 8 Kwaliteit in de uitvoering  
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In deze bijlage wordt een nadere uitwerking beschreven over de reeks van 4 onderdelen die nodig 
zijn om de Kwaliteit van de openbare ruimte te bewaken in de uitvoering  
 
Een integraal en beheerbewust ontwerp 
 
Het beheer van de openbare ruimte begint in de ontwerpfase. ‘Beheerbewust ontwerpen’ is het 
motto bij het ontwikkelen, ontwerpen en inrichten van de openbare ruimte van een 
nieuwbouwlocatie. Bovengrondse en ondergrondse infrastructuur als riolering, verhardingen, 
kabels en leidingen van Nutsbedrijven, openbare verlichting, openluchtmeubilair en 
groenvoorzieningen worden ingepast in het voorlopig, en later in het definitief ontwerp. De 
stedenbouwkundige en de tuin- en landschapsarchitect zijn verantwoordelijk voor de totale 
inrichting. Vervolgens zijn het materiedeskundigen die de elementen bepalen voor het groen en de 
infrastructuur. Beplantingsdeskundigen geven invulling aan het toe te passen sortiment bomen, 
heesters en andere beplantingstypen. Deze gegevens worden in het beplantingsplan aangegeven 
met daarbij alle benodigde informatie over o.a. de soortkeuzes, de te verwachten hoogte en 
breedte van uitgegroeide bomen en heesters, plantafstanden, etc.  
Het is van essentieel belang dat ook de beheerders van meet af aan betrokken zijn bij de 
planvorming en ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie. Zij zijn enerzijds de vakinhoudelijke 
adviseurs van de architecten en anderzijds de bewakers van de gewenste voorzieningen die 
allemaal hun eigen ruimtebeslag nodig hebben. Ook bij grootschalige renovatieplannen van 
winkelgebieden of woonwijken geldt dezelfde opzet. De architecten en de beheerders trekken 
gezamenlijk op voor het beste resultaat.  Bij het beheren van de openbare ruimte wordt in de 
gemeente Tubbergen gebruik gemaakt van het GBI-beheersysteem. In dit beheersysteem staan 
alle onderdelen van de openbare ruimte geordend, met de bijbehorende onderhouds-
werkpakketten en een financiële paragraaf om te zien wat de beheerkosten daadwerkelijk zijn. Het 
GBI-systeem levert alle benodigde informatie over arealen en kosten aan in deze beleidsnota. 
 
Een duurzame aanleg 
 
Een duurzame aanleg van voorzieningen vraagt een gedegen voorbereiding en een goede 
uitvoering van de werkzaamheden. Belangrijk is om vooraf te weten welke ondergrondse en 
bovengrondse ruimte en voorzieningen er nodig zijn. Een goede fundering voor verhardingen en 
speelvoorzieningen en een gedegen grondbewerking en voorraad-bemesting voor het groen zijn 
essentieel voor het gewenste resultaat. Daarna komt de sortimentskeuzes van de beplanting. Bij 
de aanplant van het groen is het vooral belangrijk dat de plantplaats goed behandeld is en bij 
bomen dient de grootte van de plantplaats afgestemd te zijn op de boomkeuze. Bij de toepassing 
van bomen in verhardingen gelden normen die omschreven staan in het Handboek bomen 2018. 
Als voorbeeld een Esdoorn van de 2de grootte moet voor een duurzame aanplant de beschikking 
hebben over 28 m3 doorwortelbare ruimte. Speciale bodemsubstraten onder de verhardingen 
kunnen daarvoor zorgdragen. 
 
De uitvoering van een efficiënt en duurzaam beheer. 
 
Beheer- en onderhoudswerkplannen zijn de benodigde documenten om alle onderdelen van de 
openbare ruimte duurzaam en efficiënt te beheren. Een beheerplan beschrijft hoe het gewenste 
beeld bereikt wordt en geeft de uitvoering, aard en frequentie van de werkzaamheden aan om tot 
het gewenste resultaat te komen. Dit geldt zowel voor verhardingen, rioleringen, openbare 
verlichting en groen. Door planmatig beheer en een planmatige uitvoering van 
onderhoudswerkzaamheden zijn deze onderdelen goed in stand te houden. Dit geldt zeker voor 
het beheer en onderhoud van het groen. Planmatig beheer in tegenstelling tot cyclisch beheer 
waarbij de beplanting 1x in de 3-4 jaar vanwege klachten van bewoners of gebruikers tot aan de 
grond afgezaagd wordt, weer laten groeien en weer geheel afzagen. Naast dat dit een slecht beeld 
oplevert kost deze beheervorm ook onnodig veel geld.  
 
Uitvoering van een vakmatig onderhoud.  
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De uitvoering van de technische onderhoudswerkzaamheden dient door vakmatig goed 
onderlegde medewerkers uitgevoerd te worden. Dit is echt de sleutel tot succesvol technisch 
onderhoud van verhardingen en ondergrondse infrastructuur en duurzaam onderhoud aan 
groenvoorzieningen waarbij diversiteit en soortenrijkdom een grote rol speelt. In de huidige situatie 
laat de uitvoering van het vakmatig en technisch onderhoud in de openbare ruimte te wensen over. 
 
Het snoeien van bloemheesters is vakwerk en wordt uitgevoerd met een snoeischaar en niet met 
een klepelmaaier aan een trekker waar ook de grasbermen in het buitengebied gemaaid worden. 
Zelfs met een schoffel kan en wordt, naast het bestrijden van onkruiden, ook waardevolle 
kruidachtige vegetaties door ondeskundigheid vernietigd.  
 

Bijlage 9, Ontmoeten, spelen en Sporten in de openbare ruimte 
 
In de gemeente Tubbergen is nog geen beleid vastgesteld over het Spelen in de Openbare 
Ruimte. In de KOG nota is daarom plaats gemaakt om dit aspect beleidsmatig te verankeren in het 
gemeentelijk beleid. Om die reden is de opgestelde Nota integraal in deze bijlage opgenomen. 
 
Hieronder is de nota integraal opgenomen.  

Samenvatting 
In de gemeenten Tubbergen zijn 69 formele speelvoorzieningen, die allen vrij toegankelijk (opengesteld) zijn. Dit zijn 
speelplekken met speeltoestellen, trapveldjes, basketbalveldjes, skateparken, etc. Op deze 69 speelvoorzieningen in 
de gemeente Tubbergen staan 349 speeltoestellen. Op dit moment is er voor de speelvoorzieningen geen beleid 
vastgesteld waardoor een helder toetsingskader ontbreekt. Deze beleidsnota voorziet hierin en geldt voor een 
periode van vier jaar (2019 – 2022).  
Voor de ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen buiten spelen. Daarvoor zijn speelvoorzieningen nodig. Voldoende 
en aantrekkelijke speelvoorzieningen zorgen ervoor dat een dorp of leefbaar blijft.  
Binnen de openbare ruimte wordt onderscheid gemaakt tussen informele en formele speelvoorzieningen. Een 
informele speelvoorziening is een ruimte waar geen speeltoestellen aanwezig zijn zoals een straat of grasveldje. Op 
een formele speelvoorziening staan wel speeltoestellen. Deze beleidsnotitie heeft alleen betrekking op de formele 
speelvoorzieningen. De formele speelvoorzieningen die niet vrij toegankelijk zijn vallen buiten deze beleidsnota. Als 
voorbeeld noemen we een peuterspeelzaal of basisschool met een afgesloten plein. Het gemeentelijk beleid is er op 
gericht om speelvoorzieningen zo veel mogelijk vrij toegankelijk te maken voor kinderen.  
De gemeente heeft geen wettelijk verplichting om speelvoorzieningen aan te leggen. De belangrijkste voorschriften 
staan in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Dit besluit regelt met name de veiligheid van de 
speeltoestellen. De beheerder moet er voor zorgen dat het speeltoestel veilig is.  
Er is een landelijke speelruimtenorm die adviseert om 3% van het woongebied te reserveren voor speelvoorzieningen. 
Het Ministerie van VROM vraagt gemeenten voor nieuwe woonwijken uit te gaan van de 3 % als richtgetal en voor 
bestaande speelvoorzieningen naar het percentage van 3% toe te groeien. In de praktijk is er kritiek op deze norm die 
te vaag zou zijn en niets zegt over het aantal speelvoorzieningen. Sommige gemeenten hanteren daarom geen 
speelruimtenorm of hebben een eigen norm vastgesteld. Het speelvoorzieningenbeleid heeft raakvlakken met diverse 
andere beleidsterreinen zoals het gezondheidsbeleid, sportbeleid en de leefbaarheid in de dorpen en wijken. 
 

In zijn algemeenheid is het wenselijk dat gemeente Tubbergen meer aandacht heeft voor bewegen in de Openbare 
Ruimte. De trend is dat inwoners niet meer gebonden willen zijn aan vaste tijden binnen een vereniging, maar 
onafhankelijk van tijd en plaats willen sporten en bewegen. De Openbare Ruimte leent zich hier, zeker in onze 
gemeente, bij uitstek voor. Door hier aandacht voor te hebben, bijvoorbeeld bij nieuwe woningbouwlocaties, kan het 
sporten en bewegen in de Openbare Ruimte meer aandacht en plek krijgen.  
Deze nota beperkt zich tot ontmoeten, spelen en sporten in de openbare ruimte voor kinderen van 0-16 jaar 
 
Voorts is het spelen sporten en bewegen in de openbare ruimte een aanleiding tot ontmoeten, dat weer bijdraagt aan 
de ontwikkeling van burgerparticipatie 
 
De gemeente Tubbergen heeft geen speelvoorzieningenbeleid. Het beheer en onderhoud van de speelvoorzieningen 
vindt nu min of meer op ad hoc basis plaats Dit is een ongewenste situatie.  
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De visie van de gemeente Tubbergen op het speelvoorzieningenbeleid luidt: ‘De gemeente Tubbergen wil kinderen van 
0-16 jaar stimuleren om buiten te spelen. Buitenspelen is gezond en goed voor de ontwikkeling en bevordert de 
leefbaarheid van dorpen’. 
 
De doelgroep is verdeeld in drie categorieën: 0 – 5 jaar, 6 – 12 jaar en 12 – 16 jaar.  
Doelstelling van het gemeentelijk speelvoorzieningenbeleid is ‘voldoende, Sociaal veilige en aantrekkelijke 
Ontmoeten/speel/sport voorzieningen voor kinderen van 0 – 16  jaar’.  
 
Het nieuwe speelvoorzieningenbeleid maakt onderscheid tussen bestaande speelvoorzieningen en nieuwe 
speelvoorzieningen.  
Voor de bestaande speelvoorzieningen wordt geen speelruimtenorm vastgesteld. Het is getoetst aan de landelijke 
norm en blijkt redelijk op orde. Echter is er in veel dorpen te weinig voor de oudere jeugd 12 jaar en ouder. 
 
 
 
 
De komende vier jaar richt het gemeentelijk beleid zich voor de bestaande speelvoorzieningen op de volgende 
actiepunten:  

 Het verbeteren van de kwaliteit (kwaliteitsnormen) en het oplossen van knelpunten  

 Het uitvoeren van beheer en onderhoud van de speelvoorzieningen door de gemeente volgens het 
vastgestelde beeld niveau en aan de eisen van de wet W.A.S. 

 Het openstellen van Sociaal veilige pleinen bij scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven stimuleren 
en daarover heldere afspraken maken met de eigenaren  

 Het toepassen van maatwerk in bijzondere gevallen. 

 Het stimuleren van burgerparticipatie   

 Overleg met stads- en kernraden en buurt 

 Aanleg van speelvoorzieningen voor jeugd van 12 jaar en ouder. 
 
De actiepunten van het gemeentelijk beleid voor nieuwe speelvoorzieningen zijn:  

 Bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen streven we er naar om voldoende ruimte te reserveren in 
het woongebied voor speelvoorzieningen; 

 In de exploitatieopzet van een nieuwe woonwijk reserveren we voldoende financiën voor de aanleg van 
nieuwe speelvoorzieningen; 

 Een speelvoorziening in een nieuwe woonwijk wordt aangelegd als wordt voldaan aan beoordelingscriteria; 
(Bijlage 5); 

 De inrichting van de speelvoorziening vind plaats volgens de kwaliteitsnormen (Bijlage 3.); 

 Het beheer en onderhoud van de speelvoorzieningen wordt door de gemeente uitgevoerd volgens een het 
vastgestelde beeld niveau en aan de eisen van de wet W.A.S. 

 De aanleg van een nieuwe speelvoorziening in een bestaand gedeelte van een dorp of wijk is in principe 
mogelijk; als voldaan wordt  aan de dekkingsgraad (zie bijlage 2) of als de burgers zelf de speelvoorzieningen 
gaan bekostigen met behulp van subsidies 

 Het toepassen van maatwerk in bijzondere gevallen.  
 
