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1 Inleiding en vraagstelling

1.1 Achtergrond

Sinds 1988 beschreef de Monumentenwet, die is vervallen en is vervangen door de Erfgoedwet de
bescherming van door de mens vervaardigde zaken, zoals gebouwd erfgoed en groen erfgoed. Onder
groen erfgoed worden alle historisch waardevolle aangelegde monumenten verstaan, zoals tuinen,
parken, begraafplaatsen, de groenaanleg van fabrieksterreinen en boerenerven, exclusief de
zelfstandige bouwkundige eenheden daarbinnen. Onderdelen van een beschermde aanleg bestaan uit
harde structuren zoals paden, waterlopen en reliëf, maar ook uit groene structuren die bewust zijn
aangebracht en gerangschikt: elementen zoals onder andere laanbeplanting, weide, parkbos,
berceaus, taxushagen of solitaire bomen. De samenhang tussen groene en structurerende elementen
bepaalt de monumentale waarde.

Voor de instandhouding van deze groene onderdelen stelt het Rijk subsidie beschikbaar die volgens
een standaard begrotingsmodel wordt vastgesteld. De jaarlijks verstrekte subsidies helpen eigenaren
om het monument in stand te houden en zijn onder meer in de Subsidieregeling instandhouding
monumenten (Sim) opgenomen.

Dit onderzoek is op de schaal van geheel Nederland, waarbij alle 1400 groene monumenten worden
meegewogen op basis van een vooraf vastgestelde steekproef met een omvang van 209
monumenten, niet eerder uitgevoerd. Wel is er op het niveau van monumenten kennis en ervaring
opgedaan over door het werken met de Brim subsidie regeling. Er is door Witteveen+Bos voor de
Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen (VPHB) een studie uitgevoerd naar 300 particuliere
buitenplaatsen. In deze studie is zowel naar rood als groen gekeken en is een inventarisatie over
kosten en baten met betrekking tot het onderhoud onder VPHB leden als basis gebruikt. De
belangrijkste conclusie van dit onderzoek over het groen binnen de 300 particuliere buitenplaatsen
was dat de particuliere eigenaren 70-80% van de Instandhoudingskosten dragen. De verhouding
tussen de onderhoudskosten voor particulieren en de overheid zijn volgens dit onderzoek ‘uit balans’.

Om inzicht te krijgen in de onderhoudsstaat en instandhoudingsbehoefte van de beschermde
groenaanleg van alle Rijksmonumenten in Nederland zijn door de RCE voor deze opdracht uit veertien
groencategorieën representanten geselecteerd die een dwarsdoorsnede van het aanwezige groene
Nederlandse erfgoed geven. Naast de vraagstelling zoals geformuleerd door de opdrachtgever zijn
daarnaast de Leidraad subsidiabele onderhoudskosten (2013) (BRIM), Tuinhistorische Richtlijnen
(2012) en Uitvoeringsrichtlijn Hovenierswerk historische tuinen en parken 2015 (URL 6010) de basis
voor de uit te werken methodiek. Middels een methodisch opgezette toetsing wil het ministerie inzage
krijgen in een werkbaar model voor inventarisatie en monitoring dat toepasbaar is voor de
verschillende groenobjecten en dat tevens door meerdere personen en organisaties bruikbaar én
controleerbaar kan zijn.

1.2 Vraagstelling

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft de beleidsopdracht om een onderzoek uit te
voeren naar de instandhoudingsbehoefte van groen erfgoed in Nederland. Doel van het onderzoek is
om inzicht te krijgen in de onderhoudsstaat en instandhoudingsbehoefte van beschermde groenaanleg
van Rijksmonumenten in Nederland.

De minister van OCW bericht in haar brief van 29 juni 2015 aan de Tweede Kamer over specifiek de
groene monumenten:

“Voor groene monumenten was in de afgelopen jaren sprake van een overvraag. Uit de voorlopige
cijfers 2015 blijkt dat er in dat jaar echter voor minder dan de beschikbare € 5 miljoen is
aangevraagd. Om meer inzicht te krijgen in de onderhoudsbehoefte en de staat waarin groene
monumenten verkeren, laat ik een onderzoek uitvoeren. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door de RCE
in samenwerking met belangenorganisaties en zal medio 2016 zijn afgerond.”
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Het hierboven in het citaat van de minister van OCW genoemde onderzoek vind zijn weerslag in deze
rapportage. Voor de volledigheid is het goed te vermelden dat dit onderzoek over de groene
monumenten past in het beleid van OCW en de werkzaamheden van de RCE voor de erfgoedmonitor
(www.erfgoedmonitor.nl). Vanuit het perspectief van monitoring is het ontwikkelen van een methodiek
die ook in de toekomst kan worden herhaald een voorwaarde voor dit onderzoek.

De vragen die in dit onderzoek worden beantwoord zijn:
inzicht te krijgen in de onderhoudsstaat van beschermde groenaanleg van Rijksmonumenten
in Nederland
inzicht te krijgen in de instandhoudingsbehoefte van beschermde groenaanleg van
Rijksmonumenten in Nederland

Binnen de objecten zijn de elementen ingedeeld volgens hoogstnoodzakelijk onderhoud. Dit
structureel onderhoud is ingedeeld naar verdeelcriteria oftewel prioriteit. Voor prioriteit 1 betreft het
onderhoudswerkzaamheden aan de hoofdstructuur en de aantoonbare kernwaarden
hoofdkarakteristiek) van groene monumenten. Onderhoudswerkzaamheden met prioriteit 2 en
restauratiewerkzaamheden zijn niet subsidiabel. Ze kunnen wel subsidiabel zijn in het kader van een
andere subsidieregeling (bijvoorbeeld een restauratiesubsidieregeling van een provincie). Er is ook een
categorie van overige elementen met categorie 0 (voorbeeld: parkeerplaats).

Vragen op een gedetailleerd niveau:

Hoe is de onderhoudstoestand van elementen binnen de groene rijksmonumenten voor
prioriteit 1 en 2?
Hoe is de onderhoudstoestand van elementen (individueel en per categorie) over de 209
monumenten in de steekproef en op basis van de geëxtrapoleerde steekproef naar alle 1400
groene rijksmonumenten
Hoe is de onderhoudstoestand van de groene rijksmonumenten (individueel en per categorie)
over de 209 monumenten in de steekproef en op basis van de geëxtrapoleerde steekproef
naar alle 1400 groene rijksmonumenten
Wat is de instandhoudingsbehoefte (in €) van de groene rijksmonumenten (individueel en per
categorie) over de 209 monumenten in de steekproef en op basis van de geëxtrapoleerde
steekproef naar alle 1400 groene rijksmonumenten

Vragen over de 209 geïnventariseerde monumenten:

Wat is de inschatting van de veldmedewerker van de staat van aanleg als geheel?
Zijn er aanwijzingen dat de frequentie van typen onderhoud aanpassing behoeven?
Klopt de beschrijving uit het register van het type aanleg en zo nee welke verbeteringen
kunnen worden aangebracht?

Wat betreft de instandhoudingsbehoefte wordt in dit onderzoek alleen het reguliere onderhoud in
bedragen vertaald. De eventuele ‘restauratieopgave’ wordt niet in bedragen vertaald, maar er wordt
weergegeven hoeveel monumenten in een slechte of matige onderhoudsstaat verkeren. Ook is het zo
dat de uitkomsten van deze inventarisatie resultaten genereren over de groene elementen die er nu
zijn en geen informatie geven over het groen vanuit een historisch perspectief.

In de resultaten zal aandacht zijn voor de mogelijke verschillen tussen typen elementen en typen
monumenten zowel uit de geïnventariseerde steekproef als uit de geëxtrapoleerde resultaten naar alle
1400 groene rijksmonumenten. De vraag zal worden beantwoord of er sprake is van regionale
verschillen op het niveau van de provincies – ook vanuit het perspectief dat er provinciale regelingen
bestaan die mogelijk verschillen kunnen verklaren. Daarnaast is er de vraag of het type eigenaar leidt
tot andere bevindingen.

De resultaten in de rapportage zullen geanonimiseerd worden beschreven zodat de resultaten niet
kunnen worden herleid tot individuele groene rijksmonumenten.
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1.3 Leeswijzer

Deze voorliggende rapportage bestaat naast dit introducerende hoofdstuk uit nog 4 hoofdstukken:

In het volgende hoofdstuk  (hoofdstuk 2) wordt een beknopt historisch overzicht gepresenteerd over
het rijksbeleid ten aanzien van groene rijksmonumenten en de bijbehorende subsidies. In bijlage 2
van dit rapport is een uitgebreidere analyse beschikbaar waarin de beleidsontwikkeling diepgaander
wordt beschreven.

De methodes zoals die in dit onderzoek zijn gebruikt voor de opzet en uitwerking van de steekproef,
het voorbereiden en uitvoeren van het veldwerk, de ontwikkeling van de data-app voor inventarisatie
in het veld, de analyse van alle ingevoerde gegevens en de extrapolatie van de steekproef naar alle
1400 groene rijksmonumenten staan beschreven in hoofdstuk 3.

Het vierde hoofdstuk beschrijft de resultaten van dit onderzoek waarin aandacht is voor de staat van
het groene erfgoed en de instandhouding ervan. De grote hoeveelheid data zal zoveel mogelijk in
overzichtelijke tabellen worden gepresenteerd en er is aandacht voor aanvullende inzichten over
mogelijke invloed van type eigenaar en regionale ligging.

Het afsluitende hoofdstuk 5 beschrijft ten slotte de conclusies die dit onderzoek heeft opgeleverd en
gaat verder in op enkele relevante aanbevelingen over beleid rond de groene rijksmonumenten en de
toepassing van deze methode voor monitoring in de toekomst.
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2 Historisch overzicht Rijksbeleid groen
erfgoed

2.1 Inleiding

De bescherming van historische tuinen, parken, buitenplaatsen, tuinen, boerenerven,
verdedigingswerken, collectietuinen en begraafplaatsen (samengevat als groen erfgoed), heeft de
afgelopen decennia een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Dit proces is navolgbaar in
verschillende beleidsdocumenten en wet- en regelgeving die verschillende keren zijn aangepast. De
aanpassingen waren relatief ingrijpend, waardoor het lastig is om de gegevens uit verschillende jaren
te vergelijken.
Om inzicht te geven in de achterliggende invloeden wordt in deze paragraaf een beknopt overzicht
geschetst van de totstandkoming van de huidige subsidieregeling voor groen erfgoed, welke we
tegenwoordig kennen als het Subsidiering instandhouding monumenten (Sim). Een uitgebreider
overzicht is opgenomen in Bijlage 2.

2.2 Rijksbeleid

Sinds 2006 verleent het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op basis van het
Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten (Brim) verschillende subsidies aan eigenaren
van rijksmonumenten. Eén van deze subsidies (Subsidieregeling instandhouding monumenten, oftewel
Sim) ondersteunt de instandhouding van monumenten voor een periode van zes jaar met eenvoudige
regels en snelle procedures, waarbij met instandhouding regulier en planmatig onderhoud wordt
gestimuleerd. Monumentaal groen is van 2006 tot 2010 nog niet subsidiabel in verband met het
ontbreken van voldoende financiële middelen.1

Eigenaren van niet-woonhuizen kunnen op basis van een meerjarig instandhoudingsplan subsidie
aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in het jaar voorafgaand aan de
instandhoudingsperiode. Aangewezen Organisaties voor Monumentenbehoud (deze AOM’s vervallen in
2018), Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud (POM’s) en decentrale overheden komen
ook in aanmerking voor instandhoudingssubsidies voor woonhuizen die zij in bezit hebben.2

De inrichting van de instandhoudingsregeling is vanaf de invoering in 2006 een aantal keer aangepast.
De aanpassingen in 2011 en 2013 waren relatief ingrijpend, waardoor het lastig is om gegevens uit
verschillende jaren te vergelijken. Sinds 2013 is er geen aanpassing meer geweest. De Sim stimuleert
eigenaren om het onderhoud structureel en planmatig uit te voeren.
Niet alle typen rijksmonumenten konden tegelijk instromen in de subsidieregeling. Het instroommodel
was als volgt:3

Vanaf 2006: molens / kastelen / landhuizen / horeca instellingen
Vanaf 2007: agrarische gebouwen / (delen) van gebouwen / woonhuizen / weg- en waterwerken
Vanaf 2008: openbare gebouwen / verdedigingswerken / liefdadige instellingen / losse objecten
Vanaf 2009: kerkelijke gebouwen / kerkonderdelen / kerkobjecten
Vanaf 2010: groene monumenten op buitenplaatsen
Vanaf 2011: overige groene monumenten / archeologische monumenten

1 J.P.H. Donner, ‘Besluit van 16 januari 2006, houdende regels met betrekking tot de financiële ondersteuning van eigenaren
van beschermde monumenten ten behoeve van de instandhouding van beschermde monumenten (Besluit
rijkssubsidiëring instandhouding monumenten)’, Staatsblad (31 januari 2006) nr. 31, pp. 17 en 25.

2 Adviescommissie, Advies Professionele organisaties voor monumentenbehoud, z.pl. z.jr.
<http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/downloads/nieuws/advies_algemeen_deel_130710_0519_001.pdf> (19
september 2016).

3 <http://erfgoedmonitor.nl/onderwerpen/subsidieregeling-instandhouding-rijksmonumenten-brim>, (19 september 2016).
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2.2.1 Groene monumenten

In het monumentenregister vormen groene monumenten geen aparte categorie, maar vallen onder de
complexbeschrijving. Dit zorgt ervoor dat het lastig is om deze categorie monumenten zuiver te
onderscheiden in de subsidiegegevens. Vanaf 2013 is er een apart subsidiebudget voor groene
monumenten ingevoerd en is het mogelijk om het aantal deelnemende groene monumenten
gescheiden in beeld te brengen. In de Erfgoedmonitor zijn groene monumenten daarom pas vanaf
2013 als aparte categorie in beeld gebracht. In Bijlage x zijn aanvullende gegevens opgenomen die
hierover meer inzicht geven. De aanvrager dient 50% van de onderhoudskosten van het groene
monumenten voor eigen rekening te nemen.

