
Vervangingsachterstand beplanting 
 
Uit een inventarisatie in het voorjaar van 2021 is gebleken dat 110 beplantingsvakken een renovatie behoeven. De 
vervangingsopgave is als achterstallig te bestempelen omdat deze significant groter is dan wat regulier te verwachten 
mag zijn.  
 

Vervangingsopgave 
De vervangingsopgave bestaat uit 110 vakken met een oppervlak van 6.188 m2. De locaties van de 
beplantingsvakken zijn aangegeven op de plattegronden in de bijlagen. Op de volgende pagina is voor de 
beeldvorming een aantal foto’s met de aanwezige schade opgenomen. Het merendeel van de vakken liggen in 
Oudewater. Van de 110 vakken liggen 9 vakken binnen de projectgrenzen van de reconstructie Brede dijk, circa 840 
m2. Daarmee blijft er 5.348 m2 over om vanuit de reguliere middelen te vervangen.  
 

Kostenopgave 
De totale kosten van de vervangingsopgave van de 101 vakken, 5.348 m2 wordt geraamd op € 140.000.  
 

Perspectief 
Het is belangrijk om de huidige vervangingsopgave in perspectief te plaatsen. Daarbij dient gekeken te worden naar 
de verhouding in oppervlak en in financiën. In totaal beheert de gemeente ruim 100.000 m2 aan beplanting. Het 
merendeel van dit areaal bestaat uit bosplantsoen (+- 70%) en heesters (+- 25%). Het overige deel bestaat uit hagen, 
hakhout en vaste planten.  
 
Oppervlak 
De vervangingsopgave bestaat uit 101 vakken met een oppervlak van 5.348 m2, dat is 5% van het totale areaal. Dat 
percentage lijkt misschien laag maar dit percentage hoort significant lager te liggen. Bosplantsoen en hakhout zijn 
namelijk beplantingsvormen die, met goed onderhoud, zichzelf (theoretisch) oneindig in standhouden, de beplanting 
verjongt zichzelf waardoor een volledige vervanging eigenlijk niet benodigd is. Voor hagen, heesters en vaste planten 
is dit echter anders, daar zijn levensduren van 30, 25 en 20 jaar standaard. Deze beplanting gaat na verloop van tijd 
dood waardoor vervanging noodzakelijk is. Niet alleen bij einde levensduur wordt beplanting vervangen, regelmatig 
zijn ook overwoekering door wortelonkruiden, verwildering van ongewenste struiken of het niet functioneren van 
beplanting reden voor vervanging. 
 
Wanneer met die informatie gekeken wordt naar het areaal van de gemeente dan zou de jaarlijkse 
vervangingsopgave tussen de 1000 en 1500 m2 moeten zijn. Daarmee is de huidige vervangingsopgave circa 
viermaal groter dan wat gebruikelijk is.  
 
Financiën 
In de begroting van 2021 is € 8.230,- opgenomen voor de vervanging van de beplanting. Met dit budget kan zo’n 400 
m2 aan heesters worden vervangen. Heesters zijn echter goedkoop in de aanschafprijs, zeker vaste planten zijn 
significant duurder. Daarmee is de vervangingsopgave op dit moment al zeker tienmaal groter dan wat met het 
huidige budget haalbaar is en deze achterstand groeit jaarlijks door ontbreken van voldoende middelen.  
  



Beeldvorming 

 

  
Met bamboe overwoekert beplantingsvak Met haagwinde overwoekert beplantingsvak 
 

  
Met heermoes overwoekert bepaltingsvak Met kweekgras overwoekert beplantingsvak  
 



  
Groen functioneert niet  Onoverzichtelijke situatie door groen 
 

  
Met zevenblad overwoekert beplantingsvak Met kweekgras overwoekert beplantingsvak 
 