De uitvoering van het speelvoorzieningenbeleid vindt plaats binnen de daarvoor beschikbare budgetten en in overleg 
met de direct belanghebbenden zoals bewoners, buurtvereniging of een dorpsbelang/dorpsraad. Voor het dagelijks 
beheer en onderhoud is voldoende budget. Er is op dit moment geen budget voor de aanschaf en het vervangen van 
speeltoestellen). 
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Traditioneel speelveld zonder doorgroei model  
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1. Inleiding 
 
 

Speelplekken in de openbare ruimte zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en voor het ontmoeten van 
jong en oud. Speelplekken zijn dan ook meer dan een verzameling van speeltoestellen of een buitenspeelplek, ze 
zorgen voor een levendige wijk 
 

Buiten spelen is allereerst gezond. Kinderen die veel buiten spelen ontwikkelen meer spieren en behendigheid, 
hebben minder kans op astmatische aandoeningen en tekort aan vitamine D (opbouw botstructuur). De laatste 
jaren is er een zorgwekkende trend dat jonge kinderen steeds vaker te maken krijgen met overgewicht. Buiten 
spelen heeft positieve effecten op de cognitieve ontwikkeling: spel bevordert, probleemoplossend gedrag, logisch 
denken, taal en betekenisverwerving. En dat heeft weer een meetbaar effect op schoolprestaties. 
 
Buiten spelen draagt bij aan de sociale ontwikkeling van het kind en de ontwikkeling van de persoonlijkheid. 
Zelfwerkzaamheid wordt groter evenals het goed hanteren van sociale interactie met meer begrip voor culturele 
verschillen. Het spel dat kinderen spelen is te onderscheiden in een aantal spelvormen. Idealiter biedt een 
speelgelegenheid één of meerdere mogelijkheden van de diverse spelvormen.  Als deze vormen van spel omgezet 
worden naar functie van spel, dan zijn in grote lijnen de volgende functies te onderscheiden. 

 Beweging; het actief zijn met je lichaam , ontwikkeling van Motoriek. 

 Socialisatie; het omgaan met anderen/elkaar. 

 Constructie; het maken, bouwen, scheppen 

 Fantasie/verkenning; het onderzoeken van de mogelijkheden en daarbij fantasie gebruiken. 
 

Naast dat het buiten spelen voor kinderen van groot belang is, is het ook een mooie gelegenheid voor de ouders, 
grootouders en/of verzorgenden om elkaar te ontmoeten. Op een speelplek ontmoeten andere (groot-
)ouders/verzorgenden elkaar, wordt een praatje gemaakt op een bankje en wordt gezamenlijk naar de spelende 
kinderen gekeken. Als de voorzieningen er zijn worden ook volwassenen uitgenodigd een activiteit te 
ondernemen, op de eventueel aanwezige beweeg toestellen of tafeltennissen. Hierdoor ontstaat spelenderwijs 
meer samenhang in de wijk en is de speelplek meer dan een verzameling speeltoestellen. Het zijn de 
ontmoetingsplekken in de wijk. Voor deze ontmoetingsplekken in de openbare ruimte is met deze nota het beleid 
voor de komende jaren vastgelegd. Tijdens het ontmoeten ontstaat vaak ook initiatieven vanuit 
burgerparticipatie. 
 

 
Speelplek aangelegd en geheel gefinancierd door burgers    (speelplek burgerparticipatie)  
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1.1 Aanleiding  
 

De gemeente Tubbergen bezit een groot aantal speel voorzieningen. Speel voorzieningen zijn naast speelplekken 
ook de ontmoettingsplekken in de wijk. Het vergroot de leefbaarheid en geeft meer sociale samenhang. 
  
Het areaal aan openbare ontmoeting, speel en sport voorzieningen  in is de laatste jaren enorm toegenomen, met 
name als gevolg van uitbreidingswijken.  
Er zijn nu 69 formele speelplekken in de Gemeente Tubbergen. Speelplekken met speeltoestellen, trapveldjes, 
basketbalveldjes, skateparks, etc.) en dit aantal zal enkel toenemen met het oog op de nog te ontwikkelen 
woonwijken. 
 
Een speelveldje in een plattelandsgemeente is meer dan een paar speeltoestellen voor kinderen. Het is een 
sociale ontmoetingsplek voor jong en oud. Doordat de buurt elkaar kan ontmoeten, ontstaan er leuke 
buurtinitiatieven en burgerparticipatie. Zo kunnen inwoners zelf bijdragen aan een prettige leefomgeving. Het 
versterkt de sociale contacten in een straat of buurt.  
 
Voor senioren geldt vaak dat hun leefomgeving steeds kleiner wordt door lichamelijke beperkingen. Om niet in 
een sociaal isolement te raken is het ontmoeten van andere mensen belangrijk. Omdat ouderen steeds langer 
thuis wonen zijn deze plekken belangrijk. Om fit te blijven is het voor iedereen van belang om in beweging te 
blijven. 
 

Beleid afgelopen jaren 
De afgelopen jaren is in Tubbergen vanuit beheer en onderhoud geïnvesteerd in het opknappen van de bestaande 
speel-,sport- en ontmoetingsplekken. Er zijn speeltoestellen vervangen die verouderd waren of niet meer 
voldeden aan de veiligheidseisen. Eveneens zijn veel speelplekken volledig opnieuw ingericht met behulp van 
burgers.  De financiële middelen daarvoor komen dan uit subsidies en fondsen die vaak door burgers zelf worden 
aangevraagd. Hierdoor kunnen dorpen, wijken en buurten zelf wat extra’s doen. 
 
In februari 2009 heeft de gemeenteraad van Tubbergen het natuurgras/kunstgras beleid vastgesteld. In het kader 
van dit beleid heeft Tubbergen geïnvesteerd in aanleg van kunstgrasvelden bij de voetbalverenigingen. Het 
maatschappelijk belang heeft relatie met kinderopvang, Breedtesportimpuls en Stimulering Buurt Onderwijs en 
Sport. De Kunstgrasvelden zijn in principe vrij toegankelijk zijn voor de jeugd. De vereniging die kunstgras heeft 
aangelegd en het veld dagelijks beschikbaar stelt voor de niet georganiseerde jeugd, heeft hiervoor éénmalig per 
sportcomplex een bijdrage van € 17.850,-- ontvangen.  

1.2 Doel 
 

Het doel van deze nota Ontmoeten, spelen en sporten 2019-2023 is:  

 Voor de kinderen in de leeftijdscategorie 0-16 jaar in de gemeente Tubbergen voor de toekomst 
voldoende en goed onderhouden speelgelegenheden in de openbare ruimte te bieden, binnen het 
beschikbare budget. Daarbij is er aandacht voor trends, ontwikkelingen en het spelenderwijs ontmoeten 
van alle leeftijden. Zowel van kinderen onderling en van volwassen onder elkaar; 

 Het thema ontmoeten, spelen en sporten in de openbare ruimte integraal te betrekken bij aanpak van 
andere thema’s in de openbare ruimte (riolering, wegen groen, openbare verlichting); 

 Verankering en een betere invulling van het thema spelen en ontmoeten bij toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen. (Bestemmingsplannen) 

1.3 Afbakening 
 

Deze nota heeft betrekking op alle openbare speelvoorzieningen, inclusief een tweetal schoolpleinen te weten de 
Mariaschool in Vasse en de Wiekslag in Tubbergen. De speelvoorzieningen van de overige scholen vallen buiten 
de scope van deze nota daar deze niet openbaar zijn gesteld door de schoolbesturen. 

1.4 Leeswijzer 
 
Hoofdstuk 1 bevat de aanleiding om te komen tot deze nieuwe nota voor speelvoorzieningen. In hoofdstuk 2 
wordt het belang van buitenspelen aangegeven. De begripsbepaling, het wettelijk en de raakvlakken met andere 
gemeentelijke thema’s zijn terug te vinden in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 beschrijft de huidige situatie. De visie en 
doelstellingen zijn beschreven in hoofdstuk 5. Hierin wordt onder andere aangegeven wat de leeftijdsgroepen zijn 
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en hoe in te spelen op trends en ontwikkelingen. Hoofdstuk 6 geeft de diverse beleidsvoornemens weer. 
Hoofdstuk 7 de financiën inclusief de financiële vertaling. Hoofdstuk 8 beschrijft de acties en verdere planning.  
 
 

 
Traditioneel speelplek 

2. Het belang van Buiten spelen 
 

2.1 Waarom buiten spelen? 
 

Buitenspelen is belangrijk voor kinderen, omdat er tijdens het spelen verbindingen aangelegd worden tussen de 
verschillende hersencellen. Hoe meer verbindingen, des te beter kunnen kinderen denken, leren en onthouden. 
Computers, televisie en andere digitale media vormen gemakkelijke verleidingen voor kinderen. Speelplekken 
ondervinden daardoor veel concurrentie voor hun aandacht. Door aantrekkelijke speelplekken te bieden, worden 
kinderen verleid om buiten te spelen. Met buitenspelen leer je de natuur of je buurt kennen en omgaan met 
vrijheid. Kinderen leren met anderen om te gaan, keuzes te maken met elkaar, overleggen, nieuwe dingen 
bedenken, projecten opzetten en ruzie maken en weer bijleggen. Je wordt uitgedaagd om je fantasie te gebruiken 
maar ook om je lichaam en de mogelijkheden ervan te verkennen. Je leert samenwerken en banden met anderen 
aan te gaan. KOGtom, het bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, maar het ontwikkelt ook 
hun cognitieve en motorische vaardigheden. Van buitenspelen word je minder snel bijziend, want je komt in het 
daglicht in plaats van dat je achter een beeldscherm naar kunstlicht staart. 
 
Buiten spelen is gezond. Kinderen die veel buiten spelen ontwikkelen meer spieren en behendigheid, hebben 
minder kans op astmatische aandoeningen en teKOGt aan vitamine D (opbouw botstructuur). Het creëren van 
speelruimte kan daarom bijdragen aan besparing op latere kosten voor gezondheidszorg, mits het spelen in een 
veilige omgeving kan plaatsvinden. De ontwikkelingen van de laatste jaren die een duidelijke toename van het 
(over)gewicht van kinderen laat zien is zorgwekkend. Het minder buiten spelen door kinderen is hierin ook een 
belangrijke factor. Buiten spelen heeft positieve effecten op de cognitieve ontwikkeling: spel bevordert, 
probleemoplossend gedrag, logisch denken, taal en betekenisverwerving. En dat heeft weer een meetbaar effect 
op schoolprestaties. Buiten spelen beïnvloedt de sociale ontwikkeling van het kind en de ontwikkeling van de 
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persoonlijkheid. Zelfwerkzaamheid wordt groter evenals het goed hanteren van sociale interactie met meer 
begrip voor culturele verschillen. 
 
 

 
Natuurlijk spelen 

2.2 Het belang van speelvoorzieningen  
 

Voldoende, veilige en goede speelvoorzieningen zorgen voor een positief effect op de leefbaarheid in de dorpen 
en wijken. Goed aangelegde speelvoorzieningen maken een dorp of wijk aantrekkelijk, sociaal veiliger en 
verminderen de kans op overlast. Speelvoorzieningen zijn ontmoetingsplaats voor jong en oud waar initiatieven 
ontstaan door burgerparticipatie. Ontmoeten, spelen en sporten draagt bij aan de leefbaarheid van dorp of wijk. 
Huizenkopers letten vaak op de kwaliteit van de buurt. Een dorp of wijk waar kinderen zonder overlast vrij buiten 
kunnen spelen is meer in trek. 

3. Begripsbepaling, wettelijk kader en raakvlakken 
 

3.1 Begripsbepaling 
Het begrip speelruimte laat zich op meerdere niveaus definiëren. Voor de jeugd geldt dat de gehele openbare 
buitenruimte in principe als speelruimte kan worden beschouwd. Typerend voor het gebruik van de openbare 
buitenruimte door de jeugd is dat zij zelf spontaan hun omgeving verkennen, plekken uitzoeken en plekken gaan 
‘gebruiken'.  
Binnen de openbare ruimte wordt daarom onderscheid gemaakt in formele en informele speelruimte. Met 
formele speelruimte wordt de ruimte aangeduid die specifiek en exclusief is ingericht voor ontmoeten en spelen 
(de speelplekken met speelvoorzieningen, trapvelden, skatebanen, etc.). Deze ruimte moet er wel zijn in de 
nieuwe bestemmingsplannen. 
Met informele speelruimte wordt de ruimte aangeduid waar de jeugd leeft en woont, maar waar zij ook (veilig) 
kan spelen, zoals de straat, de stoep, het plantsoen, de grasstrook langs de straat, maar waar geen specifieke 
speeltoestellen staan of die niet als zodanig is ingericht. 
Formele speelruimte en informele speelruimte zien wij niet los van elkaar, maar zij vullen elkaar aan. Echter door 
de vele claims die er op de steeds schaarser wordende openbare ruimte worden gelegd, is het wel degelijk 
noodzakelijk formele speelruimte te realiseren. De gemeente Tubbergen telt op dit moment 69 speelplaatsen die 
allen vrij toegankelijk zijn. Op deze 69 speelvoorzieningen staan 349 speeltoestellen. 
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Een overzicht van de bestaande speelvoorzieningen per dorp is bijgevoegd (Bijlage 1). Deze speelvoorzieningen 
kunnen in hoofdzaak worden verdeeld in volgende categorieën: 
  
 

1. Openbare speelplaatsen  
Openbare speelplaatsen zijn vrij toegankelijk. Het gaat hier om speelplaatsen met één of meer speeltoestellen 
zoals een schommel of wip maar ook om trapveldjes waar bijvoorbeeld doelen zijn geplaatst. In de gemeente 
Tubbergen zijn alle speelplaatsen openbaar. 
  