2.2.2 Voorrang

Vanaf 2013 is de instandhoudingsregeling van kracht waarin monumenten die onderdeel uitmaken van
werelderfgoed (UNESCO) en monumenten die in eigendom zijn van Professionele Organisaties voor
Monumentenbehoud (POM’s), een voorrangspositie hebben. Bij de verdeling van subsidie komt
werelderfgoed als eerste aan bod, daarna monumenten die in eigendom zijn van POM’s en tenslotte de
overige monumenten. Voor alle categorieën geldt bovendien dat aanvragen met de laagste begroting
als eerste aan bod komen.4

Van 2013 tot en met 2015 was in Nederland een BTW verlaging (6% i.p.v. 21%) als economische
Rijksstimuleringsmaatregel van kracht voor onder andere de aanleg en het onderhoud van tuinen en
parken.5 Met deze maatregel werd een extra impuls gegeven aan restauraties en
instandhoudingsprojecten van groene monumenten.

2.2.3 Continuïteit

Eigenaren kunnen een aanvraag doen voor een periode van zes jaar. Om een structurele
instandhouding te genereren dienen eigenaren na afloop van die periode een nieuwe subsidie
aanvraag doen voor de daarop volgende periode van zes jaar. Vanaf 2016 is de eerste cyclus van zes
jaren voorbij en is een evaluatie op zijn plaats.
Met de per 1 juli 2016 in werking getreden Erfgoedwet en de nieuwe Omgevingswet (vanaf 2019),
komt de Monumentenwet 1988 te vervallen. De instandhoudingsplicht voor eigenaren geldt daarmee
nu ook voor groen erfgoed.

Overzicht6

jaar Verleende aanvragen Afwijzing Verlening Afwijzing
2006 tot
2010

200 buitenplaatsen € 2,5 mln. eerste 3 jaren ondervraag,
daarna overvraag

2010 23 buitenplaatsen € 4,7 mln. € 8,3 mln.
2011 39 groene monumenten  ca. 80%  € 4,2 mln. € 20,8 mln.

2013 101 groene monumenten  45 € 5.709.369 € 7.620.417
2014 76 groene monumenten  17 € 6.092.703 € 5.005.061

2015 69 groene monumenten  8 € 4.882.852 € 557.660
2016 66 groene monumenten  25 € 5,2 mln. onbekend

4 H. Zijlstra, ‘Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 september 2012, nr.
WJZ/387165 (10152)’, Staatscourant 20420 (9 oktober 2012), p. 1, 10, 11, 31-32, 34, 35 en F. Carpentier, e.a., Behoud
historisch buitenplaatsen in Limburg, Een vergelijkend onderzoek tussen Nederland, Vlaanderen en Duitsland, z.pl.
2013, pp. 14-15.

5 F.H.H. Weekers, ‘Besluit BTW-verlaging van 28 februari 2013’, Staatscourant nr. BLKB/2013/305M.
6 Zie <http://cultureelerfgoed.nl/nieuws/besluit-over-subsidieaanvragen-brim-2013-bekend>,  Erfgoedmonitor RCE

<http://erfgoedmonitor.nl/onderwerpen/subsidieregeling-instandhouding-rijksmonumenten-brim>  en het overzicht
subsidieregelingen in Bijlage 2.
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Impact op beheer in een breder perspectief

Naast het bestaande beleid voor groene rijksmonumenten spelen er ook andere factoren een rol in het
onderhoud van de groene rijksmonumenten zoals bijvoorbeeld klimaatverandering en de
(onvoorziene) impact van andere beleidsterreinen zo blijkt uit enkele gesprekken met beheerders.

De gevolgen van klimaatverandering komen in de groene monumenten tot uiting door het optreden
van bijvoorbeeld schimmel in buxushagen en nieuwe ziektes in bomen (kastanjes). Het zal duidelijk
zijn dat dergelijke nieuwe ziektes een impact hebben op het beheer en de benodigde kosten – nog
afgezien van het feit dat monumentale beplanting door het optreden van nieuwe ziekten in relatief
korte tijd sterk achteruit gaan of zelfs afsterven – waarmee ook het aangezicht van een (deel) van een
monument onder druk komt te staan.

Het verbod op het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat op verharde oppervlakken zoals wegen en
paden leidt ook binnen de grenzen van groene monumenten tot aanpassingen in het beheer. In de
nieuwe situatie wordt het onkruid bestreden met heet water en/of branden. Dit speelt vooral binnen
de grenzen van groene monumenten waarbij de hoeveel tijd voor het beheer van dit aspect toeneemt.
Daarnaast vindt het bestrijden van onkruid in sommige gevallen plaats met nieuwe en zwaardere
machines waardoor paden extra onderhoud vergen.

De twee bovenstaande voorbeelden (er is geen inventarisatie uitgevoerd) geven inzicht in het feit dat
het beheer van de groene monumenten ook tegen onvoorziene zaken aanlopen die zowel in de
tijdsbesteding, kosten en soms ook in de kwaliteit van de elementen effect sorteren.
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3 Onderhoudsstaat en
instandhoudingsbehoefte groen
erfgoed: methode

3.1 Steekproef

3.1.1 Relevante begrippen

Steekproeven hebben hun eigen jargon. In deze paragraaf gaan we in op de betekenis van een aantal
begrippen die verbonden zijn met steekproeven. Dat doen we ter verheldering van de hierna volgende
beschrijvingen over de gehanteerde steekproef en de statistische verwerking van de resultaten ervan.

Allereerst maken we onderscheid tussen de populatie en een steekproef. Statistici verstaan onder een
populatie de totale verzameling eenheden waarover uitspraken moeten worden gedaan. In deze studie
bestaat de populatie uit alle objecten met rijksbeschermd groen erfgoed in Nederland. En dit voor
zover deze objecten behoren tot één van de 14 onderzochte categorieën groen erfgoed (Tabel 1). De
uitspraken die in deze studie worden gedaan over deze populatie betreft de onderhoudsstaat en de
onderhoudskosten van het groene erfgoed.

Vaak laten beschikbare middelen (tijd en geld) niet toe dat de hele populatie wordt onderzocht om tot
de gevraagde uitspraken te komen. Dat is ook in dit onderzoek het geval: de totale populatie bevat
iets minder dan 1400 objecten verspreid over Nederland. Het is onmogelijk deze allemaal in de
veldinventarisatie op te nemen. Om deze reden wordt in veel onderzoeken gebruikt gemaakt van
steekproeven. Een steekproef is een verzameling waarnemingen aan een deel van de eenheden uit de
populatie. In een steekproef worden de eenheden waarop de waarnemingen betrekking hebben door
een specifieke procedure geselecteerd en vinden de waarnemingen (metingen) op een systematische,
gestandaardiseerde manier plaats. Door zo te werk te gaan, kunnen we verwachten dat de uitspraken
die we op basis van de steekproefresultaten doen een zuiver beeld geven van de hele populatie. Maar
omdat we in de steekproef maar een deel van de eenheden (in dit geval groen-erfgoed-objecten) uit
de populatie onderzoeken, zal er altijd een bepaalde mate van onzekerheid verbonden zijn aan de
uitkomsten. Wanneer de selectie van de eenheden volgens een goed gedefinieerde steekproefopzet
plaats vindt kan deze mate van onzekerheid gekwantificeerd worden. In dit onderzoek is deze
onzekerheid gekwantificeerd met de variantie van de geschatte onderhoudsstaat en
onderhoudskosten. Deze variantie geeft aan hoe sterk de schattingen variëren als de steekproef een
zeer groot aantal herhaald zou worden en dus steeds andere eenheden geselecteerd zouden worden
met als gevolg steeds andere schattingen. De wortel uit deze steekproefvariantie wordt de
standaardfout van de schattingen genoemd.

Een steekproef kan aselect of niet-aselect zijn. Aselect betekent dat de selectie (of ‘trekking’) van
eenheden (in dit geval objecten) uit de populatie die in de steekproef worden opgenomen gebeurt
door loting. Het toeval bepaalt dan welke objecten in de steekproef terecht komen. Objecten kunnen
echter ook op een andere manier worden geselecteerd, waarbij loting of het toeval geen rol speelt.
Dan spreken we van een niet-aselecte trekking. Een aselecte steekproef betekent dat alle eenheden in
de populatie een bekende kans hebben om in de steekproef terecht te komen. Bij een niet-aselecte
steekproef is dat niet zo. De objecten in de steekproef van dit onderzoek zijn slechts gedeeltelijk door
loting geselecteerd. De gevolgde procedure wordt nader toegelicht in paragraaf 3.1.2.

Bij onderzoek dat gebruik maakt van een steekproef kan het wenselijk zijn uitspraken te doen over
delen van de populatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan categorieën groen erfgoed, regio’s of
categorieën eigenaren. Het schatten van gemiddelden en totalen per deelpopulatie is eenvoudig
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wanneer deze deelpopulaties gebruikt worden als strata. Bij het ontwerp van de steekproef voor dit
onderzoek zijn de categorieën groen erfgoed (Tabel 1) gebruikt als strata. Dit betekent in ons geval
dat binnen elk van de 14 categorieën 15% van de objecten uit de populatie is geselecteerd. Zonder
stratificatie zou het bij aselecte trekking mogelijk zijn geweest dat bepaalde categorieën sterk
ondervertegenwoordigd en andere sterk oververtegenwoordigd zijn. Immers, de loting is gebaseerd op
toeval. In het ontwerp van de door ons gebruikte steekproef is alleen de categorie groen erfgoed als
stratum meegenomen, niet provincie of categorie eigenaren.

3.1.2 Samenstelling door RCE aangeleverde steekproef

Uit een ongepubliceerde inventarisatie die eind 2015 door de RCE is gedaan, blijkt dat er sprake is van
bijna 1400 Rijksmonumenten met een beschermde groenaanleg. Hieruit heeft de RCE een steekproef
van 15% getrokken. De steekproef heeft een landelijke spreiding en bestaat uit 209 Rijksmonumenten
met een beschermde groenaanleg. De monumenten zijn verdeeld in 14 categorieën. Uit iedere
categorie is 15% van de monumenten in de steekproef opgenomen (Tabel 1). Voor de collectietuinen
zou dit na afronding op slechts één monument neerkomen. Daarom is in die categorie voor een extra
monument in de steekproef gekozen (22% van totaal).

De steekproefneming is gedaan zonder ‘teruglegging’, dat wil zeggen dat een object dat eenmaal
geselecteerd is voor de steekproef niet nogmaals geselecteerd kan worden.

Tabel 1. Verdeling van de objecten (monumenten) in de steekproef over 14
categorieën groen erfgoed.

Categorie (2015)
Aantal geselecteerde
objecten

Groenaanleg bij buitenplaatsen & landgoederen 85
Begraafplaatsen 38
Villatuinen 15
Boerentuinen en boerenerven 11
Stadsparken en plantsoenen 10
Groenaanleg bij religieuze gebouwen 9
Stadstuinen 8
Groenaanleg bij medische en sociale instellingen 7
Tuinen en parken bij landhuizen 6
Erven 5
Diversen 5
Pastorietuinen 4
Tuinen bij bedrijven, overheid en organisaties 4
Collectietuinen 2
Totaal in steekproef 209

De steekproef is gedeeltelijk aselect en gedeeltelijk niet-aselect getrokken. Eerst is aselect 15% van
de monumenten uit een categorie ingeloot en vervolgens is binnen die selectie een check gemaakt op
de representativiteit van de samenstelling van de steekproef. Daarbij is gekeken of de verschillende
typen aanleg binnen de categorieën vertegenwoordigd zijn. Op basis van de uitkomsten zijn gericht
wijzigingen aangebracht in de samenstelling van de steekproef om alle typen aanleg in de steekproef
te laten voorkomen. Dit had ook kunnen plaatsvinden door loting op basis van een extra stratificatie
variabele ‘type aanleg’ toe te voegen aan de steekproefopzet. De aanname wordt hier gehanteerd dat
dit geen consequenties heeft op de uiteindelijke resultaten.

Verdedigingswerken zijn in dit onderzoek op verzoek van de opdrachtgever buiten beschouwing
gelaten omdat de scheidslijn tussen gebouwd en groen binnen deze categorie diffuus is. Civiele
werken, zoals aardwerken, zijn subsidiabel binnen de groep gebouwde monumenten. Ondanks een
dekking met gras, gaat het bij deze aardwerken feitelijk niet om groene monumenten. Slechts in een
beperkt aantal gevallen is er voor deze monumenten typerend ‘verdedigingsgroen’
geconstateerd/beschermd. De aard en de als sober aan te merken intensiteit van de
instandhoudingswerkzaamheden aan dit verdedigingsgroen, wijken af van die bij andere categorieën
groen erfgoed. De stadswallen die later zijn gewijzigd in stadsparken komen via de rubriek van de
stadsparken al in beeld.
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3.1.3 Aanpassing steekproef op basis van respons eigenaren

Als eerste stap in het onderzoek zijn alle eigenaren schriftelijk (zie bijlage x) benaderd met het
verzoek om toestemming voor de inventarisatie van hun groenaanleg. Voor een 13-tal objecten uit de
oorspronkelijke steekproef heeft de eigenaar uiteindelijk  geen toestemming gegeven. Daarnaast kon
een aantal eigenaren niet tijdig worden bereikt. Daarom is de steekproef via een selecte trekking
aangevuld met vervangende objecten, zoveel mogelijk in de nabijheid van het afvallende object. In de
uiteindelijke steekproef zijn 21 vervangende objecten opgenomen. Vanuit de theorie van steekproeven
hadden de vervangende objecten ook door middel van loting moeten worden toegevoegd.

In de uiteindelijke steekproef is de aantalsverdeling van de 209 objecten over de 14 onderscheiden
categorieën groen erfgoed precies dezelfde als in de oorspronkelijke steekproef (paragraaf 3.1.1).
Hetzelfde geldt voor de verdeling van de objecten over de provincies, met één uitzondering: voor een
stadstuin in Noord-Holland is een vervangend object gevonden in het aangrenzende deel van de
provincie Utrecht. Op basis hiervan is bij de verdere uitwerking uitgegaan van een volledig aselecte
steekproef.

3.2 Voorbereiding voor de veldinventarisatie

Voordat de 209 geselecteerde groene Rijksmonumenten in het veld konden worden bezocht en
geïnventariseerd, zijn een aantal voorbereidende stappen doorlopen. Deze worden hieronder
toegelicht.

3.2.1 Begrenzen van de objecten in de steekproef

Voor de begrenzing van de rijks beschermde groenaanleg bij buitenplaatsen en landgoederen kon in
de meeste gevallen gebruik worden gemaakt van de kaart met buitenplaatsen (downloadbaar via
http://cultureelerfgoed.nl/dossiers/groen-erfgoed/kaart-met-buitenplaatsen). In een beperkt aantal
gevallen week is ten behoeve van deze inventarisatie een kleiner deel begrensd dan aangegeven op
de kaart met buitenplaatsen, bijvoorbeeld doordat slechts een specifiek onderdeel van groenaanleg in
de steekproef is ingeloot. Bij twijfel werd de omschrijving (met opgave van kadastrale percelen) in het
digitale monumentenregister (http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php)
geraadpleegd.

Voor de overige 124 objecten is de informatie op het digitale monumentenregister als eerste
uitgangspunt genomen, in het bijzonder de registeromschrijving en het overzicht van kadastrale
percelen die tot het beschermde gebied behoren.

Ter verdere controle van de begrenzing is een vergelijking gemaakt met recente of oudere
plattegronden van de groenaanleg, voor zover deze beschikbaar waren. In veel gevallen konden deze
plattegronden door de eigenaren worden aangeleverd. Soms werden ze online gevonden, bijvoorbeeld
via de TUiN database (http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Facilities/Library/Special-
Collections.htm#tuin). Een bijkomend voordeel van de raadpleging van deze plattegronden was dat ze
soms nuttige informatie gaven voor de opmaak van de basiskaarten (paragraaf 3.2.2).

3.2.2 Opmaken basiskaarten per object

Binnen de begrenzingen van de objecten zijn de aanwezige elementen gekarteerd in ArcGIS® Pro 1.2
en 1.3. Dit geldt zowel voor groenelementen met prioriteit 1 of 2 als voor overige elementen zoals
productiebos, bouwland, gebouwen en parkeerplaatsen.

De digitale kaartbestanden die voor dit onderzoek beschikbaar waren (zoals de topografische kaart
1:10.000 en de Basisregistratie Grootschalige Topografie), bleken om verschillende redenen
onvoldoende bruikbaar:

Te kleinschalig, waardoor voor dit onderzoek belangrijke detailinformatie ontbreekt. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de topografische kaart 1:10.000.
Cartografisch product, waardoor in combinatie met het vorige punt de gekarteerde situatie
plaatselijk sterk afwijkt van de situatie zoals die in het veld kan worden waargenomen. Ook dit
geldt vooral voor de topografische kaart 1:10.000.
Onvoldoende detail.
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Daarom zijn er nieuwe features aangemaakt (handmatig gedigitaliseerd) op basis van vooral hoge
resolutie luchtfoto’s en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) en in sommige gevallen ook in
combinatie met illustratief  kaartmateriaal van objecten dat als pdf beschikbaar was. Waar nodig is
aanvullend ook nog gebruik gemaakt van Streetview en Globespotter (luchtfoto).

3.2.3 Op maat maken en testen collector app

Ten behoeve van de veldinventarisatie is een app op maat gemaakt. Vertrekpunt hiervoor was de
beschikbare ESRI Collector App for ArcGIS. Met behulp van de app konden in het veld foutief
begrensde of benoemde groenelementen worden gecorrigeerd en ontbrekende elementen worden
toegevoegd. Voorts konden de afmetingen van de elementen en de onderhoudsstaat met de app
worden vastgelegd. Ten behoeve van een gestandaardiseerde data-invoer, konden bij de invoer deels
(bijvoorbeeld keuze elementtype en instandhoudingsstaat) gebruik worden gemaakt van drop-down-
menu’s.

In een praktijkdemo van een dagdeel is de app geïntroduceerd bij de veldwerkers. Naar aanleiding
van hun feedback is de app verder geoptimaliseerd wat betreft gebruiksgemak en herhaalbaarheid. Dit
heeft technisch gezien geen invloed gehad op het proces van gegevensverzameling. Ook de
opdrachtgever en klankbordgroep hebben kunnen kennismaken met een eerste versie van de app.

Het voert te ver om hier de werking en mogelijkheden van de app te gaan beschrijven. Een indruk van
de app kan worden verkregen via: www.esri.com/collectorapp

3.2.4 Opstellen beeldkwaliteitsdocument

Als referentiekader voor het objectief beoordelen van de onderhoudsstaat van de in het veld
aangetroffen elementen is een beeldkwaliteitsdocument opgesteld. Het bepalen van kwaliteit is
afhankelijk van de beoordelaar en daardoor veelal subjectief. Door het opstellen van een
beeldkwaliteitsdocument is een objectief systeem ontwikkeld dat tevens overdraagbaar is aan andere,
toekomstige beoordelaars. Alle elementtypen waarvan in het veld de onderhoudsstaat moest worden
opgenomen zijn in het beeldkwaliteitsdocument opgenomen. Per elementtype is als referentiebeeld
voor de vier kwaliteitscategorieën (goed-redelijk-matig-slecht) een viertal foto’s uit de Nederlandse
praktijk opgenomen. Bij de foto’s is een tekstuele toelichting gegeven. Het beeldkwaliteitsdocument is
als bijlage x bij dit rapport gevoegd.

3.3 Veldinventarisatie

Alle 209 objecten zijn bezocht door één van de veldmedewerkers. Binnen een object is van alle
aangetroffen elementen vastgelegd om welk elementtype het gaat, wat de afmetingen zijn (voor zover
dit onvoldoende vastlag in de basiskaart of niet correct was) en wat de onderhoudsstaat is. Verkeerd
ingetekende elementen zijn gecorrigeerd en ontbrekende zijn toegevoegd. Deze gegevens zijn offline
verzameld met behulp van de Collector App. Na afloop van het veldwerk zijn de gegevens
gesynchroniseerd met de online database.

Aanvullend heeft de veldmedewerker voor ieder bezocht object ook een schatting gemaakt van de
onderhoudstoestand op objectniveau.

Ten slotte is het type aanleg volgens de registeromschrijving in het veld gecontroleerd en zijn
eventuele afwijkingen waar nodig vermeld. In die gevallen waarbij er in het veld werd geconstateerd
dat er sprake was van diverse typen (samengestelde) aanleg is dit in de beschrijving opgenomen.
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Figuur 1. Het veldwerk is verricht met een tablet waarin een plattegrond de
voorkomende elementen weergaf. Ter plekke is de staat van het object per element
geïnventariseerd en verwerkt in een drop down menu (wit vlak rechts op de tablet).

3.4 Analyse van de verzamelde gegevens

3.4.1 Gegevensvoorbewerking

Voordat alle verzamelde gegevens uit het veld kunnen worden gebruikt als basis om resultaten te
produceren is een stap ingebouwd om de gegevens voor te bewerken. Deze voorbewerking dient twee
doelen: een kwalitatieve controle van alle gegevens en deze opnemen in een specifiek format
waarmee verder kan worden gerekend in de uitwerking van de steekproef. Bij de kwalitatieve controle
wordt in feite een eindcontrole uitgevoerd waarbij begrenzingen van objecten nog eenmaal
gecontroleerd, tekstuele opmerkingen uit het veld in de dataset worden verwerkt en een uitgebreide
controle op de topologie. Deze laatste controle (topologie) kijkt of er fouten aanwezig zijn zoals
bijvoorbeeld dubbele en/of overlappende vlakken.

3.4.2 Kostenberekening onderhoud groenaanleg

Voor een uitgebreide toelichting op de kostenberekening voor het onderhoud groenaanleg (zie bijlage
3). Tevens wordt ingeschat of het nodig is voor een sobere en doelmatige instandhouding af te wijken
van de frequenties uit de leidraad subsidiabele instandhoudingskosten.

In welke onderhoudsstaat verkeert de beschermde groenaanleg van Nederlandse Rijksmonumenten en
welk bedrag is nodig voor de instandhouding daarvan? (doorvertaling resultaten steekproef).
Bij de uitwerking van de steekproef van 209 Rijksmonumenten met een beschermde groenaanleg
zullen wij gebruik maken van onze uitgebreide ervaring op het gebied van ruimtelijke steekproeven
die in drie toonaangevende publicaties over ruimtelijke statistiek zijn vastgelegd. De opzet van de
steekproef zal gericht zijn op het doen van kwantitatieve uitspraken over alle Rijksmonumenten met
beschermde groenaanleg in Nederland, zoals beschreven in bijlage 1.1 van het programma van eisen,
rekening houdend met de wens de resultaten te gebruiken voor het monitoren van de veranderingen
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in de tijd. Bij de aanvang van de opdracht zullen wij in overleg met de RCE en de klankbordgroep, de
uitwerking van de steekproef bespreken.

de koppeling naar de normkosten wordt meegenomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
elementen uit prioriteit 1 en 2 van de leidraad subsidiabele instandhoudingskosten.

3.4.3 Categorisering van verschillende eigenaren

Ten behoeve van de data-analyse zijn de objecten onder meer ingedeeld naar het type eigenaar.
Daarbij zijn vijf categorieën onderscheiden: erfgoed beherende instellingen, Provinciale Landschappen,
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, particulieren, gemeenten, overige overheden (Rijk + provincies
+ waterschappen). Sommige objecten hebben meerdere eigenaren, soms ook uit verschillende
categorieën. De nadruk is dan gelegd bij de eigenaar die het grootste grondbezit heeft. Zo is
bijvoorbeeld een landgoed dat particulier eigendom is, maar waar het omliggende parkbos aan
Natuurmonumenten is overgedragen, bij Natuurmonumenten ingedeeld. De erfgoed beherende
instellingen omvatten instanties die een grote collectie erfgoed in bezit hebben, zoals bijvoorbeeld
Vereniging Hendrick de Keyser die circa 406 objecten over heel Nederland beheert. Een stichting die
veelal is opgericht vanuit het familiebezit dat wel uit meerdere onderdelen kan bestaan, maar slechts
één groen object betreft, is ingedeeld bij de particulieren.

3.4.4 Uitgesloten of ontbrekende onderdelen

Bij deze monitoring van de 209 objecten zijn een aantal elementen wel geïnventariseerd, maar niet in
de uiteindelijke berekening meegenomen. Dit zijn elementen die wel in de Sim benoemd worden,
maar niet in de Leidraad als subsidiabel aangemerkt zijn, te weten; bloembedden, hakhout, moestuin,
stinzenplanten in bossen en de stinzenweide.

Daarnaast is er tevens geen rekening gehouden met een mogelijke verschraling van de aangetroffen
historische aanleg. Dit kan bijvoorbeeld tot uiting komen in verdwenen parterres of bloembedden om
het onderhoud te vereenvoudigen en daarmee goedkoper te maken. Doordat er vooraf geen historisch
onderzoek per object heeft plaats gevonden, maar enkel de registeromschrijving is geraadpleegd, is
niet duidelijk of er onderdelen die er ooit wel waren ontbreken.

En ten slotte is door het niet raadplegen van de historische ontwikkeling mogelijk genegeerd dat
onderdelen verschraald zijn vanwege kostenbezuinigingen. Zo kan bijvoorbeeld door het terugdringen
van de onderhoudskosten op een buitenplaats de historische padenstructuur opgenomen zijn in het
omliggende gazon, dat na verloop van tijd vanwege extensiever beheer omgevormd is naar parkweide
of zelfs ruigte, waardoor de opgenomen staat van deze ruigte geen enkele relatie meer heeft met de
historische aanleg. Ondanks een opgenomen beheerfrequentie van deze parkweide of ruigte geeft dit
niet het beeld dat op basis van historische aanleg aanwezig zou moeten zijn.

3.5 Statistische verwerking van de steekproefresultaten

De steekproefresultaten zijn statistisch verwerkt als gegevens van een gestratificeerde  aselecte
steekproef zonder teruglegging, ofschoon een deel van de objecten niet door middel van loting is
geselecteerd. De strata zijn de 14 onderscheiden categorieën groen erfgoed (Tabel 1).