2. Pleinen bij scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven  
Ook op pleinen van scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zijn vaak speeltoestellen aanwezig. Een deel 
van deze pleinen is (nog) eigendom van de gemeente maar meestal is een derde, zoals een schoolbestuur, 
eigenaar. Sommige pleinen zijn na schooltijd opengesteld voor kinderen. Voor het openstellen van de pleinen is 
toestemming nodig van de eigenaar. Als deze toestemming wordt verleend dan zullen er afspraken moeten 
worden gemaakt over het gebruik van de speeltoestellen na sluitingstijd. De gemeente Tubbergen heeft 9 
schoolpleinen voor basisscholen en peuterspeelzalen. Er zijn in gemeente Tubbergen slechts 2 pleinen 
opengesteld (Bijlage 1). 
 
De pleinen bij kinderdagverblijven zijn nog niet (volledig) geïnventariseerd omdat de gemeente daar tot nu toe 
niet of nauwelijks bemoeienis mee heeft. 

3.2 Wettelijk kader 
 

De gemeente heeft geen wettelijke verplichting om speelvoorzieningen aan te leggen.  
 
Er zijn wel een aantal voorwaarden om het speelruimtebeleid goed in te bedden. 
Belangrijk is de landelijke wet- en regelgeving omtrent veiligheid en aansprakelijkheid van speeltoestellen en 
ondergronden. Andere voorwaarden zijn beheer, onderhoud en vervanging, participatie, communicatie en 
monitoring. 
 
Internationaal Verdrag  
In artikel 31 van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind is bepaald dat ieder kind recht heeft om 
te spelen. Dit verdrag is ook door Nederland ondertekend. De betrokken overheden zullen zich in moeten 
spannen om te zorgen voor voldoende spelen recreatiemogelijkheden voor kinderen. 
 
Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen  
Het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS)  richt zich op veiligheid en aansprakelijkheid  en kent 
verantwoordelijkheden toe. In dit besluit staan voorschriften voor het ontwerp, de constructie, de installatie, het 
gebruik en het beheer en onderhoud van speeltoestellen. De voorschriften gelden voor fabrikanten van 
speeltoestellen maar ook voor personen of instanties die een speeltoestel plaatsen. De eigenaar moet zorgen dat 
er goedgekeurde speeltoestellen worden neergezet.  
De beheerder is verantwoordelijk voor het veilig gebruik van een speeltoestel. Dit houdt in dat een speeltoestel 
veilig geïnstalleerd en goed onderhouden moet zijn, volgens vastgestelde normen. Elk speeltoestel moet een 
logboek hebben. In dit logboek staan gegevens over de fabrikant/importeur, de installateur, de eigenaar en 
beheerder. Daarnaast geeft het logboek inzicht over het speeltoestel zelf zoals de keuringen, inspecties, 
onderhoud en ongevallen. Er gelden richtlijnen voor de inspectie van speeltoestellen die onder andere afhankelijk 
zijn van de gebruiksintensiteit. Deze richtlijnen zijn:  
routinematige of visuele inspecties: dagelijks tot wekelijks (visuele inspectie op loszittende onderdelen, vervuiling, 
vandalisme etc.); 
functionele inspecties: maandelijks tot driemaandelijks (beschadiging, stabiliteit, roestvorming etc.); 
grote inspecties: één of twee keer per jaar (grondige inspectie, toetsing NEN normen etc.).  
 
De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) ziet toe op de naleving van de voorschriften van het besluit. Aan 
de hand van het logboek wordt gecontroleerd of het beheer goed is uitgevoerd. Het Warenwetbesluit heeft 
betrekking op speeltoestellen die bestemd zijn voor openbare ruimten. Dit begrip wordt ruim uitgelegd. Ook 
speeltoestellen van kinderdagverblijven en andere niet vrij toegankelijke inrichtingen vallen onder het besluit. 
 

Omgevingsvergunning en bestemmingsplan  
Het plaatsen van een speeltoestel tot vier meter hoogte is in principe vergunningsvrij.  
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Op dit moment zijn er in de gemeente Tubbergen geen speeltoestellen die hoger zijn dan vier meter. Daarnaast 
dient een speelvoorziening aan de voorschriften van het bestemmingplan te voldoen. 
 

 
Nieuw bouwwijk 

 
Aansprakelijkheid  
Als er een incident met een speeltoestel gebeurt zijn er verschillende partijen die met aansprakelijkheid te maken 
kunnen krijgen:  

 de producent van het speeltoestel: is aansprakelijk als het product niet aan de te verwachten eisen 
voldoet;  

 de installateur: kan aansprakelijk worden gesteld als het speeltoestel niet op de afgesproken wijze is 
geïnstalleerd;  

 de eigenaar die het speeltoestel heeft gekocht: moet zorgen dat er een goedgekeurd speeltoestel wordt 
geplaatst zodat er geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid van personen ontstaat; 

 de beheerder van speeltoestel: kan aansprakelijk worden gesteld als het speeltoestel niet veilig is.  
 

Eigendom en beheer  
De eigenaar van een speeltoestel is degene die het toestel heeft gekocht. Meestal is de eigenaar ook beheerder. 
Als een speeltoestel op gemeentegrond wordt geplaatst wordt de gemeente door natrekking eigenaar van de 
speeltoestellen die aard- en nagelvast in de grond staan. Losse speeltoestellen blijven eigendom van degene die 
het speeltoestel heeft geplaatst maar dit komt in de praktijk niet of nauwelijks voor.  
De gemeente kan het eigendom en/of het beheer overdragen aan een derde, bijvoorbeeld een wijkvereniging of 
dorpsbelang. Voor de eigendomsoverdracht kan een opstalrecht worden gevestigd. Daarbij wordt het beheer en 
onderhoud ook overgedragen. Het vestigen van een opstalrecht komt niet voor. Een andere mogelijkheid is dat de 
gemeente met een wijkvereniging of dorpsbelang een beheersovereenkomst sluit. In dat geval blijft de gemeente 
eigenaar van het speeltoestel en is het beheer in handen van de wijkvereniging of het dorpsbelang. Wanneer 
bewoners beheertaken op zich nemen is het verstandig dat zij werken vanuit een rechtspersoon (vereniging of 
stichting) en een goede aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. 
 

Speelruimtenorm  
Er zijn geen wettelijke voorschriften voor speelvoorzieningen. Wel is er in 1999 een landelijke speelruimtenorm 
ontwikkeld door de NUSO – de Landelijke Organisatie voor Speeltuinwerk – een Nationaal Jeugdfonds Jantje 
Beton. Volgens deze speelruimtenorm moet in een woongebied 3 % worden gereserveerd voor formele 
speelvoorzieningen. Als vervolg hierop heeft het Ministerie van VROM in 2006 in een beleidsbrief ‘Nader beleid 
buitenspeelruimte’ gemeenten verzocht om bij (nieuwe) ruimtelijke planvorming uit te gaan van de 3%-norm als 
richtgetal. Voor bestaande speelvoorzieningen worden gemeenten gevraagd zo nodig naar het percentage van 3 
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% toe te groeien. Tenslotte vraagt het Ministerie de gemeente aandacht te besteden aan de kwaliteit en de 
bereikbaarheid van de speelvoorzieningen.  
In de praktijk is er veel kritiek op de norm. De norm is vaag en zegt niets over het aantal speelvoorzieningen en de 
inrichting daarvan. Ook zou de norm meer geschikt zijn voor nieuwbouwplannen. Gevolg is dat sommige 
gemeenten de speelruimtenorm niet hanteren of een eigen norm hebben vastgesteld. 

3.3 Raakvlakken  
 

Het speelvoorzieningenbeleid heeft raakvlakken met andere gemeentelijke beleidsterreinen. Die raakvlakken 
worden in deze paragraaf beschreven.  
 

Openbaar groen  
Een hoofdproduct in het gemeentelijk groenbeheer zijn de speelvoorzieningen. Het onderhoud aan het openbaar 
groen in de woonomgeving heeft een directe relatie met de dagelijkse beleving van de openbare ruimte door 
burgers. Dit geldt niet alleen voor het groenonderhoud maar ook voor het beheer van speelvoorzieningen. 
De groenvoorzieningen zijn landelijk gezien belangrijke items in burgertevredenheidsonderzoeken en bepalen in 
grote mate de ruimtelijke kwaliteit van een gemeente. Openbaar groen is, inclusief sport en spelen, uitermate 
geschikt om een gemeente positief in het nieuws te laten komen. Het is een belangrijk aandachtspunt bij de 
dorps-, wijkraden, blijkt uit de visitaties en bestuurlijke overleggen (bron: KOG Tubbergen 2019). 

 
Maatschappelijk Kader Vrij Toegankelijke Voorzieningen  
In dit document wil de gemeente Tubbergen richting geven aan het versterken van de vrij toegankelijke 
voorzieningen en de inwoners betrekken bij het sociaal beleid, zodat de vrij toegankelijke voorzieningen beter 
aansluiten op de ondersteuningsvragen van inwoners. Het doel hiervan is dat de vrij toegankelijke voorzieningen 
vraaggericht worden vormgegeven en dat de vrij toegankelijke voorzieningen en inwoners meer samenwerken en 
afstemmen. Dit moet er toe leiden dat het beroep op de (duurdere) niet vrij toegankelijke voorzieningen afneemt. 
 

Een van de inhoudelijke kaders is het stimuleren van een gezonde leefstijl. Voldoende lichaamsbeweging is een 
van de pijlers. Een goede speelvoorziening in de wijk kan bijdragen aan meer lichaamsbeweging en op jonge 
leeftijd al bijdragen in vermindering van risico op overgewicht.  Een speelvoorziening kan zelfs bijdragen aan 
ongewenst sociaal isolement. Op het moment dat er een attractieve ontmoetingsplek is in de wijk, zullen 
inwoners elkaar daar eerder ontmoeten waardoor ongewenst sociaal isolement - zo mogelijk - wordt voorkomen. 
  

Sport en Bewegen in Twente  
 
De 14 Twentse gemeenten hebben een visie op sport en bewegen opgesteld en deze is door alle gemeenteraden 
vastgesteld. In deze visie is opgenomen dat: 
De openbare ruimte wordt steeds belangrijker als setting voor actieve vormen van recreatie, (informele) 
sportbeoefening en sportevenementen, zeker voor volwassenen en ouderen. Daarnaast is het van belang de 
woonomgeving zodanig in te richten dat deze kinderen uitnodigt tot actieve vormen van buitenspelen, en 
ouderen om te gebruiken als ontmoetingsruimte. De gehele gemeente en regio is (potentiële) sport- en 
beweegruimte. Eén van de nieuwe uitdagingen voor het sport- en beweegbeleid is te gaan sturen op het 
bevorderen van de beweegvriendelijkheid van de leefomgeving. (Bron: Sport en bewegen Twente) 
 
Kenniscentrum Sport 
Het Kenniscentrum Sport (voorheen Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) pleit voor regelmatig sporten 
en bewegen onder  het motto “Breng beweging in je dag”. De directe woonomgeving moet hiertoe uitnodigen. 
Gemeenten moeten meer aandacht hebben voor bewegen in de Openbare Ruimte. De trend is dat bewoners niet 
meer gebonden willen zijn aan vaste tijden binnen een vereniging, maar onafhankelijk van tijd en plaats willen 
sporten en bewegen. De Openbare Ruimte leent zich hier, zeker in onze gemeente, bij uitstek voor.  Om te 
kunnen bepalen of dat voldoende aanwezig is heeft het Kenniscentrum Sport de Beweegvriendelijke Omgeving 
scan (BVO-scan) ontwikkeld. 
 

Onderwijs 
Tussen 2001 en 2011 is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar bewegen en de relatie met andere 
schoolvaardigheden. Uit het onderzoek is gebleken dat hoe beter de bewegingsvaardigheden zijn, hoe beter de 
schoolvaardigheden. Het verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs is een verantwoordelijkheid 
van de schoolbesturen.  
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In de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Tubbergen 2017 is de gemeente enkel 
verantwoordelijk voor de eerste aanleg van de verharding bij een school op basis van het aantal leerlingen.  De 
aanschaf, de vervanging en het beheer en onderhoud van de speelvoorzieningen is een verantwoordelijkheid van 
de schoolbesturen. Daarom zijn de meeste speelvoorzieningen bij scholen niet openbaar. Uitzondering zijn een 
tweetal schoolpleinen; waarvoor de gemeente wel verantwoordelijk is. 
 