3.5.1 Schatting van de fractie objecten met een bepaalde modale
onderhoudsstaat

De fractie objecten in de populatie met een bepaalde modale onderhoudsstaat (goed, redelijk of
matig; er waren geen objecten met modale waarde slecht) is geschat door eerst per categorie groen
erfgoed (dus per stratum) de steekproef-fracties te berekenen, en vervolgens de gewogen som van
deze steekproeffracties te berekenen met als gewichten de relatieve grootte van de strata (aantal
objecten in een stratum gedeeld door totaal aantal objecten in Nederland). De variantie van deze
geschatte fracties is bepaald met de gebruikelijke schatter voor gestratificeerde aselecte steekproeven
zonder teruglegging (zie Lohr ,1999, pag. 102).
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3.5.2 Schatting van onderhoudskosten per categorie groen erfgoed en voor heel
Nederland

De onderhoudskosten zijn geschat door eerst per categorie groen erfgoed (dus per stratum) het
gemiddelde van de onderhoudskosten per object te schatten, en vervolgens dit gemiddelde te
vermenigvuldigen met het totaal aantal objecten in de populatie dat binnen het betreffende stratum
valt. De totale kosten voor heel Nederland zijn vervolgens geschat met de som van de kosten per
stratum (zie Lohr, 1999, pag 100). De variantie van deze geschatte totale kosten is bepaald met de
gebruikelijke schatter voor de variantie van het geschatte totaal voor gestratificeerde aselecte
steekproeven zonder teruglegging (zie Lohr, 1999, p. 100). De standaardfout van de geschatte totale
kosten is tot slot berekend met de vierkantswortel uit deze geschatte variantie.

3.5.3 Schatting van onderhoudskosten per landsdeel

De onderhoudskosten konden niet per provincie worden geschat omdat in een groot aantal
combinaties van stratum en provincie waarin in de populatie wel objecten voorkomen geen objecten
zijn geselecteerd voor de steekproef. De provincies zijn daarom geclusterd in vier landsdelen (Figuur
2) om toch te kunnen onderzoeken of er regionale verschillen bestaan. De totale onderhoudskosten
per landsdeel zijn geschat door per combinatie van stratum (categorie groen erfgoed) en landsdeel de
gemiddelde onderhoudskosten te schatten en deze te vermenigvuldigen met het totaal aantal objecten
in deze combinaties. De varianties van deze geschatte onderhoudskosten per landsdeel konden niet
worden geschat omdat in veel combinaties van stratum en landsdeel slechts 1 object geselecteerd is.

Figuur 2. Indeling van Nederland in vier landsdelen (Noord, Oost, West en Zuid). Bron:
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/gemeente/gemeenten-en-
regionale-indelingen/nuts-regionale-indeling-voor-europese-statistieken.

3.5.4 Bepalingsfouten

De in de vorige paragraaf genoemde variantie (standaardafwijking) van de geschatte fracties en
totalen zijn inclusief de variantie van bepalingsfouten. Verondersteld is dat er geen systematische
bepalingsfouten zijn gemaakt, bijv. dat de onderhoudskosten systematisch te hoog of te laag zin
ingeschat. Wel is er een random bepalingsfout, met een gemiddelde van 0. De variantie van deze fout
is automatisch verdisconteerd in de geschatte varianties zoals beschreven in de vorige paragraaf.
Het is onmogelijk de werkelijkheid zoals die in het veld is aangetroffen exact vast te leggen in een
database. De onderzoeksvraag betrof een globale bepaling van de kosten. Binnen deze context
hebben wij gestreefd naar volledigheid en voldoende nauwkeurigheid. Een zekere onnauwkeurigheid is
echter onvermijdelijk. Een aantal foutenbronnen kunnen worden onderscheiden:

Basiskaarten: fouten in begrenzing object en elementen, omissie elementen.
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Veldinventarisatie: onnauwkeurigheid bij correctie begrenzingen en intekenen ontbrekende
elementen; elementen vergeten in te tekenen, verkeerd benoemd of onderhoudsstaat vergeten op
te nemen.

Na afloop van de veldinventarisaties hebben we de fouten zoveel mogelijk uit de database proberen te
halen door controle van de opnamen, topologiechecks en andere opschoonstappen.

Ook is het van belang dat de opnames niet exact gebeuren volgens het BRIM-berekeningsmodel. Een
voorbeeld: voor de BRIM-berekening moet het aantal laanbomen per strekkende meter laan bekend
zijn. Om redenen van beschikbare tijd is dit niet in het veld gemeten maar via een generieke aanname
bepaald.
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4 Onderhoudsstaat en
onderhoudskosten groen erfgoed:
resultaten

In dit hoofdstuk presenteren we de bevindingen van de geïnventariseerde objecten uit de steekproef
en schalen we de resultaten op naar al het rijks beschermde groene erfgoed in Nederland.

4.1 Een kwalitatief overzicht vooraf

Bij alle objecten is naast de objectieve veldopname ook een algehele staat benoemd die door de
veldwerkers na ieder terreinbezoek zijn genoteerd. Onderstaand wordt dit ‘subjectieve’ beeld
uiteengezet en met sprekende voorbeelden geïllustreerd. Met deze beknopte impressie wordt een
kleine doorkijk in de verscheidenheid én rijkdom geschetst die met deze landelijke steekproef is
opgenomen.

4.1.1 Huisstijl

De grotere beherende instellingen, zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de verschillende
Provinciale Landschappen, onderscheiden zich onderling en zijn herkenbaar in hun beheerbeleid met
uitschieters naar boven en naar beneden, waar tevens zelfs grote regionale verschillen herkenbaar
waren. Dit komt vooral tot uiting bij de bezochte buitenplaatsen.

Figuur 3. Fraaie parkbosrand met een gevarieerd gezond bomenbestand tegenover een
slecht voorbeeld waarbij een dode boom in een zichtas is gehandhaafd.
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Figuur 4. Uitstekende graspaden tegenover uitgesleten slechte graspaden.

Figuur 5. Grovere natuurlijke invulling tegenover verfijnde en gedetailleerde
beplanting.

Figuur 6. Twee prachtige buitenplaatsen die in goede staat zijn onderhouden.
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Figuur 7. Veel achterstallig onderhoud en tekortschietend beheer bij lanen en
watergangen.

4.1.2 Kwaliteit en gebruik

Grootschalig versus kleinschalig
De objecten die geselecteerd zijn uit de 14 verschillende categorieën variëren sterk in grootte,
eigendom en gebruik. De grotere beherende instellingen, zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer
en de verschillende Provinciale Landschappen, onderscheiden zich onderling en zijn herkenbaar in hun
beheerbeleid met uitschieters naar boven en naar beneden, waar tevens zelfs grote regionale
verschillen herkenbaar waren. Dit komt vooral tot uiting bij de bezochte buitenplaatsen. Het
merendeel van kleinschalige objecten, zoals villatuinen en boerenerven, zijn in goede staat. Daar waar
afwijkingen zijn geconstateerd, houdt dat verband met (tijdelijke) leegstand of een ander gebruik.
Opvallend is dat niet elke particuliere eigenaar op de hoogte is van het feit dat de omliggende tuin een
rijksmonument is.

Het gebruik vormt een tweede aspect dat opvallende verschillen toont en soms zelfs herleidbaar zijn
naar de categorie eigenaar. Objecten die als cultuurhistorisch icoon functioneren én dagelijks
opengesteld zijn, staan er uitzonderlijk goed bij, waarbij in sommige gevallen voor de toegang tot het
omliggende park entree wordt geheven. Een goede onderhoudsstaat zien we ook bij diverse
opengestelde particuliere objecten. Openstelling kan bij particuliere objecten in dit geval een ander
gebruik betekenen, bijvoorbeeld als representatieve kantoorlocatie. Daar waar objecten in gebruik
waren als zorginstelling was de onderhoudsstaat goed. Een uitzondering vormde een terrein dat als
werkplaats voor opvang van ex-verslaafden in gebruik was dat zijn weerslag had op de slechte staat
van het groen object.
Opvallend genoeg pakt een opengesteld groen monument in gemeentelijk eigendom (en beheer) in de
meeste gevallen helaas niet positief uit. Bij deze objecten prevaleert functioneel gebruik en veiligheid
boven cultuurhistorische waarde. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting komt in het beheer van de bomen,
die weliswaar in goede conditie worden gehouden, maar vaak te hoog opgekroond zijn en zo hun
charme verliezen. De specifieke belijning van de historische paden zijn vaak nog herkenbaar, maar
door functionele eigentijdse materialisering niet meer passend in hun historische context. Restauraties
die uitgevoerd zijn, geven geen garantie voor een goede staat nadien. Plantvakken zijn bij
stadsparken vaak in matige staat, omdat ze versleten zijn of niet worden ingeplant met een op de
aanleg afgestemd én gevarieerd (historisch) sortiment, waarbij door onkunde te krappe
plantafstanden worden toegepast, zodat hun natuurlijke vorm belemmerd wordt. Ook het uitvoeren
van herstelwerkzaamheden tijdens te natte periodes, met het dichtrijden van de omliggende bodem
tot gevolg, is veelal funest voor het boombestand. Het nalaten van beschermende bodemplaten voor
zwaar materieel of het opnemen van bomen in uitgebreide verharding als gevolg van een toegenomen
recreatiedruk in deze kwetsbare stadsparken, vertaald zich pas na enkele jaren in het monumentale
bomenbestand dat wegkwijnt of dood gaat.

Het specifieke gebruik van objecten in de categorie kerkhoven en begraafplaatsen zijn in variabele
groottes en eigendomssituatie aangetroffen; van gemeenten tot erfgoedbeherende instellingen. De
objecten verkeren overwegend in goede tot redelijke staat vanwege hun openbare toegankelijkheid én
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emotionele waarde. Slechts enkele uitzonderingen waren in een matige of slechte staat. Deze
uitzonderingen waren of particulier eigendom of lagen in de provincies met een lage
bevolkingsdichtheid. Begraafplaatsen hebben hun historische aanleg en collectie monumentale bomen
meestal behouden, wat zorgt dat zij een grote uniciteit en belevingswaarde hebben.

Het gebruik van moestuinen die eigendom zijn van erfgoedbeherende instellingen of provinciale
Landschappen zijn vaak in een goede staat aangetroffen, omdat ze liefdevol door veel enthousiaste
vrijwilligers worden onderhouden. Regelmatige afname van producten door lokale restaurants of de
voedselbank zorgen er voor dat een moestuin (met hulp van vrijwilligers) goed wordt onderhouden.
Opvallend is de matige tot slechte staat van meerdere particuliere moestuinen die veelal door
tijdgebrek of financiële middelen niet meer kunnen worden onderhouden. Sommige eigenaren hebben
daarom de (opengestelde) moestuinen omgevormd tot eenvoudig beheerbare bloementuinen wat
weliswaar een fraai beeld kan geven, maar afwijkt van de oorspronkelijke functie.

Keuze voor kwaliteit
De waardering van de cultuurhistorische karakteristiek komt bij de objecten tot uiting in het
onderhoud; met oog voor de cultuurhistorische waarden of juist met meer nadruk op de
natuurwaarden. Dit resulteert in sterk wisselende onderhoudsstaten. Dit komt bij specifieke elementen
tot uiting zoals de verfijnde belijning van paden of waterpartijen, maar ook het in stand houden van
grote soortenrijkdom van heesterborders of bloembedden. De historische aanlegstijl van bijzonder
vormgegeven waterpartijen komt namelijk beter tot zijn recht als deze zorgvuldig en regelmatig
worden onderhouden wat tevens ten goede komt aan de waterkwaliteit. Daar waar natuurwaarden
prevaleren boven cultuurhistorische waarden is door extensief beheer de onderhoudsstaat veelal matig
tot slecht aangetroffen.

Figuur 8. Goed onderhouden buitenplaatsen komen veelal voor als opengesteld
museaal kasteelpark of bij een gebruik als representatieve kantoorlocatie.

Gemeentelijke objecten
Opvallend genoeg pakt een opengesteld groen monument in gemeentelijke eigendom (en beheer) in
de meeste gevallen helaas niet positief uit. Bij deze objecten prevaleert functioneel gebruik en
veiligheid boven cultuurhistorische waarde, wat tot uiting komt in het beheer van de bomen, waardoor
deze weliswaar in goede conditie gehouden worden, maar vaak te hoog opgekroond zijn en zo hun
charme verliezen. Historische paden zijn nog herkenbaar, maar door functionele eigentijdse
materialisering niet passend in de historische context. Restauraties die uitgevoerd zijn, geven geen
garantie voor een goede staat nadien. Plantvakken zijn vaak in matige staat, omdat ze versleten zijn
of niet worden ingeplant met een op de aanleg afgestemd én gevarieerd (historisch) sortiment,
waarbij door onkunde te krappe plantafstanden worden toegepast, zodat hun natuurlijke vorm
belemmerd wordt.
Het uitvoeren van werkzaamheden tijdens te natte periodes of het dichtrijden van de omliggende
bodem tijdens de herstelwerkzaamheden, is soms funest voor het boombestand. Het nalaten van
beschermende bodemplaten voor zwaar materieel of het opnemen van bomen in uitgebreide
verharding als gevolg van een toegenomen recreatiedruk in deze kwetsbare stadsparken, vertaald zich
pas na enkele jaren in het monumentale bomenbestand dat wegkwijnt of dood gaat.
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Figuur 9. Vernieuwingen of restauraties pakken slecht uit voor het monumentale
bomenbestand als er te weinig rekening wordt gehouden met standplaatscondities of
bodemomstandigheden tijdens de werkzaamheden.

Figuur 10. Plantvakken bij gemeentelijke objecten zijn in matige staat door verdwenen
historisch sortiment of toepassing van te krappe plantafstanden.

Figuur 11. In goede staat onderhouden plantvakken bij gemeentelijk stadsparken met
een gevarieerd historisch sortiment dat afgestemd is op de aanlegstijl.

Elementen
Tijdens de erfgoedmonitoring is geconstateerd dat de onderhoudsstaat van diverse elementen
wisselend van kwaliteit is en soms zelfs herleidbaar zijn naar de categorie eigenaar of het gebruik. Zo
zijn bijvoorbeeld de moestuinen van erfgoedbeherende instellingen of provinciale Landschappen vaak
in een goede staat, omdat ze liefdevol door veel enthousiaste vrijwilligers worden onderhouden. Ook
regelmatige afname van producten door lokale restaurants of de voedselbank zorgt ervoor dat een
moestuin (met hulp van vrijwilligers) goed wordt onderhouden. Opvallend is de matige tot slechte
staat van meerdere particuliere moestuinen die veelal door tijdgebrek of financiële middelen niet meer
kunnen worden onderhouden. Sommige eigenaren hebben daarom de (opengestelde) moestuinen
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omgevormd tot eenvoudig beheerbare bloementuinen wat weliswaar een fraai beeld kan geven, maar
afwijkt van de oorspronkelijke functie.

Figuur 12. Twee goed onderhouden particuliere moestuinen; met afzet aan lokale
afnemers en een als omgevormde bloementuin.

Figuur 13. Twee moestuinen in matige of verwaarloosde staat.

Kerkhoven en begraafplaatsen
De kerkhoven en begraafplaatsen zijn meestal eigendom van gemeenten of erfgoedbeherende
instellingen. De objecten verkeren overwegend in goede tot redelijke staat vanwege hun openbare
toegankelijkheid én emotionele waarde. Slechts enkele uitzonderingen waren in een matige of slechte
staat. Deze uitzonderingen waren of particulier eigendom of lagen in de provincies met een lage
bevolkingsdichtheid. Begraafplaatsen hebben hun historische aanleg en collectie monumentale bomen
meestal behouden, wat zorgt dat zij een grote uniciteit en belevingswaarde hebben.

Figuur 14. Goed onderhouden begraafplaatsen en kerkhoven met waardevolle
historische uniciteit.
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Figuur 15. Matig tot slechte onderhoudsstaat bij sterk verschraalde kerkhoven.

Waterpartijen
De waterpartijen en hun oeverkanten worden op meerdere manieren beheerd; met oog voor de
cultuurhistorische waarden of juist met meer nadruk op de natuurwaarden. Dit resulteert in sterk
wisselende onderhoudsstaten. De historische aanlegstijl van bijzonder vormgegeven waterpartijen
komt beter tot recht als deze zorgvuldig en regelmatig worden onderhouden en komt tevens ten
goede aan de waterkwaliteit. Daar waar natuurwaarden prevaleren boven cultuurhistorische waarden
is door extensief beheer de onderhoudsstaat veelal matig tot slecht.

Figuur 16. Het beheren op cultuurhistorische waarden of natuurwaarden resulteert in
sterk wisselende kwaliteiten. Een aanlegstijl komt beter tot zijn recht als deze
intensiever beheerd wordt, dan wanneer deze op natuurwaarden beheerd wordt.

Villatuinen en boerenerven
Het merendeel van kleinschalige tuinen en boerenerven is in goede staat. Daar waar afwijkingen zijn
geconstateerd, houdt dat verband met (tijdelijke) leegstand of een ander gebruik. Opvallend is dat
niet elke eigenaar op de hoogte is van het feit dat de omliggende tuin een rijksmonument is.

Figuur 17. Met liefde onderhouden particuliere boerenerven.
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Figuur 18. Scherp contrast tussen in goede staat onderhouden particuliere villatuin of
in slechte staat onderhouden villatuin.

Figuur 19. Het belang van het ensemble boven de (ontbrekende?) monumentale
waarde.

4.1.3 Afwijkingen van registeromschrijving

Van de 209 bezochte objecten werd in 44% van de gevallen een afwijking geconstateerd van de
aangetroffen situatie ten opzichte van de registeromschrijving. Hierbij is van belang dat de
registeromschrijvingen vaak enkele decennia geleden zijn opgesteld en daardoor geen actueel beeld
kunnen geven. Bovendien verschillen de registeromschrijvingen van object tot object nogal in
uitgebreidheid en detaillering. Sommige omschrijvingen zijn uitermate summier, andere vrij uitgebreid
met veel aandacht voor individuele elementen in de groenaanleg.

4.1.4 Geschatte onderhoudsstaat objecten en afwijkingen ten opzichte van
registeromschrijving

Als onderdeel van de veldinventarisatie is door de veldmedewerkers voor elk afzonderlijk object een
schatting gemaakt van de onderhoudsstaat van het object als geheel. Deze geschatte
onderhoudsstaat van de objecten is een algemene indruk moet worden onderscheiden van de
berekende onderhoudsstaat van de objecten die in paragraaf 4.2.1 wordt toegelicht.

In deze paragraaf gaan we, naast de geschatte onderhoudsstaat, ook in op de mate waarin tijdens de
veldinventarisatie afwijkingen van de registeromschrijving zijn geconstateerd.

In bijna alle categorieën groen erfgoed is het gemiddelde van de per object geschatte
onderhoudsstaat goed (waarde 1) tot redelijk (waarde 2). De bezochte pastorietuinen en
collectietuinen scoren gemiddeld echter matig respectievelijk matig tot slecht (Tabel 2).

Resultaten per object geschatte onderhoudsstaat, ingedeeld naar groen erfgoed:
Spreiding (uitgedrukt als variantie): in de meeste gevallen beperkt, grootste in categorieën
Boerentuinen en boerenerven en Erven. Geeft aan dat binnen deze categorieën de waarden voor
de geschatte onderhoudsstaat op objectniveau het meest uiteenlopen.
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Bij collectietuinen en Tuinen en parken bij landhuizen vinden we in alle onderzochte gevallen
afwijkingen ten opzichte van de registeromschrijving. Aantekening is hierbij wel dat het aantal
onderzochte objecten in deze categorieën relatief klein was. Ook bij villatuinen in iets meer dan de
helft van de gevallen een afwijking.

Tabel 2. Geschatte onderhoudsstaat en percentage objecten waarbij de aangetroffen
aanleg afwijkt van de registeromschrijving, per categorie groen erfgoed. De variantie
van de geschatte onderhoudsstaat is een maat voor de spreiding rond het gemiddelde.
De tabel is gesorteerd op de gemiddelden van de geschatte onderhoudsstaat. Daarbij
staat 1 voor goed, 2 voor redelijk, 3 voor matig en 4 voor slecht.
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Groenaanleg bij medische en sociale instellingen 1.29 0.24 7 3 43
Villatuinen 1.60 0.72 15 8 53
Begraafplaatsen 1.75 0.78 38 10 26
Tuinen bij bedrijven, overheid en organisaties 1.75 0.92 4 2 50
Stadstuinen 1.75 0.79 8 4 50
Stadsparken en plantsoenen 1.85 0.78 10 4 40
Groenaanleg bij religieuze gebouwen 2.00 0.75 9 2 22
Diversen 2.00 0.38 5 1 20
Tuinen en parken bij landhuizen 2.08 0.84 6 6 100
Groenaanleg bij buitenplaatsen & landgoederen 2.09 0.59 85 41 48
Boerentuinen en boerenerven 2.18 1.01 11 5 45
Erven 2.30 1.70 5 2 40
Pastorietuinen 3.00 0.67 4 2 50
Collectietuinen 3.50 0.50 2 2 100
Totaal 1.97 0.75 209 92 44

Tabel 3. Geschatte onderhoudsstaat en percentage objecten waarbij de aangetroffen
aanleg afwijkt van de registeromschrijving, per eigenaar-categorie . De variantie van
de geschatte onderhoudsstaat is een maat voor de spreiding rond het gemiddelde. De
tabel is gesorteerd op de gemiddelden van de geschatte onderhoudsstaat. Daarbij
staat 1 voor goed, 2 voor redelijk, 3 voor matig en 4 voor slecht.
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Staatsbosbeheer 1.80 0.20 5 1 20
Erfgoed Beherende Instelling 1.82 0.97 48 15 31
Natuurmonumenten 1.89 0.36 9 6 67
Particulier 1.99 0.71 98 49 50
Gemeente 2.00 0.81 35 13 37
Rijk, Provincie of Waterschap 2.13 0.73 4 3 75
Provinciale Landschappen 2.45 0.41 10 5 50
Totaal 1.97 0.75 209 92 44
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Resultaten per object geschatte onderhoudsstaat, ingedeeld naar eigenaar-categorie (Tabel 3):
Gemiddelde overal in de range goed-redelijk tot redelijk-matig.
Terrein beherende organisaties: wisselend beeld. SBB en NM scoren relatief goed, met ook lage
spreiding in de onderhoudsstaat. Provinciale landschappen scoren echter relatief slecht.
Ook overheden als eigenaar in onderste helft tabel qua gemiddelde onderhoudsstaat.
Relatief grote spreiding in de onderhoudsstaat m.n. bij Erfgoed Beherende instellingen,
Gemeenten, overige overheden en particulieren.
In de categorieën Staatsbosbeheer en Erfgoed Beherende Instellingen vinden we de minste
gevallen van afwijkingen van de registeromschrijving. Bij objecten in eigendom van
Natuurmonumenten en Rijk, provincie of waterschap juist relatief veel afwijkingen.

Resultaten per object geschatte onderhoudsstaat, ingedeeld naar provincie (Tabel 4):
Gemiddelde overal in de range goed-redelijk tot redelijk(-matig).
Relatief perifere provincies scoren relatief slecht (Limburg, Zeeland, Groningen, Drenthe). Daarbij
is de spreiding (variantie) in vooral Limburg en Groningen bovendien klein. Er zijn daar naar
verhouding weinig positieve uitschieters. In Zeeland is dit wel meer het geval.
In Overijssel, Gelderland en Zeeland vinden we het kleinste aantal gevallen dat afwijkt van de
registeromschrijving. In Zuid-Holland en Limburg het grootste aantal.

Tabel 4. Geschatte onderhoudsstaat en percentage objecten waarbij de aangetroffen
aanleg afwijkt van de registeromschrijving, per provincie. De variantie van de
geschatte onderhoudsstaat is een maat voor de spreiding rond het gemiddelde. De
tabel is gesorteerd op de gemiddelden van de geschatte onderhoudsstaat. Daarbij
staat 1 voor goed, 2 voor redelijk, 3 voor matig en 4 voor slecht.
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Overijssel 1.50 0.64 12 2 17
Gelderland 1.68 0.53 36 9 25
Friesland 1.91 0.67 16 8 50
Utrecht 1.98 0.65 26 13 50
Zuid-Holland 2.04 1.43 24 20 83
Noord-Brabant 2.07 0.55 30 12 40
Noord-Holland 2.10 0.91 24 10 42
Drenthe 2.13 0.70 8 4 50
Groningen 2.15 0.50 10 3 30
Zeeland 2.19 1.14 8 2 25
Limburg 2.23 0.57 15 9 60
Totaal 1.97 0.75 209 92 44

4.1.5 Afwijkingen van de onderhoudsfrequentie

In het veld is geconstateerd dat bij een aantal categorieën elementen de frequentie van onderhoud
onvoldoende is voor een sobere en doelmatige instandhouding. Het gaat hier om de volgende
categorieën:

Aardwerken
Gazons
Parkweiden
Kuipplanten
Paden (verhard)
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Graspaden
Heestergroepen
Heesterborder
Vaste plantenborder

In welke mate de frequentie van onderhoud aanpassing behoeft is niet verder uitgewerkt in deze
studie.

4.1.6 Conclusie

De kwaliteit van zowel de bezochte objecten, als van de elementen is wisselend. Slechts een zeer klein
aantal objecten is in een slechte onderhoudsstaat aangetroffen en dient gerestaureerd te worden. En
anderzijds zijn er verrassende erfgoedpareltjes in een zeer goede staat aangetroffen. Van de
geselecteerde monumenten wordt de overgrote meerderheid in een goede tot redelijke staat
onderhouden. Gesteld kan worden dat het Nederlandse groene erfgoed door hun eigenaren en
beheerders gekoesterd wordt, en dat hun trotse bezit afleesbaar is in de instandhouding ervan.

4.2 Resultaten op steekproefniveau

4.2.1 Onderhoudsstaat van de elementtypen en objecten in de steekproef

Anders dan de geschatte onderhoudsstaat van de objecten (paragraaf 4.1.4) is de berekende
onderhoudsstaat van de objecten niet tijdens de veldinventarisatie maar achteraf vastgesteld. Dit is
gedaan op basis van de in het veld opgenomen onderhoudsstaat van de afzonderlijke elementen. De
berekende onderhoudsstaat is gelijk aan de modus (meest voorkomende waarde) van de
onderhoudsstaat van de elementen binnen het betreffende object.

4.2.1.1 Verschillen tussen categorieën groen erfgoed

Tabel 5. Onderhoudsstaat per categorie groen erfgoed en prioriteit. Weergegeven zijn
de gemiddelden en varianties van de modale onderhoudsstaat per prioriteit per object.
De modale staat die aan de tabel ten grondslag ligt kan de volgende waarden hebben:
1 (goed), 2 (redelijk), 3 (matig), 4 (slecht). De tabel is gesorteerd op de gemiddelde
onderhoudsstaat van elementen met prioriteit 1.
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Groenaanleg bij medische en sociale instellingen 7 1.29 0.24 5 1.40 0.30 1 1.00 -
Stadstuinen 7 1.43 0.29 6 1.67 0.67
Villatuinen 15 1.53 0.41 15 1.53 0.41 3 3.00 0.00
Tuinen bij bedrijven, overheid en organisaties 4 1.75 0.25 3 1.67 1.33 1 2.00 -
Diversen 5 1.80 0.20 4 2.75 0.25 2 2.50 0.50
Groenaanleg bij religieuze gebouwen 9 1.89 0.36 9 1.78 0.69 2 2.00 0.00
Stadsparken en plantsoenen 10 1.90 0.32 10 1.60 0.27 3 3.00 1.00
Begraafplaatsen 37 1.97 0.42 20 2.05 0.68 5 2.40 1.30
Collectietuinen 2 2.00 0.00 2 3.00 0.00
Tuinen en parken bij landhuizen 6 2.00 0.80 6 1.67 0.27
Groenaanleg bij buitenplaatsen & landgoederen 84 2.01 0.16 81 2.12 0.33 40 1.78 0.49
Boerentuinen en boerenerven 11 2.09 0.29 11 2.73 0.62 3 1.33 0.33
Erven 5 2.20 0.20 5 2.00 0.50
Pastorietuinen 4 2.25 0.92 4 2.50 0.33
Eindtotaal 206 1.92 0.31 181 2.03 0.52 60 1.95 0.66
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De gemiddelde onderhoudsstaat van de objecten in de steekproef ligt in de diverse categorieën groen
erfgoed globaal tussen goed-redelijk en redelijk-matig (Tabel 5). De spreiding rond het gemiddelde
was het kleinst in de categorieën collectietuinen, buitenplaatsen & landgoederen, erven en diversen.
Relatief groot was de variatie rond het gemiddelde in de categorieën pastorietuinen en tuinen en
parken bij landhuizen.