Leefbaarheid, ontmoeten  en participatie 
Het programma krachtige kernen is de ambitie vastgelegd om dorpen aantrekkelijk te houden door functies te 
faciliteren die de dorpen in de gemeente Tubbergen duurzaam leefbaar kunnen houden.  
Leefbaarheid is een verzamelterm voor factoren die samen bepalen hoe mensen hun woon- en leefomgeving 
ervaren. Factoren die daarbij een rol spelen zijn onder andere de aanwezigheid van ontmoet-, speel- en 
sportvoorzieningen. 
 

Kinderen leggen snel contacten en bouwen een eigen netwerk op. Daarbij betrekken zij vanzelfsprekend ook hun 
ouders. Buiten spelen levert daardoor een bijdrage aan het ontstaan van sociale netwerken in een buurt. 
Bovendien zijn kinderen in een omgeving met voldoende speelgelegenheid minder agressief, wat een positief 
effect heeft op voorkoming van criminaliteit.  
Met een goed speelruimtebeleid bespaart een gemeente op kosten voor vandalismebestrijding en 
herstellen van schade door vernieling.  
Door de nieuwe rol van de overheid wordt burgerparticipatie steeds meer  toegejuicht. Al eerder werd 
geconstateerd dat spelen zich uitstekend leent voor burgerparticipatie. Er wordt al op enkele plaatsen in 
Tubbergen geëxperimenteerd met buurtinitiatieven voor speelplekken. Dit gaat goed. 
Zo ontstaan er mooie uitdagende ontmoetingsplaatsen/speelplekken die door de buurt gedragen worden. Meer 
sociale controle en minder vandalisme.  De les die hieruit geleerd wordt, is dat zowel de gemeentelijke organisatie 
als de inwoners moeten wennen aan hun nieuwe rol. De gemeente moet meer loslaten terwijl de inwoners 
bepaalde werkzaamheden zelf moeten uitvoeren. Hierbij kan gedacht worden aan het aanvragen van Subsidies 
inrichten van speelplekken, klein onderhoud en schoonhouden van toestellen onderhoud aan groen of het ruimen 
van zwerfvuil. Deze participatie van de buurt is ook een voorwaarde voor een buurtinitiatief. Het groot onderhoud 
en de inspectie van toestellen blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente. 
Juist omdat het hier gaat om plannen in de openbare ruimte is het van het grootste belang dat de buurt achter 
een plan staat. De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van voldoende draagvlak ligt bij de initiatiefnemer.  
Uiteindelijk draagt dit zowel fysiek als sociaal bij aan een prettige leefomgeving en kindvriendelijke wijken. 
 

 

 
Speelveld aan gelegd door de buurt in overleg en met financiële middelen van de gemeente. 
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Openbare orde en veiligheid  
Doelstelling van het gemeentelijk veiligheidsbeleid is het beheersen of het verminderen van jeugdoverlast en 
vernielingen. Het gemeentelijk veiligheidsbeleid geeft invulling aan de thema’s veilige woon- en leefomgeving en 
jeugd en veiligheid. Speelvoorzieningen zijn onderdeel van de openbare ruimte die van iedereen is. Over 
speelvoorzieningen bestaan verschillende ideeën en er kan sprake zijn van tegengestelde belangen. Bij overlast 
door misgebruik van speelvoorzieningen bevat het gemeentelijk veiligheidsbeleid beleidslijnen en handelswijzen. 

 
Algemene Plaatselijke Verordening  
Vooral ten aanzien van overlast van honden (uitwerpselen) is artikel 2.58 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) van toepassing. In de APV is opgenomen dat degene die zich met een hond op een openbare 
plaats begeeft verplicht is ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd en 
hiervoor een voor het verwijderen van die uitwerpselen bestemd voorwerp bij zich te hebben.  
 
Duurzaamheidsbeleid  
De gemeentelijke Tubbergen heeft nog geen visie op een duurzame toekomst en de manier waarop dat kan 
worden bereikt.  
In het Klimaatakkoord, dat tussen Rijk en gemeenten is gesloten, wordt gestreefd naar 100% duurzaam inkopen 
in 2015. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Tubbergen is daartoe nog in ontwikkeling. De 
gemeente Tubbergen verzorgt een groot deel van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij nieuwe 
projecten zal de openbare ruimte onderhoudsarm worden aangelegd en bij bestaande situaties wordt deze 
zoveel mogelijk aangepast naar een onderhoudsarme situatie. 

 
 
Economie 
De drie meest genoemde kenmerken van een aantrekkelijke woonwijk zijn groen, verkeersveilig en 
buitenspeelruimte. Bewoners die naar hun zin wonen, zijn minder geneigd snel te verhuizen. Tegenwoordig 
kijken huizenkopers dus zeer bewust naar de locatie van hun toekomstige woning. Een investering in groen en 
openbare recreatievoorzieningen kan gedeeltelijk gefinancierd worden uit de 
waardevermeerdering van het onroerend goed en de grotere opbrengst van de onroerendzaakbelasting, als 
gevolg daarvan. 
Grotere waardering van bewoners voor hun woonomgeving kan dus leiden tot waardestijging van onroerend 
goed. En andersom: als kinderen en jongeren niet buiten kunnen spelen omdat het te gevaarlijk of te vol is, 
trekken gezinnen weg. En dat zijn altijd de gezinnen die het zich financieel kunnen veroorloven. Dan kan een 
buurt in een neerwaartse spiraal komen. Een locatie waar kinderen en jongeren vrij buiten kunnen spelen, waar 
zij geen overlast veroorzaken, maar gezelligheid 
brengen, is daardoor meer in trek. 
Verveling en een gebrek aan mogelijkheden om invulling te geven aan bespeelbare buitenruimte, zijn vaak de 
oorzaak van vervuiling en vandalisme. Ten koste van ergernis en geld. Waar voldoende buitenruimte is voor 
sport, spel en ontmoeting, voelen kinderen en jongeren zich meer verantwoordelijk voor de ruimte. 
 
Ruimtelijke ontwikkeling 

In stedenbouwkundige plannen wordt het gebruik van de  ruimte grotendeels vastgelegd. Het blijkt dat als er in de 
stedenbouwkundige plannen onvoldoende rekening is gehouden met de noodzaak van ontmoetingsruimte, speel 
en sport, er in de toekomst problemen te verwachten zijn. Zo kan het voorkomen dat ergens een speelplek 
noodzakelijk is, maar het bestemmingsplan dit niet toestaat en een enkeling de realisatie ervan kan tegenhouden. 
Ook is er een duidelijke relatie tussen het ontbreken van sport- en ontmoetingsvoorzieningen voor jongeren en de 
overlast en het vandalisme in een wijk. Dit is ook eenvoudig te verklaren uit het feit dat jongeren dan zijn 
aangewezen zijn op de speelplekjes voor de "kleintjes", ze niet naar hun eigen plek te verwijzen zijn en ze het 
gevoel hebben dat er “niets voor hen wordt gedaan”. In een nieuwe woonbuurt is vaak nog niet altijd de 
doelgroep (in het bijzonder de jongeren vanaf 12 jaar) in grote getale aanwezig die gebruik zal gaan maken van 
de speelplekken. Dit leidt ertoe dat er in nieuwe wijken vaak alleen is gedacht aan de peuters en kleuters en iets 
mindere mate aan de basschooljeugd. Als het om sport- en ontmoetingsvoorzieningen voor de jongeren gaat, 
wordt hier totaal aan voorbijgegaan. Dit betreft vooral de ontmoetingsvoorzieningen. 



 

Pagina 29 

4. Huidige situatie 

4.1 Speelvoorzieningenbeleid Tubbergen  
 

De gemeente Tubbergen heeft geen speelvoorzieningenbeleid. Het beheer en onderhoud van de 
speelvoorzieningen vindt nu min of meer op ad hoc basis plaats. 
De afgelopen jaren werd veelal gereageerd op signalen vanuit de bevolking. Met andere woorden: een speelplek 
werd veelal heringericht als bewoners daarom vroegen. Dit terwijl er andere speelvoorzieningen waren die 
misschien eerder aan renovatie toe waren, maar waarvan geen meldingen door bij de gemeente waren 
binnengekomen. De suggesties die door aanvragers werden gedaan, werden doorgaans gehonoreerd. 

4.2 Vervanging / Herinrichting afgelopen jaren 
 
Door het “Ad Hoc beleid” wordt het totaalbeeld uit het oog worden verloren. Het gevolg hiervan is dat er geen 
eerlijke en evenredige verdeling van speelruimte over de leeftijdsgroepen en wijken en kernen plaatsvindt. Zo is 
er een te KOGt ontstaan voor de jeugd in de leeftijdscategorie 12-16 jaar. 
 
Door jaarlijks van alle dorpen en kernen de wensen en behoeftes te inventariseren, de zgn. “rondgang 
speelvoorzieningen” met vertegenwoordigers van stads- en kernraden wordt er gezorgd voor een evenredige 
verdeling van de speelruimtes. De signalen van de bewoners worden afgewogen met; 

 de rondgang speelvoorzieningen; 

 de speelplekken die heringericht moeten worden omdat deze niet meer voldoen aan het WAS 
(Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen); 

 Speelplekken die gezien de leeftijd en staat van de toestellen eerder gerenoveerd moeten worden. 
 
Er wordt dus een afweging gemaakt over nut en noodzaak van een herinrichting.  
 
Voor herinrichting/ vervanging van speelvoorzieningen zijn geen structurele middelen opgenomen in de 
gemeente begroting. In de huidige situatie wordt het moment van vervanging zo veel mogelijk opgerekt door 
uitvoering van grootonderhoud door eigen dienst.(Noaberkracht). Dit is een ongewenste situatie met name voor 
de langere termijn.  

4.3 Beheer en onderhoud 
 
Het areaal van 69 speelvoorzieningen met 349 speeltoestellen worden jaarlijks geïnspecteerd. Twee derde van 
het areaal wordt geïnspecteerd door eigen dienst en één derde deel wordt geïnspecteerd door externen. Eens in 
de drie jaar wordt het gehele areaal  geïnspecteerd door een externe partij. 
Inspectiegegevens worden geregistreerd in het beheerprogramma Playmapping. 
 
De belangrijkste voorschriften staan in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Dit besluit regelt met 
name de veiligheid van de speeltoestellen (Bijlage 4). De gemeente Tubbergen als beheerder moet er voor zorgen 
dat het speeltoestel veilig is.  
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5. Visie en doelstellingen 

5.1 Visie 
 
De gemeente Tubbergen  wil de leefbaarheid van de dorpen behouden en versterken. Daarnaast vind de 
gemeente het belangrijk dat kinderen sporten en bewegen. Dat jong en oud elkaar ontmoeten in de wijk of dorp 
en dat dit burgerparticipatie stimuleert. De gemeentelijke visie op het speelvoorzieningen beleid luidt: 
 
 
 
 
 
 
 
De doelgroep van het speelvoorzieningenbeleid zijn kinderen van 0 tot 16 jaar. Zij worden ingedeeld in drie 
leeftijdscategorieën:  

 kinderen van 0 – 5 jaar 

 kinderen van 5 – 12 jaar 

 kinderen van 12 – 16 jaar  
 
Het is belangrijk om te weten hoe de verschillende leeftijdscategorieën gebruik maken van de aanwezige 
speelvoorzieningen. 
 
De scheidslijnen van de leeftijdscategorieën zijn overigens niet haarscherp, maar bij de beoordeling van 
speelruimte is het landelijk gebruikelijk uit te gaan van een indeling van leeftijdscategorieën gehanteerd naar de 
schoolindeling. Deze indeling wordt  in dit beleid overgenomen.  

 
Peuters en kleuters (0 tot en met 5 jaar) 
Voor kinderen tot en met circa drie jaar is de speelplek een plaats waar hij of zij onder begeleiding van een oudere 
veilig kan liggen, kruipen, staan of rondstruinen. 
Het alleen en zelfstandig spelen van een dergelijk jong kind vindt plaats in de besloten omgeving van de woning, 
bijvoorbeeld in de tuin, de woonkamer of eventueel direct bij de voordeur. Als de kinderen naar groep één en 
twee van de basisschool gaan worden ze steeds zelfstandiger en willen en mogen ze meer hun omgeving 
verkennen. Dat gebeurt eerst dicht bij huis zodat de ouders nog enig 
zicht op het kind hebben, maar al snel verder de straat in waar het kind steeds meer nieuwe mogelijkheden vindt 
om te spelen. Deze speelplekken hebben een ranche van 100 meter 

 

De gemeente Tubbergen wil kinderen van 0 – 16 jaar stimuleren om buiten te spelen. 