De eindgemiddelde score van de onderhoudsstaat was bij alle prioriteiten redelijk of iets daarboven
(Tabel 5). Opvallend is dat de variantie (een maat voor spreiding van de metingen rond het
gemiddelde) in prioriteit 2 en vooral prioriteit ‘geen’ toenam ten opzichte van prioriteit 1.

In vergelijking met tabel 2 zijn er vooral overeenkomsten te zien in de categorieën objecten die hoger
dan wel lager in opeenvolging van de onderhoudsstaat voorkomen. Er is wel een groot verschil in de
variantie tussen de in het veld geschatte waarden en de berekende; dit geeft aan dat we bij de
volgorde van de categorieën voorzichtig moeten zijn met het onderling vergelijken.

4.2.1.2 Verschillen tussen categorieën eigenaren

Tabel 6. Onderhoudsstaat per categorie eigenaar en prioriteit. Weergegeven zijn de
gemiddelden en varianties van de modale onderhoudsstaat per prioriteit per object. De
modale staat die aan de tabel ten grondslag ligt kan de volgende waarden hebben: 1
(goed), 2 (redelijk), 3 (matig), 4 (slecht). De tabel is gesorteerd op de gemiddelde
onderhoudsstaat van elementen met prioriteit 1.

Wanneer we de onderhoudsstaat voor prioriteit 1 berekenen per categorie eigenaar, blijkt dat de
gemiddelden relatief dicht bij elkaar liggen (globaal tussen goed-redelijk en redelijk). De
onderhoudsstaat in de drie categorieën terrein-beherende organisaties is iets minder goed dan in de
overige categorieën (Tabel 6).
Wanneer de resultaten in tabel 6 worden vergeleken met die uit tabel 3 dan zijn er opvallende
verschillen te constateren. Uit tabel 3 volgt dat de geschatte onderhoudstoestand per object in het
veld laat zien dat de staat bij de categorie eigenaar Staatsbosbeheer, Erfgoed Beherende Instelling  en
Natuurmonumenten als beste drie scoren – terwijl uit tabel 6 blijkt dat Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer juist onderin de ranking terecht komen. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat
de verschillen bij de berekende staat in tabel 6 kleiner zijn dan die in tabel 3. Het verschil tussen tabel
3 en 6 kan mogelijk worden verklaard door het feit dat bij de in het veld geschatte staat vooral de
groene elementen in een object een dominante rol spelen in de beoordeling – terwijl bij de berekende
staat naast de groene ook de blauwe elementen en overige elementen mee worden gewogen [check
bij enkele objecten doen!]. Een andere verklaring is mogelijk dat in objecten waar natuurwaarden
prevaleren boven cultuurhistorische waarden de onderhoudsstaat door extensief beheer vaak minder
goed is (vgl. paragraaf 4.1.2). Daarnaast is het zo dat er een groot verschil in de variantie tussen de
in het veld geschatte waarden en de berekende; dit geeft aan dat we bij de volgorde van de eigenaren
voorzichtig moeten zijn met het onderling vergelijken.

Prioriteit 1 Prioriteit 2 Prioriteit 'geen'
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Rijk, Provincie of Waterschap 3 1.67 0.33 3 2.00 1.00
Erfgoed Beherende Instelling 48 1.85 0.43 31 1.94 0.80 8 2.13 0.41
Gemeente 35 1.91 0.32 32 1.97 0.42 10 2.40 1.16
Particulier 96 1.94 0.31 91 2.08 0.56 27 1.78 0.64
Natuurmonumenten 9 2.00 0.00 9 1.89 0.11 6 1.83 0.17
Provinciale Landschappen 10 2.00 0.22 10 2.10 0.10 5 2.00 0.50
Staatsbosbeheer 5 2.00 0.00 5 2.20 0.20 4 1.75 0.92
Eindtotaal 206 1.92 0.31 181 2.03 0.52 60 1.95 0.66
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4.2.1.3 Verschillen tussen provincies

Ook wanneer we de gegevens indelen naar provincie, lopen de gemiddelden van de onderhoudsstaat
niet heel sterk uiteen (Tabel 7). Het lijkt er op dat in de provincies als Drenthe, Overijssel, Groningen
en Zeeland de gemiddelde onderhoudsstaat vaak iets minder goed is. Dit patroon zien we bij alle drie
prioriteiten terug.
Wanneer we tabel 7 vergelijken met de in het veld geschatte onderhoudsstaat per object (tabel 4) dan
valt op dat de volgorde van de provincies in tabel 4 en tabel 7 nogal van elkaar verschilt. Wel is de
lagere ranking van de provincies Drenthe, Groningen en Limburg overeenkomstig.
Als de gemiddeld staat en de variantie worden vergeleken dan valt bij prioriteit 1 op dat de in het veld
geschatte staat een gemiddelde van 1.97 heeft met een variantie van 0.75 terwijl de berekende staat
een gemiddelde van 1.92 met een variantie van 0.31 heeft – met andere woorden: de variantie is bij
de berekende staat veel kleiner. De spreiding van de inschatting van de staat van een object in het
veld is dus veel groter terwijl de verschillen onderling gering zijn – dit geeft aan dat we aan de ranking
van de provincies bij de geschatte staat voorzichtig moeten zijn met het vergelijken met de berekende
staat.

Tabel 7. Onderhoudsstaat per provincie en prioriteit. Weergegeven zijn de
gemiddelden en varianties van de modale onderhoudsstaat per prioriteit per object. De
modale staat die aan de tabel ten grondslag ligt kan de volgende waarden hebben: 1
(goed), 2 (redelijk), 3 (matig), 4 (slecht). De tabel is gesorteerd op de gemiddelde
onderhoudsstaat van elementen met prioriteit 1.

4.2.2 Onderhoudskosten van de elementtypen en objecten in de steekproef

4.2.2.1 Verschillen tussen categorieën groen erfgoed
Voor de categorieën binnen groen erfgoed zijn in de tabellen 8 t/m 11 de onderhoudskosten van de
elementtypen in de steekproef van 209 objecten weergegeven. Tabel 8 en 9 geven de
onderhoudskosten weer uitgaande van onderhoudsfrequenties voor sober en doelmatig onderhoud
volgens de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten 2013. Tabel 10 en 11 geven ook de
onderhoudskosten weer maar dan uitgaande van afwijkende onderhoudsfrequenties voor sober en
doelmatig onderhoud (deskundigenoordeel).

Tabel 8 en Tabel 9 tonen de jaarlijkse subsidiabele onderhoudskosten, in aflopende volgorde. Conform
verwachting zijn categorieën groen erfgoed die veel objecten omvatten waarbij deze objecten vaak
ook een aanzienlijke omvang hebben relatief duur qua (totale) onderhoudskosten. Voorbeelden zijn de
groenaanleg bij buitenplaatsen en landgoederen en daarnaast stadsparken en plantsoenen. Aan de
andere kant zijn zowel de totale kosten als de gemiddelde kosten per object relatief laag voor
stadstuinen, pastorietuinen en boerentuinen en –erven. Collectietuinen zijn gemiddeld per object
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Noord-Brabant 28 1.79 0.17 28 2.00 0.44 6 2.17 0.17
Utrecht 26 1.81 0.32 25 1.88 0.44 8 2.00 0.86
Friesland 16 1.88 0.38 12 2.17 0.70 3 1.67 0.33
Zeeland 8 1.88 0.13 8 2.63 0.55 1 2.00 -
Gelderland 36 1.92 0.36 30 1.90 0.51 12 1.67 0.61
Noord-Holland 24 1.92 0.25 20 2.15 0.56 5 1.60 0.30
Zuid-Holland 24 1.92 0.60 22 1.95 0.52 9 1.89 1.11
Limburg 14 1.93 0.07 12 1.92 0.27 6 1.67 0.67
Drenthe 8 2.00 0.00 7 2.14 0.81 2 2.50 0.50
Overijssel 12 2.08 0.45 10 1.70 0.46 2 3.00 2.00
Groningen 10 2.40 0.27 7 2.71 0.24 6 2.50 0.30
Eindtotaal 206 1.92 0.31 181 2.03 0.52 60 1.95 0.66
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relatief duur, maar door hun zeldzaamheid is hun aandeel in de totale subsidiabele onderhoudskosten
gering.

De jaarlijkse onderhoudskosten (directe kosten) van elementtypen met prioriteit 2 bedraagt 7.6% van
de jaarlijkse onderhoudskosten van elementtypen prioriteit 1.

De onderhoudskosten (directe kosten) liggen bij afwijkende frequenties voor sober en doelmatig
onderhoud zo’n 8.0% hoger dan bij onderhoudsfrequenties volgens de Leidraad subsidiabele
instandhoudingskosten 2013 (8 en 10).

De totale kosten voor de 209 objecten in de steekproef bedragen 19,9 miljoen euro (tabel 8). Dit komt
per object neer op 95,545 euro. Betrekken we hierbij het gemiddelde oppervlak per object van 16,7
hectare dan bedragen de kosten per hectare 5,721 euro.
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Tabel 8. Jaarlijkse subsidiabele onderhoudskosten per categorie groen erfgoed,
uitgaande van onderhoudsfrequenties voor sober en doelmatig onderhoud volgens de
Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten 2013. Berekening gebaseerd op RCE-
standaardbegrotingsmodel versie 8-9-2015. Tabel gesorteerd op totale kosten.

Tabel 9. Jaarlijkse gemiddelde subsidiabele onderhoudskosten per object, per
categorie groen erfgoed, uitgaande van onderhoudsfrequenties voor sober en
doelmatig onderhoud volgens de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten 2013.
Berekening gebaseerd op RCE-standaardbegrotingsmodel versie 8-9-2015. Tabel
gesorteerd op totale kosten.

Tabel 10. Jaarlijkse subsidiabele onderhoudskosten per categorie groen erfgoed,
uitgaande van afwijkende onderhoudsfrequenties voor sober en doelmatig onderhoud
(deskundigenoordeel). Berekening gebaseerd op RCE-standaardbegrotingsmodel
versie 8-9-2015. Tabel gesorteerd op totale kosten.

Onderhoudsfrequenties volgens Leidraad
Aantal Prioriteit 1 Prioriteit 2 Totaal

Categorie groen erfgoed objecten Directe kosten Incl. indirecte kosten Directe kosten Incl. indirecte kosten Directe kosten Incl. indirecte kosten
Groenaanleg bij buitenplaatsen & landgoederen 85 € 10,483,461 € 14,953,507 € 465,368 € 663,797 € 10,948,829 € 15,617,304
Stadsparken en plantsoenen 10 € 851,206 € 1,214,153 € 210,549 € 300,325 € 1,061,755 € 1,514,478
Begraafplaatsen 38 € 624,293 € 890,485 € 19,350 € 27,601 € 643,643 € 918,087
Groenaanleg bij religieuze gebouwen 9 € 203,845 € 290,763 € 50,990 € 72,732 € 254,835 € 363,494
Diversen 5 € 226,324 € 322,827 € 710 € 1,013 € 227,035 € 323,840
Villatuinen 15 € 109,460 € 156,133 € 80,890 € 115,381 € 190,351 € 271,514
Tuinen bij bedrijven, overheid en organisaties 4 € 96,562 € 137,735 € 32,253 € 46,005 € 128,815 € 183,740
Groenaanleg bij medische en sociale instellingen 7 € 91,170 € 130,044 € 29,079 € 41,478 € 120,249 € 171,521
Tuinen en parken bij landhuizen 6 € 93,206 € 132,948 € 22,363 € 31,898 € 115,569 € 164,846
Boerentuinen en boerenerven 11 € 74,329 € 106,022 € 15,620 € 22,280 € 89,948 € 128,301
Erven 5 € 84,148 € 120,028 € 4,513 € 6,437 € 88,660 € 126,464
Collectietuinen 2 € 23,085 € 32,929 € 40,721 € 58,084 € 63,807 € 91,013
Pastorietuinen 4 € 20,164 € 28,761 € 10,478 € 14,945 € 30,642 € 43,707
Stadstuinen 8 € 20,350 € 29,027 € 3,928 € 5,602 € 24,278 € 34,629
Eindtotaal 209 € 13,001,603 € 18,545,361 € 986,811 € 1,407,578 € 13,988,414 € 19,952,939