Buitenspelen is gezond en goed voor de ontwikkeling en bevordert de leefbaarheid in 

de dorpen en steden. Speelvoorzieningen zijn een ontmoetingsplaats voor jong en oud 

en krijgen door burgerparticipatie een goede invulling  
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Basisschooljeugd (6 tot en met 12 jaar) 
Op deze leeftijd gaan kinderen steeds verder de buurt in op ontdekkingstocht en doen ze dit vaker in 
groepsverband. De basisschooljeugd uit de onderbouw mogen vaak nog geen drukke straten oversteken en 
moeten dichter bij huis blijven. Vanaf een jaar of negen echter zwermen ze uit over de gehele wijk. Het 
schoolplein is voor hen vaak een belangrijke speel- en ontmoetingsplek. 
Deze speelplekken hebben een ranche van 350 meter 

 
Jongeren (12 tot en met 16 jaar) 
Eenmaal op het voortgezet onderwijs treedt er meestal weer een gedrags- en interesseverandering op. De 
jongeren blijken de al dan niet daartoe ingerichte openbare ruimte vaak te gebruiken om elkaar te ontmoeten en 
te sporten. Ze verplaatsen zich hiervoor zelfstandig over de gehele wijk of het dorp. 
Deze speelplekken hebben een ranche van 750 meter. Boven de 16 jaar gaan de jongeren over het algemeen 
studeren of werken en gebruiken ze de openbare ruimte op een andere manier. 

5.2 Doelstellingen  
 
Op basis van de visie is de doelstelling van het gemeentelijk speelvoorzieningenbeleid:  
 
 
 
 
 
 
Daarbij wordt voornamelijk gekeken naar het totaalbeeld en is het streven naar een eerlijke en evenredige 
verdeling van speel-, sport- en ontmoetingsruimte over de drie leeftijdsgroepen. In sommige wijken en kernen 
kan dit een vermindering van speelplekken betekenen, terwijl in andere wijken en kernen juist meer speelplekken 
wenselijk zijn. Het kan eveneens betekenen dat speelplekken omgevormd worden voor een andere 
leeftijdscategorie. Uiteraard blijft het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen in verband met veiligheid en 
aansprakelijkheid een belangrijke pijler in die afweging.  

6. Nieuw speelvoorzieningenbeleid 
Dit hoofdstuk bevat voorstellen voor het nieuwe speelvoorzieningenbeleid. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
de bestaande speelvoorzieningen (paragraaf 6.1) en nieuwe speelvoorzieningen (paragraaf 6.2). 

6.1 Bestaande speelvoorzieningen 
 

Speelruimtenorm  
Het Ministerie van VROM verzoekt gemeenten voor bestaande speelvoorzieningen ‘zo mogelijk naar de  
3% norm toe te groeien als hieraan niet wordt voldaan’.  
Op dit moment is niet duidelijk of de gemeente Tubbergen voor de bestaande speelvoorzieningen voldoet aan 
deze norm. Voor een tweetal bestaande bestemmingsplanen is daarom berekend of voldaan wordt aan deze 
norm. Deze berekeningen wijzen uit dat in Tubbergen rekening gehouden is met 4-5% van de aanwezige 
openbare ruimte. Dus hoger dan de norm. Deze berekeningen blijken tijdrovend, daarom wordt voorgesteld de 
overige bestemmingsplannen niet na te rekenen en deze norm niet als uitgangspunt te nemen voor de bestaande 
speelvoorzieningen. Allereerst is deze speelruimtenorm vooral bedoeld voor nieuwe woongebieden. 
 
De dekkingsgraad van 0 tot 12 jaar is wel voldoende alleen is er te weinig ruimte voor kinderen van 12 tot 16.  Er 
wordt vooralsnog van uit gegaan dat de gemeente Tubbergen in de afgelopen jaren gezorgd heeft voor een goede 
en evenwichtige spreiding van speelvoorzieningen waarbij rekening is gehouden met de wensen van een dorp of 
wijk en de kinderen.  
 
 
 
 
 
 
Het verbeteren van de kwaliteit en oplossen van knelpunten  

De gemeente Tubbergen wil voldoende, veilige en aantrekkelijke ontmoet-, 

speel- en sportvoorzieningen voor kinderen van 0 – 16 jaar en daarmee 

ontmoeten, spelen en sporten in de openbare buitenruimte stimuleren. 

 

VOORSTEL 1  

VOOR DE BESTAANDE SPEELVOORZIENINGEN GEEN SPEELRUIMTENORM VASTSTELLEN. 



 

Pagina 32 

Het gemeentelijk beleid richt de komende vijf jaar vooral op het in standhouden en verbeteren van de kwaliteit 
van de bestaande speelvoorzieningen. We gaan de kwaliteit van de bestaande speelvoorzieningen verbeteren 
door deze speelvoorzieningen (inclusief de herinrichting) te beoordelen op basis van kwaliteitsnormen (Bijlage 2). 
Deze kwaliteitsnormen hebben betrekking op de veiligheid, de inrichting van de speelvoorzieningen en de 
aansprakelijkheid. Daarnaast gaan we de komende vijf jaar verder in overleg met de gebruikers en omgeving na 
welke knelpunten er zijn en proberen we die knelpunten op te lossen. 
 
Herziening bestemmingsplannen 
Bij herziening van bestemmingsplannen voor bestaande wijken is landelijk het uitgangspunt de 3% norm (Min. 
Van VROM).  Binnen bestaande bestemmingsplannen is er binnen de bestemming groen ruimte voor 
speelvoorzieningen, met dien verstande dat speelvoorzieningen in de vorm van speelplaatsen/ sport- c.q. 
trapvelden met de hierbij behorende voorzieningen met een oppervlakte groter dan 50 m² uitsluitend zijn 
toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening' 
 
Het voornemen is meer vrijheid te creëren binnen de bestemmingen ‘groen’ speel-, sport- en 
ontmoetingsvoorzieningen aan te kunnen leggen, door bij in genoemde bestemmingen spelen standaard op te 
nemen en in elke groenvoorziening de “S” op te nemen voor speelvoorzieningen. Op een sociaal veilige open plek, 
liefst aan de voor kant van de woning. 
   
 

 VOORSTEL 2 
 
 BIJ HERZIENING VAN BESTEMMINGSPLANNEN STANDAARD DE BESTEMMING “SPELEN” OP NEMEN BINNEN DE 

BESTEMMING “GROEN” EN DE VOORZIENING OP KAART AAN TE WIJZEN MET LETTER S. 

 
  
Doorgroeimodel 
Het is van belang dat er aandacht is voor een zogenaamd doorgroeimodel: als kinderen de wipveer ontgroeid zijn, 
dan moet de plek(indien voldoende ruimte) kunnen worden heringericht in een speelplek met een groot 
uitdagend toestel of een voetbalveldje. Op dit moment is dit onvoldoende het geval in de gemeente Tubbergen. 
Het is in het verleden wel gebeurd, maar niet bewust. 
Daarom dient het gebruik van het doorgroeimodel als standaard wegingsinstrument te worden toegepast bij 
vervanging/herinrichting van bestaande speelvoorzieningen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van;  De 
behoeftekaarten (bijlage 1) die voor iedere kern afzonderlijk beschikbaar zijn. Daarin zijn de  jaarlijkse rondgang 
speelvoorzieningen (wensen en behoefte) met dorps/kernraden opgenomen (buurtonderzoek). 
Dit doorgroeimodel wordt e komende jaren beter in beeld gebracht. 
 

VOORSTEL 3  
 
BIJ VERVANGING VAN SPEELTOESTELLEN EN HERINRICHTINGEN VAN SPEELPLEKKEN WORDT BEKEKEN VANUIT HET 

TOTAALBEELD VAN DE OPENBARE RUIMTE. HIERVOOR WORDT HET DOORGROEIMODEL STANDAARD TOEGEPAST. 

VERVANGING VAN DE SPEELTOESTELLEN GESCHIEDT AAN DE HAND VAN EEN ( NOG OP TE STELLEN) 

VERVANGINGSSCHEMA, OPGESTELD IN OVERLEG MET GEBRUIKERS, OMWONENDEN EN/OF STADS- EN KERNRADEN 

(WENS EN BEHOEFTE) 

 

6.2 Nieuwe speelvoorzieningen 
 
Speelruimtenorm  
In paragraaf 6.1 is voorgesteld om voor bestaande speelvoorzieningen geen speelruimte-norm vast te stellen. Met 
verwijzing daarnaar wordt voorgesteld om eveneens geen speelruimte-norm vast te stellen voor de aanleg van 
een nieuwe speelvoorziening in een bestaand gedeelte van een dorp of stad.  
 
Het is wenselijk om bij de aanleg van nieuwe woonwijken ( uitleg- of inbreidingslocaties) wel rekening te houden 
met voldoende speelruimte. In paragraaf 3.2 is aangegeven dat het Ministerie van VROM de gemeenten heeft 
verzocht om 3% van het (nieuwe) woongebied te reserveren voor formele speelruimte en bij nieuwe ruimtelijke 
planvorming uit te gaan van 3% als norm. Voorstel is om met deze streefsituatie in te stemmen en dit planologisch 
te regelen; door in de bestemmingsplanvoorschriften op te nemen dat binnen een bepaalde bestemming (bv 
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groen, verkeer) een speelvoorziening mogelijk is. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het 
doorgroeimodel. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan en in de toelichting op het plan zal worden 
verwezen naar de streefnorm van 3% zoals vastgesteld in deze beleidsnota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De aanleg van een speelvoorziening in een nieuwe woonwijk  
Bij de aanleg van nieuwe woonwijken is het streven is om voldoende ruimte (minimaal 3% van de openbare 
ruimte) te reserveren voor speelvoorzieningen.  
Daarnaast is het voorstel om in de exploitatie van de bestemmingsplannen voor nieuwe woonwijken een 
voldoende bedrag te reserveren voor één of meer speelvoorzieningen. Bijvoorbeeld: Een bedrag van  
€ 350,-- tot 500,-- per woning (exclusief btw en jaarlijkse indexering) is redelijk en gebaseerd op de NUSO 
(Speelruimte Nederland) norm voor speelvoorzieningen.  
Het voorstel is deze verplichtingen eveneens op te leggen aan een projectontwikkelaar. 
Daarmee is het budget voor de aanleg veilig gesteld. Het vastleggen van de speelbestemming en het reserveren 
van budget betekent niet dat de speelvoorziening ook daadwerkelijk zal worden gerealiseerd. In eerst instantie 
wordt gekeken naar de bestaande voorzieningen en de dekkingsgraad voor de verschillende leeftijdscategorieën. 
De geplande speelvoorziening zal daarom worden aangelegd als wordt voldaan aan beoordelingscriteria (Bijlage 
5). Voor wat betreft het beheer en onderhoud van de nieuwe speelvoorzieningen is voorstel 4 ook van toepassing. 
Na de aanleg nemen we in de begroting een bedrag op voor het beheer en onderhoud. 
 

VOORSTEL 5 
 
BIJ DE AANLEG VAN SPEELVOORZIENINGEN IN NIEUWE WOONWIJKEN MINIMAAL 3% VAN DE RUIMTE RESERVEREN 

VOOR SPEELVOORZIENINGEN OP EEN SOCIAAL VEILIGE LOCATIE. HIERTOE VOLDOENDE MIDDELEN OPNEMEN IN DE 

GRONDEXPLOITATIE (BV MINIMAAL € 350-500 PER WONING)  

6.3 Maatwerk 
 
Speciale aandacht 
Wij vinden dat ook kinderen met een beperking (samen met anderen) moeten kunnen spelen. Dit blijft echter 
maatwerk en zal per situatie nader worden bekeken. 
 

VOORSTEL 6 
 
MAATWERK LEVEREN VOOR SPELEN VAN KINDEREN MET EEN BEPERKING 

7. Financiën 
 
Voor beheer, onderhoud en vervanging van de voorzieningen is geld nodig. Bij het vaststellen van het budget voor 
aanleg, beheer, onderhoud en vervanging van speelvoorzieningen zal er gezocht moeten worden naar de juiste 
onderlinge verhouding tussen deze posten. 
Momenteel wordt door eigendienst veel uren geïnvesteerd in het in standhouden (grootonderhoud) van de 
huidige speelvoorzieningen. Bij uitzondering wordt een speeltoestel vervangen uit de aanwezige 
onderhoudsmiddelen die daar eigenlijk geen ruimte voor bieden. Een situatie die niet oneindig voort kan duren 
omdat een speeltoestel uit eindelijk vervangen dient te worden, vanwege einde economische/technische 
levensduur. Voor de vervanging van de speeltoestellen zijn geen middelen beschikbaar. Ook voor de uitvoering 
van het doorgroeimodel zijn geen middelen beschikbaar. 
 
Bij de aanleg van nieuwe speelplekken in uit- of inbreidingswijken worden de benodigde financiële midden 
beschikbaar gesteld vanuit het project/bestemmingsplan. Dit zijn eenmalige kosten. Daarnaast dient ook zorg te 

VOORSTEL 4 

VOOR DE AANLEG VAN EEN NIEUWE SPEELVOORZIENING IN EEN BESTAAND GEDEELTE VAN EEN DORP OF 

STAD GEEN SPEELRUIMTENORM VASTSTELLEN. HET VOORSTEL IS OM BIJ DE AANLEG VAN NIEUWE 

WOONWIJKEN OM ZELF EEN NORM VOOR DE BENODIGDE RUIMTE VOOR SPEELVOORZIENINGEN TE 

BEPALEN in relatie tot bestaande speelvoorzieningen in naburige wijken.  



 

Pagina 34 

worden gedragen voor de structurele kosten voor onderhoud en vervanging. In de begroting is structureel  
€2.255,-- opgenomen  voor uitbreiding van het areaal van speelvoorzieningen is opgenomen in de begroting. 

7.1 Vervanging 
Niet alleen onderhoud en beheer kosten geld, er moet ook rekening worden gehouden met vervanging van de 
voorzieningen in de loop van de tijd (einde technische levensduur). Een sluitende en reële jaarbegroting is van 
essentieel belang om een speel/ontmoeten voorziening goed te kunnen onderhouden en aantrekkelijk te houden 
voor kinderen. 
Geld reserveren voor vervanging van speelvoorzieningen is essentieel om de ontmoetings- en speellocatie ook 
voor langere tijd in stand te kunnen houden. Hiervoor wordt afgeschreven op alle voorzieningen. Dit gebeurt 
momenteel niet. Gezien de gemiddelde levensduur van de huidige speeltoestellen, is een afschrijvingsperiode van 
vijftien jaar reëel. Door bij vervanging over te gaan naar aanschaf van duurzame en onderhoudsarme 
speeltoestellen is de afschrijvingsperiode stapsgewijs te verlengen naar 20 jaar.  Jaarlijks wordt  daarom een 
bedrag gereserveerd in de begroting dat we na vijftien jaar een nieuwe voorziening kunnen aanbrengen en op 
termijn na 20 jaar. Omdat het groot onderhoud momenteel veel uren kost binnen de eigen dienst kunnen deze op 
termijn lager worden begroot. 
 

VOORSTEL 7 
 
DOOR AANSCHAF VAN ONDERHOUDSARME SPEELTOESTELLEN BESTAANDE UIT KUNSTSTOF EN STAAL DE 

AFSCHRIJVINGSTERMIJN VAN 15 JAAR STAPSGEWIJS TE VERLENGEN NAAR 20 JAAR. 

 
De aanschaf, het onderhoud en het vervangen van speeltoestellen wordt op basis van het areaal in GBI geraamd 
op jaarlijks € 86.000,--. Dit is inclusief uren Noaberkracht. In de jaarafrekening van 2018 is een bedrag van € 
39.000,-- toegerekend aan spelen. Voor technisch onderhoud en vervanging is op basis van dat gegeven € 47.000,-
- In de begroting voor 2019  is voor technisch onderhoud en beheer een bedrag opgenomen van  €31.755,-- 
(Exclusief uren Noaberkracht). Structureel is er een tekort van €16.000,-- (afgerond) voor vervanging. Voorstel is 
dit bedrag vanaf 2020 structureel op te nemen in de begroting. 
 

 
 
 

VOORSTEL 8 
 
STRUCTUREEL EEN BEDRAG VAN € 42.751,-- IN DE BEGROTING 2020 OPNEMEN VOOR DE VERVANGING VAN 

SPEELVOORZIENINGEN.   

7.2 Doorgroeimodel 
 
Zoals in paragraaf 6.1 omschreven  is van belang dat er aandacht is voor een zogenaamd doorgroeimodel: als 
kinderen de wipveer ontgroeid zijn, dan moet de plek(indien voldoende ruimte) kunnen worden heringericht in 
een speelplek met een groot uitdagend toestel of een voetbalveldje. Op dit moment is dit onvoldoende het geval 
in de gemeente Tubbergen en er in veel dorpen te weinig voorzieningen zijn voor de oudere jeugd van 12 jaar en 
ouder. Voor een uitdagend toestel bedraagt de gemiddelde investering  
€ 7.000,-- 
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VOORSTEL 9 
 IN HET VERVANGINGSSCHEMA REKENING HOUDEN MET AANKOOP EN HET BIJPLAATSEN VAN SPEELTOESTELLEN  
 I.V.M. DE DOORGROEI IN DE LEEFTIJDSCATEGORIEËN   

Bijlagen 
 
 

1. Overzicht bestaande speelvoorzieningen 
2. Kaarten Dekkingsgraad leeftijdsopbouw speelvoorzieningen 
3. Kwaliteitsnormen bestaande speelvoorzieningen 
4. Beoordelingscriteria nieuwe speelvoorziening in bestaand deel van dorp of stad 
5. Beoordelingscriteria nieuwe speelvoorziening in nieuwbouwwijk 

Bijlage 1 Overzicht bestaande speelvoorzieningen 
 

Paats Locatie Plaats Locatie 
Albergen Beltmolen 5 Manderveen De Werent 9 

  Floris Radewijnstraat 12   De Veldekster 8 

  Geert Grootestraat 16 Mariaparochie Stobbengoor 46 

  Refterstraat 54   De Grutto 9 

  Rosmolen 30 Reutum Koopmanstraat 10 

  Ringoven 38   De Gruttenmaat 3 

  De Gentiaan 10 Tubbergen Schubertstraat 10 

  De Schoomaker 3   Scholekster 21 

  Librijestraat 11   Vivaldistraat 18 

  Vlamoven 38   Maatweg 15 

  De Mösbrink 1   Van Ruysdaelstraat 8 

  De Zonnedauw 26   Havezatestraat 37 

Fleringen Meester Kuiperstraat (achter nr 29)   Oranjestraat 21 

  B. Meenweg 31   
Bruno van 
Ommenstraat 34 

Geesteren De Weide 3 (trapveld)   Twickelstraat 15 

  Mensinkkamp 26   Harp 25 

  Vinckenweg 9 (naast voetbalveld)   De Montestraat 3 

  De Kuuper 5   
Mozartstraat (achter 
nr 19) 

  Het Erf 9   Geelgors 9 

  Geermanstraat 52   Harp tegenover nr. 9 

  
Mensinkkamp voetpad Jooststraat 11 
(trapveld)   Sportlaan 4 

  Zurinkstraat 13   
Vondelstraat achter 
15 

  Croonenstraat 8   
Sportlaan 8 ( 
tennisbaan ) 

  De Kamp 7   Pleystraat 2 

  De Boschsnieder 8   Everlostraat 4 

Harbrinkhoek 
Klaproos 11-15  (De Natuurlijke 
Speelberg) Vasse Hooijdijk  21 

  Eikenhof 9   Engbersstraat 27 

  Walboersweg 22    Kloosterhof 9 

  Wilgenhof 20   Booyinkstraat 19 
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  Kottestraat 31     

Langeveen Steenstraat 5     

  Bruinehaarsweg 55     

  Mandjesberg 5     

  Lunterhof 8     

  Heidehof 4     

  Hof van Plegt 18     
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Bijlage 2 Dekkingsgraad leeftijdsopbouw speelvoorzieningen  
 

 
Figuur 1 Tubbergen 

 
Figuur 2 Vasse 
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Figuur 3 Reutum 

 
Figuur 4 Albergen 
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Figuur 5 Fleringen 

 

 
Figuur 6 Geesteren 
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Figuur 7 Langeveen 
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Figuur 8 Manderveen 
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Bijlage 3 Kwaliteitsnormen bestaande speelvoorzieningen 
  

Veiligheid 
  
1. De speelvoorziening is voor de doelgroep goed, veilig en prettig bereikbaar d.w.z.: 

 er is alleen een fysieke afscheiding met een drukke doorgaande weg 

 oversteken naar de speelvoorziening zijn zichtbaar en veilig ingericht 

 sociaal veilige plek creëren  

 een speelvoorziening aangrenzend aan water voor kinderen van 0-6 jaar is fysiek afgescheiden van 
het water; voor kinderen van 6-12 jaar is er een heldere scheiding tussen water en land en kunnen 
kinderen gemakkelijk uit het water klimmen 
  

2. Op de plaats van de speelvoorziening is sociale controle mogelijk of eenvoudig te realiseren 
 

3. De speeltoestellen voldoen aan de voorschriften van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 
 
4. De beplanting op de speelvoorziening bestaat niet uit zwaar giftige, doornachtige of huid irriterende 

beplanting; voor zover mogelijk wordt deze beplanting verwijderd 
 
5. De ondergrond van de speeltoestellen bestaat in principe uit gras of zand; in bijzondere gevallen zijn rubber 

tegels of kunstgras een optie 
 
6. Speeltoestellen worden alleen betrokken bij door de gemeente aangewezen fabrikanten 
 
7. De gemeente zorgt dat de aansprakelijkheid duidelijk is (o.a. het verstrekken van informatie en het afsluiten 

van een aansprakelijkheidsverzekering) 
  

Inrichting 
  
8. De speelvoorzieningen worden ingericht voor de leeftijdsgroepen:  

0   –   5 jaar  
6   – 12 jaar  
12 – 16 jaar  

 
9. De inrichting van de speelvoorzieningen is gebaseerd op de volgende spelmogelijkheden  

0   –   5 jaar: spelen, bewegen, fantasie, bouwen, en steppen/fietsen samen spelen .  
6   – 12 jaar: samen spelen, bewegen, fantasie, bouwen en avontuurlijk spel  
12 – 16 jaar: sport, muziek maken/luisteren, trends, ontmoeten 
  

10. De inrichting van de speelvoorziening is afgestemd op de doelgroep en bestaat uit:  

 straatmeubilair (duurzaam, onderhoudsarm, vandalismebestendig) 

 minimaal één speeltoestel per leeftijdsgroep 
  

11. De inrichting van de speelvoorziening dient samenhang te vertonen met de omgeving. Door zorgvuldig kleur- 
en materiaalgebruik wordt een bijdrage geleverd aan een goede beeldkwaliteit. 
 

12. Bij een gecombineerde speelvoorziening (meerdere leeftijdsgroepen) is er geen fysieke of ruimtelijke 
scheiding tussen de speelplaatsen van de leeftijdsgroepen 

 
13. De speelvoorziening wordt op verzoek toegankelijk gemaakt voor kinderen met een handicap  

 
14. De speelvoorziening is openbaar toegankelijk 

 
Beheer en onderhoud 
  
15. De speelvoorziening is bereikbaar voor (machinaal) beheer en onderhoud 

  
16. De gemeente streeft naar het volgende basisniveau voor beheer en onderhoud:  

 de speeltoestellen voldoen aan het Warenwet besluit attractie- en speeltoestellen; 
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 de speeltoestellen voldoen minimaal aan IBOR beeldkwaliteit niveau C 

 de speeltoestellen zijn altijd bespeelbaar, uitgezonderd incidenten 
  

17. Voor het basisniveau worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:  

 visuele inspecties; 

 functionele inspecties, deze worden tenminste twee keer per jaar uitgevoerd; 

 grote inspecties, deze vinden tenminste één keer per jaar plaats 

 alle gebreken die leiden tot gevaarlijke situaties worden binnen twee werkdagen na constatering 
opgelost 

 het zand in zandbakken wordt jaarlijks aangevuld 

 het legen van afvalbakken, tenzij dit door derden wordt gedaan 

 de gemeente houdt per speeltoestel een logboek bij met onder andere inspecties, staat van onderhoud, 
geconstateerde gebreken, reparaties en geregistreerde ongevallen 

 bij wijziging van de doelgroep wordt een speelveld aangevuld met een nieuw, aantrekkelijk speeltoestel 

Bijlage 4 Beoordelingscriteria nieuwe speelvoorziening in bestaand deel van dorp 
of wijk   
 

1. Er ligt een aanvraag of verzoek van een belanghebbende zoals een dorpsbelang of wijkvereniging 
2. De aanvraag voldoet aan de volgende normen: 

 

Doelgroep  Afstand of speelbereik  

0   -   6 jaar  150 meter  

6   - 12 jaar  400 meter  

12 - 16 jaar  1000 meter  

 
 
 
 

Toepassing norm :  
Om een speelvoorziening te realiseren is er binnen de dekkingsgraad geen speelvoorziening aanwezig in de leeftijd van 
0 - 6 jaar. Deze methodiek geldt ook voor de andere twee leeftijdscategorieën. Of er dient volgens het doorgroeimodel 
toestellen bijgeplaatst te worden, waarvoor ook geldt dat er binnen de dekkingsgraad geen speelvoorziening aanwezig 
is binnen het speelbereik voor de leeftijdscategorieën 0-16 jaar.  
  