Onderhoudsfrequenties volgens Leidraad
Prioriteit 1 Prioriteit 2 Totaal

Categorie groen erfgoed Directe kosten Incl. indirecte kosten Directe kosten Incl. indirecte kosten Directe kosten Incl. indirecte kosten
Groenaanleg bij buitenplaatsen & landgoederen € 123,334.83 € 175,923.61 € 5,474.92 € 7,809.37 € 128,809.75 € 183,732.98
Stadsparken en plantsoenen € 85,120.64 € 121,415.26 € 21,054.90 € 30,032.50 € 106,175.53 € 151,447.76
Begraafplaatsen € 16,428.76 € 23,433.82 € 509.22 € 726.35 € 16,937.98 € 24,160.17
Groenaanleg bij religieuze gebouwen € 22,649.44 € 32,306.95 € 5,665.55 € 8,081.29 € 28,315.00 € 40,388.24
Diversen € 45,264.89 € 64,565.40 € 142.03 € 202.59 € 45,406.92 € 64,767.99
Villatuinen € 7,297.35 € 10,408.87 € 5,392.69 € 7,692.08 € 12,690.04 € 18,100.95
Tuinen bij bedrijven, overheid en organisaties € 24,140.50 € 34,433.77 € 8,063.21 € 11,501.29 € 32,203.71 € 45,935.06
Groenaanleg bij medische en sociale instellingen € 13,024.26 € 18,577.67 € 4,154.12 € 5,925.39 € 17,178.37 € 24,503.07
Tuinen en parken bij landhuizen € 15,534.31 € 22,157.99 € 3,727.13 € 5,316.35 € 19,261.44 € 27,474.33
Boerentuinen en boerenerven € 6,757.15 € 9,638.33 € 1,419.97 € 2,025.43 € 8,177.12 € 11,663.76
Erven € 16,829.57 € 24,005.54 € 902.50 € 1,287.32 € 17,732.07 € 25,292.86
Collectietuinen € 11,542.70 € 16,464.39 € 20,360.58 € 29,042.14 € 31,903.28 € 45,506.53
Pastorietuinen € 5,040.95 € 7,190.37 € 2,619.46 € 3,736.37 € 7,660.41 € 10,926.74
Stadstuinen € 2,543.75 € 3,628.38 € 490.94 € 700.28 € 3,034.70 € 4,328.66
Eindgemiddelde € 62,208.63 € 88,733.78 € 4,721.58 € 6,734.82 € 66,930.21 € 95,468.61

Afwijkende onderhoudsfrequenties
Aantal Prioriteit 1 Prioriteit 2 Totaal

Categorie groen erfgoed objecten Directe kosten Incl. indirecte kosten Directe kosten Incl. indirecte kosten Directe kosten Incl. indirecte kosten
Groenaanleg bij buitenplaatsen & landgoederen 85 € 13,130,988 € 18,729,915 € 439,426 € 626,792 € 13,570,414 € 19,356,707
Stadsparken en plantsoenen 10 € 1,154,736 € 1,647,105 € 179,107 € 255,476 € 1,333,843 € 1,902,581
Begraafplaatsen 38 € 829,638 € 1,183,387 € 15,665 € 22,344 € 845,302 € 1,205,731
Groenaanleg bij religieuze gebouwen 9 € 303,055 € 432,275 € 41,410 € 59,067 € 344,465 € 491,342
Diversen 5 € 300,937 € 429,253 € 717 € 1,023 € 301,654 € 430,276
Villatuinen 15 € 153,825 € 219,414 € 69,756 € 99,499 € 223,581 € 318,913
Tuinen bij bedrijven, overheid en organisaties 4 € 155,835 € 222,282 € 26,362 € 37,603 € 182,197 € 259,885
Groenaanleg bij medische en sociale instellingen 7 € 134,244 € 191,484 € 24,270 € 34,619 € 158,514 € 226,102
Tuinen en parken bij landhuizen 6 € 119,910 € 171,039 € 21,055 € 30,033 € 140,965 € 201,071
Erven 5 € 108,526 € 154,800 € 3,665 € 5,227 € 112,190 € 160,027
Boerentuinen en boerenerven 11 € 95,318 € 135,960 € 13,568 € 19,354 € 108,886 € 155,314
Collectietuinen 2 € 33,737 € 48,122 € 35,497 € 50,633 € 69,234 € 98,755
Pastorietuinen 4 € 29,807 € 42,516 € 8,466 € 12,076 € 38,273 € 54,592
Stadstuinen 8 € 29,017 € 41,390 € 3,200 € 4,565 € 32,217 € 45,955
Eindtotaal 209 € 16,579,573 € 23,648,942 € 882,164 € 1,258,310 € 17,461,736 € 24,907,252
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Tabel 11. Jaarlijkse gemiddelde subsidiabele onderhoudskosten per object, per
categorie groen erfgoed, uitgaande van afwijkende onderhoudsfrequenties voor sober
en doelmatig onderhoud (deskundigenoordeel). Berekening gebaseerd op RCE-
standaardbegrotingsmodel versie 8-9-2015. Tabel gesorteerd op totale kosten.

In de studie die is verricht door Witteveen en Bos voor de VPHB worden er voor de werkelijke kosten
voor optimaal groenonderhoud bedragen geconcludeerd die variëren van 115.000 euro per jaar tot
300.000 euro per jaar voor specifiek 14 grote buitenplaatsen. Uit tabel 11 die Jaarlijkse gemiddelde
subsidiabele onderhoudskosten per object, per categorie groen erfgoed, uitgaande van afwijkende
onderhoudsfrequenties voor sober en doelmatig onderhoud weergeeft staat een gemiddelde voor de
totale directe gemiddelde kosten opgenomen van 159.651 euro. Verschillen tussen categorieën
eigenaren

De tabellen 12 t/m 15 geven informatie weer over de onderhoudskosten per categorie eigenaar. In
tabel 12 en 13 zijn deze kosten weergegeven uitgaande van onderhoudsfrequenties voor sober en
doelmatig onderhoud volgens de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten 2013. In tabel 14 en 15
uitgaande van afwijkende onderhoudsfrequenties voor sober en doelmatig onderhoud
(deskundigenoordeel).

De meest opvallende observatie uit de onderstaande tabellen is dat de onderhoudskosten per object
het hoogste uitvallen bij de Provinciale Landschappen en Staatsbosbeheer.

Tabel 12. Jaarlijkse subsidiabele onderhoudskosten per categorie eigenaar, uitgaande
van onderhoudsfrequenties voor sober en doelmatig onderhoud volgens de Leidraad
subsidiabele instandhoudingskosten 2013. Berekening gebaseerd op RCE-
standaardbegrotingsmodel versie 8-9-2015. Tabel gesorteerd op totale kosten.

Tabel 13. Jaarlijkse gemiddelde subsidiabele onderhoudskosten per object, per
categorie eigenaar, uitgaande van onderhoudsfrequenties voor sober en doelmatig
onderhoud volgens de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten 2013. Berekening
gebaseerd op RCE-standaardbegrotingsmodel versie 8-9-2015. Tabel gesorteerd op
totale kosten.

Afwijkende onderhoudsfrequenties
Prioriteit 1 Prioriteit 2 Totaal

Categorie groen erfgoed Directe kosten Incl. indirecte kosten Directe kosten Incl. indirecte kosten Directe kosten Incl. indirecte kosten
Groenaanleg bij buitenplaatsen & landgoederen € 154,482.22 € 220,351.94 € 5,169.71 € 7,374.03 € 159,651.93 € 227,725.97
Stadsparken en plantsoenen € 115,473.63 € 164,710.48 € 17,910.66 € 25,547.59 € 133,384.29 € 190,258.06
Begraafplaatsen € 21,832.57 € 31,141.77 € 412.23 € 588.00 € 22,244.80 € 31,729.77
Groenaanleg bij religieuze gebouwen € 33,672.81 € 48,030.57 € 4,601.09 € 6,562.95 € 38,273.90 € 54,593.52
Diversen € 60,187.31 € 85,850.60 € 143.48 € 204.65 € 60,330.79 € 86,055.26
Villatuinen € 10,254.99 € 14,627.62 € 4,650.38 € 6,633.26 € 14,905.38 € 21,260.88
Tuinen bij bedrijven, overheid en organisaties € 38,958.79 € 55,570.44 € 6,590.58 € 9,400.74 € 45,549.37 € 64,971.18
Groenaanleg bij medische en sociale instellingen € 19,177.66 € 27,354.83 € 3,467.16 € 4,945.53 € 22,644.82 € 32,300.36
Tuinen en parken bij landhuizen € 19,985.01 € 28,506.42 € 3,509.19 € 5,005.47 € 23,494.20 € 33,511.90
Erven € 21,705.16 € 30,960.03 € 732.93 € 1,045.45 € 22,438.09 € 32,005.48
Boerentuinen en boerenerven € 8,665.26 € 12,360.04 € 1,233.48 € 1,759.42 € 9,898.74 € 14,119.46
Collectietuinen € 16,868.45 € 24,060.99 € 17,748.59 € 25,316.42 € 34,617.04 € 49,377.41
Pastorietuinen € 7,451.66 € 10,628.98 € 2,116.58 € 3,019.07 € 9,568.24 € 13,648.05
Stadstuinen € 3,627.17 € 5,173.76 € 400.01 € 570.57 € 4,027.18 € 5,744.33
Eindgemiddelde € 79,328.10 € 113,152.83 € 4,220.88 € 6,020.62 € 83,548.98 € 119,173.46

Onderhoudsfrequenties volgens Leidraad
Aantal Prioriteit 1 Prioriteit 2 Totaal

Categorie eigenaar objecten Directe kosten Incl. indirecte kosten Directe kosten Incl. indirecte kosten Directe kosten Incl. indirecte kosten
Particulier 98 € 5,307,784 € 7,570,971 € 387,890 € 553,283 € 5,695,674 € 8,124,254
Gemeente 35 € 2,105,758 € 3,003,632 € 307,670 € 438,858 € 2,413,428 € 3,442,490
Provinciale Landschappen 10 € 2,104,676 € 3,002,090 € 56,257 € 80,244 € 2,160,933 € 3,082,334
Erfgoed Beherende Instelling 48 € 1,193,461 € 1,702,341 € 173,355 € 247,271 € 1,366,816 € 1,949,613
Staatsbosbeheer 5 € 1,025,774 € 1,463,154 € 5,143 € 7,336 € 1,030,917 € 1,470,490
Natuurmonumenten 9 € 960,174 € 1,369,583 € 44,844 € 63,965 € 1,005,018 € 1,433,548
Rijk, provincie of waterschap 4 € 303,976 € 433,589 € 11,653 € 16,621 € 315,629 € 450,210
Eindtotaal 209 € 13,001,603 € 18,545,361 € 986,811 € 1,407,578 € 13,988,414 € 19,952,939

Onderhoudsfrequenties volgens Leidraad
Prioriteit 1 Prioriteit 2 Totaal

Categorie eigenaar Directe kosten Incl. indirecte kosten Directe kosten Incl. indirecte kosten Directe kosten Incl. indirecte kosten
Particulier € 54,161.06 € 77,254.81 € 3,958.06 € 5,645.74 € 58,119.12 € 82,900.55
Gemeente € 60,164.51 € 85,818.07 € 8,790.57 € 12,538.79 € 68,955.08 € 98,356.86
Provinciale Landschappen € 210,467.62 € 300,208.98 € 5,625.69 € 8,024.43 € 216,093.31 € 308,233.41
Erfgoed Beherende Instelling € 24,863.77 € 35,465.45 € 3,611.55 € 5,151.48 € 28,475.33 € 40,616.93
Staatsbosbeheer € 205,154.73 € 292,630.72 € 1,028.63 € 1,467.22 € 206,183.35 € 294,097.94
Natuurmonumenten € 106,686.01 € 152,175.90 € 4,982.65 € 7,107.20 € 111,668.66 € 159,283.10
Rijk, provincie of waterschap € 75,994.09 € 108,397.24 € 2,913.19 € 4,155.34 € 78,907.27 € 112,552.58
Eindtotaal € 62,208.63 € 88,733.78 € 4,721.58 € 6,734.82 € 66,930.21 € 95,468.61
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Tabel 14. Jaarlijkse subsidiabele onderhoudskosten per categorie eigenaar, uitgaande
van afwijkende onderhoudsfrequenties voor sober en doelmatig onderhoud
(deskundigenoordeel). Berekening gebaseerd op RCE-standaardbegrotingsmodel
versie 8-9-2015. Tabel gesorteerd op totale kosten.

Tabel 15. Jaarlijkse gemiddelde subsidiabele onderhoudskosten per object, per
categorie eigenaar, uitgaande van afwijkende onderhoudsfrequenties voor sober en
doelmatig onderhoud (deskundigenoordeel). Berekening gebaseerd op RCE-
standaardbegrotingsmodel versie 8-9-2015. Tabel gesorteerd op totale kosten.

4.2.2.2 Verschillen tussen provincies

De tabellen 16 t/m 19 geven informatie weer over de onderhoudskosten per provincie. In tabel 16 en
17 zijn deze kosten weergegeven uitgaande van onderhoudsfrequenties voor sober en doelmatig
onderhoud volgens de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten 2013. In tabel 18 en 19 uitgaande
van afwijkende onderhoudsfrequenties voor sober en doelmatig onderhoud (deskundigenoordeel).

Een constatering uit de onderstaande tabellen is dat de onderhoudskosten per object het hoogste
uitvallen in de provincies Gelderland en Utrecht gevolgd door Noord-Holland en Overijssel.

Tabel 16. Jaarlijkse subsidiabele onderhoudskosten per provincie, uitgaande van
onderhoudsfrequenties voor sober en doelmatig onderhoud volgens de Leidraad
subsidiabele instandhoudingskosten 2013. Berekening gebaseerd op RCE-
standaardbegrotingsmodel versie 8-9-2015. Tabel gesorteerd op totale kosten.