3. In bijzondere gevallen kan van de normen worden afgeweken 
  

4. De speelvoorziening past in het bestemmingsplan 
 
5. De speelvoorziening voldoet aan de kwaliteitsnormen (Bijlage 3) 
 
6. Er is budget beschikbaar voor de aanleg van de speelvoorziening 
 
7. De gemeente hanteert de volgende prioriteitsvolgorde:  

a. beheer en onderhoud van bestaande speelvoorzieningen  
b. vervanging of uitbreiding van speeltoestellen van bestaande speelvoorzieningen 
c. uitbreiding van speelvoorzieningen in een bestaande deel van een dorp of wijk 

Bijlage 5 Beoordelingscriteria nieuwe speelvoorziening in nieuwbouwwijk  
 
 

1. Er ligt een aanvraag of verzoek van een belanghebbende zoals een dorpsbelang of wijkvereniging, tenzij de 
aanleg van de speelvoorziening op initiatief van de gemeente plaatsvindt 

2. De aanvraag voldoet aan de volgende normen: 
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Doelgroep  Afstand of speelbereik  

0   -   6 jaar  150 meter  

6   - 12 jaar  350 meter  

12 - 16 jaar  700meter  

 
 

Toepassing norm :  
Om een speelvoorziening te realiseren is er binnen de dekkingsgraad geen speelvoorziening aanwezig in het 
speelbereik in de leeftijd van 0 - 6 jaar. Deze methodiek geldt ook voor de andere twee leeftijdscategorieën. 
   

3. In bijzondere gevallen kan van de normen worden afgeweken 
4. De gevraagde speelvoorziening past binnen het bestemmingsplan 
5. De gevraagde speelvoorziening voldoet aan de kwaliteitscriteria van Bijlage 3 
6. Er is budget beschikbaar voor de aanleg van de speelvoorziening 

Bijlage 4 WAS Schema 
 
De wettelijke verplichting voor de veiligheid van speeltoestellen en ondergronden is in het bijzonder geregeld in het 
Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (KOGtweg: WAS), dat in 1997 in werking is getreden (toen nog het 
Attractiebesluit geheten) en de Europese Normen (o.a. NEN-EN 1176-1 tot en met 1176-7 en 1177). In het WAS zijn 
wettelijke bepalingen vastgelegd voor aansprakelijkheid en 
veiligheid. In Onderstaand schema wordt duidelijk welke constructie wel of niet onder de WAS vallen: 
 



 

Pagina 45 

 

Bijlage 10, Criteria uitgifte groen  
 
De criteria voor het uitgeven van groene vlakken zijn; 
 
Als voldaan wordt aan de volgende criteria, kan een perceel groen in de woonlaag verkocht 
worden. 

 Het groen draagt niet bij aan de groenstructuur van de woonlaag en is met rood 
aangegeven op de uitgiftekaart van de betreffende kern. 
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 Het groen wordt niet uitgegeven als onomstreden kan worden vastgesteld dat het is 
aangeplant tegen inkijk of tegen belichting van (parkerende) auto’s.  

 Het groen grenst aan particulier eigendom van de verkrijger en vormt hiermee een logische 
eenheid.  

 Groenstroken worden niet uitgegeven als zij een afschermende functie hebben van een 
openbare ruimte of voorziening of erf dat voor een aanzienlijk deel begrensd wordt door 
achterkanten van tuinen of erven. 

 Gronden worden niet uitgegeven als die mogelijk in de toekomst gebruikt kunnen worden 
voor gemeentelijke (verkeers)ontwikkelingen.  

 Groenstroken met daarin bomen of boomstructuren worden niet uitgegeven. 

 Uitgifte van groen vindt niet plaats als hierdoor snippergroen (kleinschalig groen) ontstaat. 

 Uitgifte van groen vindt niet plaats, als dit tot verslechtering van de verkeersveiligheid kan 
leiden 

 
Als er kabels, leidingen, inspectieputten, openbare verlichting of iets dergelijks gelegen is in een te 
verkopen stuk grond, dan dient dit nadrukkelijk als zakelijk recht in de verkoopovereenkomst te 
worden vastgelegd.  
 
In de standaard verkoop groen- en reststrook overeenkomst is opgenomen: 
Artikel 4 Bestemming 4.1 Het registergoed heeft thans de bestemming “Groen”. Het college van 
burgemeester en wethouders is voornemens om de gemeenteraad voor te stellen bij de 
eerstvolgende integrale herziening van het bestemmingsplan de bestemming “wonen” (zonder 
bouwvlak) vast te stellen. Ambtshalve zal er tussentijds niet handhavend worden opgetreden tegen 
het in gebruik nemen van het registergoed als zodanig. Wanneer de koper wil weten wat de 
bouwmogelijkheden zijn binnen de toekomstige bestemming dan kan hij contact opnemen met het 
klantcontactcentrum van de gemeente Tubbergen. Wil de koper dat de bestemming direct wordt 
gewijzigd dan kan hij een aanvraag indienen bij de gemeente met het verzoek om een partiële 
herziening van het bestemmingsplan op te starten. De kosten van deze procedure komen dan voor 
rekening van de koper. 
 
Uitgifte van niet functioneel Groen  
 
De gemeente Tubbergen heeft het voornemen om niet-functioneel groen te verkopen, waardoor de 
onderhoudskosten gereduceerd worden en het onderhouden van openbaar groen in de toekomst 
betaalbaar blijft.  
De doelstelling van het uitgiftebeleid is als volgt: 
Afstoten van niet-functioneel groen; 
Genereren van financiële middelen vanuit de verkoop van niet-functioneel groen; 
Besparen op onderhoudskosten van structureel openbaar groen (op termijn); 
Behalen van een hogere ruimtelijke kwaliteit van het structureel openbaar groen. 
Er zijn verschillende typen gebieden (lagen) te onderscheiden met verschillende typen groen. Voor 
ieder gebied zijn richtlijnen ontwikkeld om vast te stellen of groen kan worden verkocht.  
Kerngebied 
Woongebied 
Landschappelijk gebied 
Bedrijventerrein 
Sport en speellocaties 
Landschappelijke relicten 
Dorpsranden 
 
Kerngebied 
Het groen in de kernen is van groot belang voor de openbare ruimte als geheel. Er is echter niet 
heel veel ruimte voor groen en het is van groot belang dat er kwalitatief hoogwaardig groen in de 
kerngebieden behouden blijft. Vanwege eenheid in inrichting en het voorkomen van versnippering 
kan groen in de kerngebieden niet worden uitgegeven, tenzij er een groot maatschappelijk belang 
is.  
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Woongebied 
Het groen in de woonomgeving is belangrijk voor de leefbaarheid. Om te beoordelen of groen 
verkocht kan worden, heeft een belangenafweging plaatsgevonden. Hierbij is gekeken naar de 
huidige functie en afmetingen en de gevolgen van verkoop voor de recreatieve, esthetische en 
verkeersfunctie. 
Na afweging van deze belangen is vastgesteld wat niet-functioneel groen is en dus verkocht kan 
worden. Het niet-functionele groen, dat verkocht kan worden, is voor iedere kern op de uitgiftekaart 
in rood aangegeven. Dit is getoetst aan onderstaande criteria. 
 
Landschappelijk gebied 
Het landschappelijk groen binnen de stedelijke gebieden is de drager van de groenvoorziening en 
is van groot belang voor de openbare ruimte als geheel. Vanwege het grote belang voor de 
openbare ruimte kan het landschappelijk groen niet verkocht worden, tenzij er een bijzondere 
situatie is, zoals een zwaarwegend maatschappelijk belang.  
 
Bedrijventerrein 
Het groen op bedrijventerreinen is van groot belang voor de openbare ruimte maar de groene 
ruimte staat onder druk door de ruimte die nodig is voor parkeren. Vanwege het grote belang van 
dit groen kan het niet verplaatst worden, tenzij er sprake is van een groot maatschappelijk belang 
of bij wijzigingen van de kavelindeling. Verkoop is slechts bij hoge uitzondering mogelijk. De KOG 
medewerker en de beleidsmedewerker bedrijventerreinen van de gemeente moeten altijd 
betrokken worden bij plannen voor verplaatsing of verkoop van groen op bedrijventerreinen. 
 
Sport en Speellocaties 
Het groen rond de sport- en speellocaties staat vaak al op gespannen voet met de beschikbare 
ruimte en door de privatisering is het beheer zwaar onder druk komen te staan. Dit afschermend 
functioneel groen is in zijn gehele omvang dan ook van groot belang voor de landschappelijke 
inpassing van de sport- en speellocaties. Vanwege landschappelijke inpassing komt dit groen 
slechts als het gaat om een algemeen maatschappelijk belang voor uitgifte in aanmerking. 
 
Landschappelijke relicten 
Landschappelijke relicten in de kernen zijn van het grootste belang voor de openbare ruimte als 
geheel. Vaak staan landschappelijke relicten op gespannen voet met de beschikbare ruimte. 
Landschappelijke relicten mogen niet versnipperd worden en moeten als eenheid beheerd worden. 
Mede daardoor kunnen deze slechts verkocht worden als er een groot maatschappelijk belang is.  
 
Stads- en dorpsranden  
Het groen in de stads- en dorpsranden is niet altijd eigendom van de gemeente. Daar waar de 
gemeente wel eigenaar is, wordt het groen in de stads- en dorpsranden niet verkocht, tenzij er een 
algemeen maatschappelijk belang is. Wel is het mogelijk dat gemeente en bewoners 
samenwerken om een eenduidige inrichting en beheersniveau te realiseren zoals op de 
beleidskaart is aangegeven. 
 
Juridische en economische levering 
Er zijn situaties bekend waarin bewoners een perceel grond van de gemeente hebben verworven, 
maar deze verwerving niet in het kadaster is ingeschreven. De eigenaren van dergelijke percelen 
zijn zelf verantwoordelijk voor het aantonen dat deze percelen grond door hen zijn verworven.  
 
Huren 
Bestaande huurcontracten worden waar nodig verlengd of geactualiseerd om verjaring te 
voorkomen. Er worden geen nieuwe huurcontracten afgesloten voor verhuur van niet functioneel 
groen, de voorkeur gaat uit naar verkoop van niet functioneel groen. Dit geld ook voor de reeds 
verhuurde stukken grond, waar grondgebruikers huur om willen zetten naar koop, werkt de 
gemeente hier waar mogelijk aan mee. Dit betreft veelal vakjes groen aan de voorzijde van 
woningen.   
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Verkopen 
De grondprijs voor uit te geven groenstroken wordt jaarlijks vastgesteld middels een taxatie. 
 
Groenstroken enkel gelegen voor de voorgevelrooilijn  €50,00/m2. Excl. Overdrachtbelasting. 
Groenstroken gelegen aan de zij- en/of achterkant van de woning 75,-/m2 Excl. 
Overdrachtbelasting. 
 
In bijzondere gevallen kan gemotiveerd van de aangehaalde prijsstelling worden afgeweken. 
 
Criteria voor het verkopen van niet functioneel groen  
Als voldaan wordt aan de volgende criteria, kan een perceel groen in de woonlaag verkocht 
worden. 
Het groen draagt niet bij aan de groenstructuur van de woonlaag en is met rood aangegeven op de 
uitgiftekaart van de betreffende kern. 
Het groen wordt niet uitgegeven als onomstreden kan worden vastgesteld dat het is aangeplant 
tegen inkijk of tegen belichting van (parkerende) auto’s.  
Het groen grenst aan particulier eigendom van de verkrijger en vormt hiermee een logische 
eenheid.  
Groenstroken worden niet uitgegeven als zij een afschermende functie hebben van een openbare 
ruimte of voorziening of erf dat voor een aanzienlijk deel begrensd wordt door achterkanten van 
tuinen of erven. 
Gronden worden niet uitgegeven als die mogelijk in de toekomst gebruikt kunnen worden voor 
gemeentelijke (verkeers)ontwikkelingen.  
Groenstroken met daarin bomen of boomstructuren worden niet uitgegeven. 
Uitgifte van groen vindt niet plaats als hierdoor snippergroen (kleinschalig groen) ontstaat. 
Uitgifte van groen vindt niet plaats, als dit tot verslechtering van de verkeersveiligheid kan leiden 
Als er kabels, leidingen, inspectieputten, openbare verlichting of iets dergelijks gelegen is in een te 
verkopen stuk grond, dan dient dit nadrukkelijk als zakelijk recht in de verkoopovereenkomst te 
worden vastgelegd.  
 
In de standaard verkoop groen- en reststrook overeenkomst is opgenomen: 
 
Artikel 4              Bestemming 
 
4.1 Het registergoed heeft thans de bestemming “Groen”. Het college van burgemeester en 
wethouders is voornemens om de gemeenteraad voor te stellen bij de eerstvolgende integrale 
herziening van het bestemmingsplan de bestemming “wonen” (zonder bouwvlak) vast te stellen. 
Ambtshalve zal er tussentijds niet handhavend worden opgetreden tegen het in gebruik nemen van 
het registergoed als zodanig. Wanneer de koper wil weten wat de bouwmogelijkheden zijn binnen 
de toekomstige bestemming dan kan hij contact opnemen met het klantcontactcentrum van de 
gemeente Tubbergen. Wil de koper dat de bestemming direct wordt gewijzigd dan kan hij een 
aanvraag indienen bij de gemeente met het verzoek om een partiële herziening van het 
bestemmingsplan op te starten. De kosten van deze procedure komen dan voor rekening van de 
koper. 
 
De kaarten waarop de wel- of niet uitgeefbare gebiedjes zijn te raadplegen op de server van de 
gemeente Tubbergen. In het volgende overzicht kan doorgeklikt worden naar de gebiedskaarten. Deze 
zijn als .pdf bestand opgenomen. Om deze goed te kunnen waarnemen is het noodzakelijk dat op uw 
PC een recentere versie van de ADOBE pdf-viewer is geïnstalleerd. Dit kan op 

https://get.adobe.com/nl/reader/ geschieden. 
 

Bijlage 12, Financiën  
 
Financiën in relatie met Beplantingstypes   
 

https://get.adobe.com/nl/reader/
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Onderstaand worden de kosten in het onderhoud van Bodembedekkende heester, Bosplantsoen 
en Bomen aangegeven. Dit zijn de onderdelen van het groen die de meeste aandacht vragen bij 
het inhalen van achterstallig onderhoud en renovaties.   
 
Bodembedekkers  
 
Een groot deel van het groen bestaat uit zogenaamde bodembedekkende heesters, dat zijn 
planten tot ca. 25-30 cm hoogte, vaak in plantstroken tussen zijn de rijbaan en het trottoir of langs 
paden bij woningen. Als gevolg van het wet- en regelgeving en het verbod op het gebruik van 
chemische onkruidbestrijdingsmiddelen zijn deze plantvakken vrijwel volledig overwoekerd door 
onkruiden en grassen. Het is onmogelijk gebleken de grassen en onkruiden hier handmatig 
succesvol te verwijderen. De meeste onkruiden zijn zaad en wortel onkruiden; de eerste komt 
voort uit zaad en wordt door de wind verspreid en de wortelonkruiden hebben een groot en 
uitgebreid wortelstelsel met in de bovengrond wortelstokken. Als je een plant uit de grond trekt zie 
je de wortelstokken waarop bij elke knoop een plantje zit met zijn eigen wortels diep de grond in. 
Zo kan in een keer wel 5-8 planten uit de grond getrokken worden maar er blijft altijd een stukje 
wortel zitten en deze begint gewoon heer een nieuwe cyclus. Een voorbeeld hiervan is kweekgras.   
Het GBI beheersysteem geeft aan dat de jaarlijkse onderhoudskosten € 3,36 per m2 bedragen  
 
Bosplantsoen en het Twents hakhout 
 
Een ander beplantingstype is het zgn. bosplantsoen en het Twents hakhout waar op verschillende 
plekken in verschillende dorpen beplantingsvakken van aanwezig zijn die qua maat en schaal daar 
niet de gewenste functie vervullen en duur in onderhoud zijn omdat de beplanting te groot wordt 
voor het plantvak. Hier wordt cyclisch onderhoud aan uitgevoerd waarbij Jaarlijks knippen en 
scheren en om de 3-4 jaar wordt de totale beplanting bij de grond afgezet en de cyclus start 
opnieuw. In het vorige hoofdstuk over de beplantingen is dit fenomeen uitgebreid beschreven. 
Het GBI beheersysteem geeft aan dat de jaarlijkse onderhoudskosten € 0,90 bedragen voor een 
adequaat en planmatig beheer en onderhoud. Een gewogen schatting van de huidige 
onderhoudskosten is factor 3 daarbij van toepassing is € 2,87 per m2 per jaar.  
 
Bomen  
 
In het verleden zijn op veel plaatsen in de woonwijken van de dorpen van de gemeente Tubbergen 
te veel en te grote bomen qua omvang aangeplant langs de straten en wegen in de groensingels 
rondom de woningen. Op dit moment tussen de 25 en 40 jaar na aanplant veroorzaken deze 
bomen grote overlast aan bewoners en dan zijn de meeste bomen pas halfwas en dient er 
rekening gehouden te worden met boomkronen die eens zo groot worden als de huidige staat en 
dat er straat en laanbomen de trottoirs geheel opdrukken, de trottoirbanden en de verharding van 
de rijbaan weg en opdrukken en mogelijk riolering en kabels en leidingen kapot drukken. Door het 
hanteren van het principe ‘De juiste boom op de juiste plaats’ kunnen zowel de overlast voor de 
bewoners als ook de schade aan de infrastructuur sterk verminderd worden.  
 
Ook het uitgangspunt Kwaliteit boven Kwantiteit speelt hierbij een rol. Het is beter om 1 boom die 
rondom en boven en ondergronds alle groeiruimte heeft volledig uit te laten groeien tot een 
schitterende solitaire boom dan 4 of 5 of meer bomen te dicht op elkaar te laten staan met alle 
extra onderhoudsingrepen van dien en ook nog eens de overlast niet of nauwelijks verminderen. 
Het voorstel is om deze te grote bomen te verwijderen en zo nodig te vervangen door een kleinere 
boom is dan de oplossing om een duurzaam bomenbestand te creëren.  
Door planmatig woongebieden onder de loep te nemen, vakmatig te beoordelen, en de 
functionaliteit te toetsen zijn er mogelijkheden om bepaalde groenvoorzieningen in overleg met 
stads- en kernraden en overige bewoners om te vormen naar meer hedendaags groen met andere 
beplantingen en omvormingen van beplanting voor beplanting, beplanting naar gras, 
bodembedekkers naar gras, bodembedekkers naar vaste planten, en zo zijn er nog meer 
mogelijkheden.  
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Door middel van burgerparticipatie van de direct aanwonenden kan het dagelijks onderhoud van 
de beplantingsstrook met vaste planten door de bewoners zelf uitgevoerd worden met 
ondersteuning vanuit Noaberkracht. Hierdoor worden de jaarlijkse kosten aanzienlijk verminderd.   
 
De kosten van het wegwerken van achterstallig onderhoud en andere benodigde ingrepen 
verschillen per dorp. In de kleinere dorpen waar minder openbaar groen aanwezig is, is de 
achterstalligheid in het onderhoud meer zichtbaar; er is weinig openbaar groen en wat er is, ziet er 
slecht uit.  
In de grote dorpen van de gemeente Tubbergen zijn de te bewerken oppervlakten vele malen 
groter. De aanleg van deze groenvoorzieningen is in veel gevallen al meer dan 20-35 jaar geleden 
gedaan zijn met toenmalige inzichten van inrichting en het beschikbare plantmateriaal.  
Hier is vergrassing, slijtage en afwezigheid van de beplantingen de grootste veroorzaker van de 
matig tot slechte beeldkwaliteit. Op basis van de gegevens van het GBI-beheersysteem en 
gezond, vakkundig verstand kan een realistische inschatting gemaakt worden van de te renoveren 
onderdelen per dorp. Hierbij kunnen ook de geïnventariseerde wensen en verlangens van de 
bewoners betrokken worden. Het GBI-beheersysteem geeft aan dat de jaarlijkse 
onderhoudskosten per boom afhankelijk is van de boomgrootte en de standplaats varieert tussen 
de € 18,48 en 41,86 per jaar. 
 
 
GBI beheergegevens met eenheidsprijzen 
 

Objectgroep Objectnaam Kenmerk Eenheid 	Kosten	jr Kost-jr-kort verzorgend	ond techn.	onderhoud vervangen

Boom Boom	in	bosplantsoen Beplanting st 	€							18,48	 	€						18,48	 4,73														 	 13,750

Boom Boomgroep	boom Beplanting st 	€							22,53	 	€						28,56	 5,37														 	 17,150

Boom Boomgroep	boom Berm st 	€							22,97	 	€						29,00	 0,44												 	 5,37														 	 17,150

Boom Boomgroep	boom Gras st 	€							27,13	 	€						33,16	 4,61												 	 5,37														 	 17,150

Boom Boomgroep	boom Verharding st 	€							34,52	 	€						41,86	 8,16												 	 5,37														 	 20,980

Boom Gekandelaberde	boom Beplanting st 	€							33,21	 	€						33,21	 7,27														 	 25,940

Boom Gekandelaberde	boom Berm st 	€							33,65	 	€						33,65	 0,44												 	 7,27														 	 25,940

Boom Gekandelaberde	boom Gras st 	€							37,82	 	€						37,82	 4,61												 	 7,27														 	 25,940

Boom Gekandelaberde	boom Verharding st 	€							47,00	 	€						47,00	 8,16												 	 7,27														 	 31,560

Boom Knotboom Beplanting st 	€							20,25	 	€						20,25	 16,12												 	 4,130

Boom Knotboom Berm st 	€							20,69	 	€						20,69	 0,44												 	 16,12												 	 4,130

Boom Knotboom Gras st 	€							24,85	 	€						24,85	 4,61												 	 16,12												 	 4,130

Boom Knotboom Verharding st 	€							29,91	 	€						29,91	 8,16												 	 16,12												 	 5,630

Boom Lei-	/	vormboom Beplanting st 	€							65,33	 	€						71,35	 48,17												 	 17,150

Boom Lei-	/	vormboom Berm st 	€							65,76	 	€						71,79	 0,44												 	 48,17												 	 17,150

Boom Lei-	/	vormboom Gras st 	€							69,93	 	€						75,96	 4,61												 	 48,17												 	 17,150

Boom Lei-	/	vormboom Verharding st 	€							77,32	 	€						84,65	 8,16												 	 48,17												 	 20,980

Boom Solitaire	boom Beplanting st 	€							22,53	 	€						28,56	 5,37														 	 17,150

Boom Solitaire	boom Berm st 	€							22,97	 	€						29,00	 0,44												 	 5,37														 	 17,150

Boom Solitaire	boom Gras st 	€							27,13	 	€						33,16	 4,61												 	 5,37														 	 17,150

Boom Solitaire	boom Verharding st 	€							34,52	 	€						41,86	 8,16												 	 5,37														 	 20,980

Boom Straat-	/	laanboom Beplanting st 	€							22,53	 	€						28,56	 5,37														 	 17,150

Boom Straat-	/	laanboom Berm st 	€							22,97	 	€						29,00	 0,44												 	 5,37														 	 17,150

Boom Straat-	/	laanboom Gras st 	€							27,13	 	€						33,16	 4,61												 	 5,37														 	 17,150

Boom Straat-	/	laanboom Verharding st 	€							34,52	 	€						41,86	 8,16												 	 5,37														 	 20,980

Cultuurbeplanting Leeg m2 	€									6,28	 2,726 1,808 1,744

Cultuurbeplanting Bodembedekkende	 m2 	€									3,36	 1,894 0,527 0,938

Cultuurbeplanting Heesters/botanische	 m2 	€									2,87	 1,617 0,654 0,601

Cultuurbeplanting Rozen m2 	€									9,21	 3,415 3,253 2,542

Cultuurbeplanting Vaste	planten m2 	€									9,67	 3,977 2,796 2,893

Cultuurbeplanting Wisselperk	 m2 	€							45,52	 3,977 41,542

Gras Berm m2 	€									0,19	 0,005 0,14 0,042

Gras Braakliggend	terrein m2 	€									0,14	 0,04 0,102

Gras Gazon m2 	€									0,99	 0,02 0,8 0,174

Gras Gazon	met	bollen m2 	€									1,25	 0,02 1,058 0,174

Gras Kruidenrijk	gras m2 	€									0,49	 0,005 0,131 0,350

Gras Wadi m2 	€									1,75	 0,016 0,737 1,000

Haag licht m2 	€									8,02	 1,961 4,749 1,312

Natuurlijke	 Leeg m2 	€									0,90	 0,032 0,492 0,375

Natuurlijke	 Bos m2 	€									0,03	 0,005 0,028

Natuurlijke	 Bosplantsoen m2 	€									0,90	 0,032 0,492 0,375

Natuurlijke	 Houtwal m2 	€									0,36	 0,024 0,339

Natuurlijke	 Struweel m2 	€									0,87	 0,005 0,492 0,375

Speelondergrond gras m2 	€									1,03	 0,012 0,846 0,174

Speelondergrond houtsnippers m2 	€							10,18	 0,044 6,935 3,200

Speelondergrond kunstgras m2 	€									5,54	 0,04 1,5 4,020

Speelondergrond rubber	tegels m2 	€									6,69	 0,012 2,14 4,538

Speelondergrond zand m2 	€									5,76	 0,012 5,752

Speeltoestel Speeltoestel	groot st 	€		1.140,36	 73,163 1067,200

Speeltoestel Speeltoestel	klein st 	€					205,71	 92,324 113,390

Speeltoestel Speeltoestel	middel st 	€					540,06	 73,163 466,900   
 
 