Afwijkende onderhoudsfrequenties
Aantal Prioriteit 1 Prioriteit 2 Totaal

Categorie eigenaar objecten Directe kosten Incl. indirecte kosten Directe kosten Incl. indirecte kosten Directe kosten Incl. indirecte kosten
Particulier 98 € 6,724,935 € 9,592,383 € 359,363 € 512,593 € 7,084,299 € 10,104,975
Gemeente 35 € 2,907,346 € 4,147,010 € 267,203 € 381,136 € 3,174,549 € 4,528,146
Provinciale Landschappen 10 € 2,559,406 € 3,650,712 € 55,922 € 79,767 € 2,615,328 € 3,730,479
Erfgoed Beherende Instelling 48 € 1,530,576 € 2,183,199 € 146,515 € 208,988 € 1,677,091 € 2,392,186
Natuurmonumenten 9 € 1,226,555 € 1,749,547 € 37,859 € 54,001 € 1,264,414 € 1,803,548
Staatsbosbeheer 5 € 1,253,970 € 1,788,650 € 4,797 € 6,842 € 1,258,766 € 1,795,492
Rijk, provincie of waterschap 4 € 376,785 € 537,442 € 10,504 € 14,983 € 387,289 € 552,426
Eindtotaal 209 € 16,579,573 € 23,648,942 € 882,164 € 1,258,310 € 17,461,736 € 24,907,252

Afwijkende onderhoudsfrequenties
Prioriteit 1 Prioriteit 2 Totaal

Categorie eigenaar Directe kosten Incl. indirecte kosten Directe kosten Incl. indirecte kosten Directe kosten Incl. indirecte kosten
Particulier € 68,621.79 € 97,881.46 € 3,666.97 € 5,230.54 € 72,288.76 € 103,111.99
Gemeente € 83,067.02 € 118,486.00 € 7,634.37 € 10,889.60 € 90,701.40 € 129,375.60
Provinciale Landschappen € 255,940.58 € 365,071.18 € 5,592.21 € 7,976.68 € 261,532.80 € 373,047.86
Erfgoed Beherende Instelling € 31,887.00 € 45,483.30 € 3,052.40 € 4,353.91 € 34,939.39 € 49,837.21
Natuurmonumenten € 136,283.93 € 194,394.09 € 4,206.54 € 6,000.17 € 140,490.47 € 200,394.25
Staatsbosbeheer € 250,793.91 € 357,730.01 € 959.38 € 1,368.45 € 251,753.29 € 359,098.46
Rijk, provincie of waterschap € 94,196.22 € 134,360.58 € 2,626.11 € 3,745.85 € 96,822.32 € 138,106.43
Eindtotaal € 79,328.10 € 113,152.83 € 4,220.88 € 6,020.62 € 83,548.98 € 119,173.46

Onderhoudsfrequenties volgens Leidraad
Aantal Prioriteit 1 Prioriteit 2 Totaal

Provincie objecten Directe kosten Incl. indirecte kosten Directe kosten Incl. indirecte kosten Directe kosten Incl. indirecte kosten
Gelderland 36 € 3,443,461 € 4,911,719 € 155,422 € 221,692 € 3,598,883 € 5,133,412
Utrecht 26 € 2,540,607 € 3,623,897 € 182,856 € 260,824 € 2,723,463 € 3,884,721
Noord-Holland 24 € 1,706,854 € 2,434,639 € 221,945 € 316,580 € 1,928,798 € 2,751,219
Noord-Brabant 30 € 1,176,769 € 1,678,532 € 100,795 € 143,772 € 1,277,564 € 1,822,304
Zuid-Holland 24 € 940,828 € 1,341,988 € 137,158 € 195,641 € 1,077,986 € 1,537,628
Friesland 16 € 1,006,926 € 1,436,270 € 30,055 € 42,871 € 1,036,981 € 1,479,140
Overijssel 12 € 854,277 € 1,218,532 € 86,216 € 122,978 € 940,493 € 1,341,510
Limburg 15 € 571,092 € 814,599 € 44,418 € 63,357 € 615,509 € 877,957
Groningen 10 € 394,536 € 562,763 € 11,580 € 16,517 € 406,116 € 579,280
Drenthe 8 € 223,373 € 318,618 € 5,141 € 7,333 € 228,514 € 325,951
Zeeland 8 € 142,881 € 203,804 € 11,226 € 16,013 € 154,107 € 219,817
Eindtotaal 209 € 13,001,603 € 18,545,361 € 986,811 € 1,407,578 € 13,988,414 € 19,952,939
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Tabel 17. Jaarlijkse gemiddelde subsidiabele onderhoudskosten per object, per
provincie, uitgaande van onderhoudsfrequenties voor sober en doelmatig onderhoud
volgens de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten 2013. Berekening gebaseerd
op RCE-standaardbegrotingsmodel versie 8-9-2015. Tabel gesorteerd op totale kosten.

Tabel 18. Jaarlijkse subsidiabele onderhoudskosten per provincie, uitgaande van
afwijkende onderhoudsfrequenties voor sober en doelmatig onderhoud
(deskundigenoordeel). Berekening gebaseerd op RCE-standaardbegrotingsmodel
versie 8-9-2015. Tabel gesorteerd op totale kosten.

Tabel 19. Jaarlijkse gemiddelde subsidiabele onderhoudskosten per object, per
provincie, uitgaande van afwijkende onderhoudsfrequenties voor sober en doelmatig
onderhoud (deskundigenoordeel). Berekening gebaseerd op RCE-
standaardbegrotingsmodel versie 8-9-2015. Tabel gesorteerd op totale kosten.

4.2.2.3 Verschillen tussen elementtypen

De tabellen 20 t/m 22 geven informatie weer over de onderhoudskosten per elementtype. In tabel 20
en 21 zijn deze kosten weergegeven uitgaande van onderhoudsfrequenties voor sober en doelmatig
onderhoud volgens de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten 2013. Tabel 22 geeft in absolute
getallen en procentueel verschil tussen totale onderhoudskosten uitgaande van onderhoudsfrequenties
voor sober en doelmatig onderhoud volgens de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten 2013 en
uitgaande van afwijkende onderhoudsfrequenties voor sober en doelmatig onderhoud
(deskundigenoordeel) weer.

Onderhoudsfrequenties volgens Leidraad
Prioriteit 1 Prioriteit 2 Totaal

Provincie Directe kosten Incl. indirecte kosten Directe kosten Incl. indirecte kosten Directe kosten Incl. indirecte kosten
Gelderland € 95,651.69 € 136,436.64 € 4,317.28 € 6,158.12 € 99,968.97 € 142,594.77
Utrecht € 97,715.64 € 139,380.64 € 7,032.92 € 10,031.69 € 104,748.56 € 149,412.34
Noord-Holland € 71,118.90 € 101,443.31 € 9,247.70 € 13,190.83 € 80,366.60 € 114,634.14
Noord-Brabant € 39,225.64 € 55,951.07 € 3,359.82 € 4,792.41 € 42,585.45 € 60,743.48
Zuid-Holland € 39,201.16 € 55,916.16 € 5,714.91 € 8,151.69 € 44,916.07 € 64,067.85
Friesland € 62,932.88 € 89,766.85 € 1,878.46 € 2,679.42 € 64,811.34 € 92,446.27
Overijssel € 71,189.74 € 101,544.36 € 7,184.69 € 10,248.17 € 78,374.43 € 111,792.52
Limburg € 38,072.77 € 54,306.63 € 2,961.19 € 4,223.81 € 41,033.95 € 58,530.44
Groningen € 39,453.64 € 56,276.30 € 1,157.95 € 1,651.70 € 40,611.60 € 57,927.99
Drenthe € 27,921.67 € 39,827.20 € 642.61 € 916.62 € 28,564.28 € 40,743.82
Zeeland € 17,860.09 € 25,475.46 € 1,403.27 € 2,001.61 € 19,263.36 € 27,477.07
Eindtotaal € 62,208.63 € 88,733.78 € 4,721.58 € 6,734.82 € 66,930.21 € 95,468.61

Afwijkende onderhoudsfrequenties
Aantal Prioriteit 1 Prioriteit 2 Totaal

Provincie objecten Directe kosten Incl. indirecte kosten Directe kosten Incl. indirecte kosten Directe kosten Incl. indirecte kosten
Gelderland 36 € 4,373,979 € 6,239,001 € 147,277 € 210,074 € 4,521,255 € 6,449,075
Utrecht 26 € 3,142,837 € 4,482,913 € 162,081 € 231,191 € 3,304,919 € 4,714,104
Noord-Holland 24 € 2,117,894 € 3,020,944 € 190,120 € 271,185 € 2,308,014 € 3,292,129
Noord-Brabant 30 € 1,558,295 € 2,222,737 € 88,552 € 126,310 € 1,646,847 € 2,349,046
Zuid-Holland 24 € 1,239,565 € 1,768,104 € 124,385 € 177,421 € 1,363,950 € 1,945,525
Friesland 16 € 1,200,643 € 1,712,585 € 27,917 € 39,821 € 1,228,560 € 1,752,406
Overijssel 12 € 1,133,710 € 1,617,112 € 74,199 € 105,837 € 1,207,909 € 1,722,949
Limburg 15 € 785,666 € 1,120,667 € 44,016 € 62,783 € 829,682 € 1,183,450
Groningen 10 € 557,537 € 795,266 € 9,564 € 13,641 € 567,101 € 808,907
Drenthe 8 € 283,336 € 404,147 € 4,552 € 6,493 € 287,888 € 410,640
Zeeland 8 € 186,110 € 265,466 € 9,502 € 13,554 € 195,613 € 279,020
Eindtotaal 209 € 16,579,573 € 23,648,942 € 882,164 € 1,258,310 € 17,461,736 € 24,907,252

Afwijkende onderhoudsfrequenties
Prioriteit 1 Prioriteit 2 Totaal

Provincie Directe kosten Incl. indirecte kosten Directe kosten Incl. indirecte kosten Directe kosten Incl. indirecte kosten
Gelderland € 121,499.40 € 173,305.58 € 4,091.02 € 5,835.39 € 125,590.42 € 179,140.97
Utrecht € 120,878.37 € 172,419.73 € 6,233.89 € 8,891.97 € 127,112.26 € 181,311.70
Noord-Holland € 88,245.60 € 125,872.68 € 7,921.66 € 11,299.38 € 96,167.26 € 137,172.05
Noord-Brabant € 51,943.16 € 74,091.23 € 2,951.73 € 4,210.32 € 54,894.89 € 78,301.55
Zuid-Holland € 51,648.55 € 73,670.99 € 5,182.69 € 7,392.54 € 56,831.24 € 81,063.53
Friesland € 75,040.16 € 107,036.56 € 1,744.84 € 2,488.82 € 76,785.00 € 109,525.38
Overijssel € 94,475.79 € 134,759.36 € 6,183.26 € 8,819.74 € 100,659.06 € 143,579.10
Limburg € 52,377.76 € 74,711.14 € 2,934.37 € 4,185.55 € 55,312.13 € 78,896.69
Groningen € 55,753.74 € 79,526.60 € 956.36 € 1,364.14 € 56,710.10 € 80,890.75
Drenthe € 35,416.96 € 50,518.41 € 568.97 € 811.58 € 35,985.94 € 51,329.99
Zeeland € 23,263.78 € 33,183.23 € 1,187.79 € 1,694.26 € 24,451.57 € 34,877.48
Eindtotaal € 79,328.10 € 113,152.83 € 4,220.88 € 6,020.62 € 83,548.98 € 119,173.46
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Tabel 20. Jaarlijkse subsidiabele onderhoudskosten per elementtype, uitgaande van
onderhoudsfrequenties voor sober en doelmatig onderhoud volgens de Leidraad
subsidiabele instandhoudingskosten 2013. Berekening gebaseerd op RCE-
standaardbegrotingsmodel versie 8-9-2015. Tabel gesorteerd op totale kosten. Bij
elementtypen met * verschilt de kostenberekening van die bij afwijkende
onderhoudsfrequenties.

Onderhoudsfrequenties volgens Leidraad
Prioriteit 1 Prioriteit 2 Totaal

Elementtype Directe kosten Incl. indirecte kosten Directe kosten Incl. indirecte kosten Directe kosten Incl. indirecte kosten
Paden (on-/halfverhard) € 3,048,228 € 4,347,963 € 3,048,228 € 4,347,963
Laanbomen € 1,523,053 € 2,172,468 € 1,523,053 € 2,172,468
Paden (verhard)* € 1,363,690 € 1,945,154 € 1,363,690 € 1,945,154
Waterpartijen en waterlopen € 1,349,228 € 1,924,526 € 1,349,228 € 1,924,526
Parkweiden* € 1,315,062 € 1,875,792 € 1,315,062 € 1,875,792
Beschoeiing € 936,931 € 1,336,429 € 936,931 € 1,336,429
Vaste plantenborder* € 812,235 € 1,158,564 € 812,235 € 1,158,564
Heestergroepen* € 535,139 € 763,317 € 535,139 € 763,317
Heesterborder* € 528,255 € 753,498 € 528,255 € 753,498
Gazons* € 517,371 € 737,973 € 517,371 € 737,973
Grasland langs waterlopen € 445,455 € 635,393 € 445,455 € 635,393
Hagen (1x snoeien) € 332,089 € 473,689 € 332,089 € 473,689
Bermen € 289,204 € 412,518 € 289,204 € 412,518
Solitaire bomen en boomgroepen € 174,405 € 248,770 € 174,405 € 248,770
Parkbosrand € 168,770 € 240,732 € 168,770 € 240,732
Rozenperken € 94,044 € 134,143 € 94,044 € 134,143
Zichtassen en zichtlijnen € 86,480 € 123,354 € 86,480 € 123,354
Graspaden* € 86,355 € 123,176 € 86,355 € 123,176
Fruitbomen € 84,052 € 119,891 € 84,052 € 119,891
Ruigten in parkbos € 62,463 € 89,096 € 62,463 € 89,096
Leifruit € 54,169 € 77,266 € 54,169 € 77,266
Kuipplanten* € 51,203 € 73,035 € 51,203 € 73,035
Hagen (2x snoeien) € 45,090 € 64,317 € 45,090 € 64,317
Topiaria € 29,331 € 41,837 € 29,331 € 41,837
Boomsingel € 14,321 € 20,428 € 14,321 € 20,428
Leibomen  en knotbomen € 10,804 € 15,411 € 10,804 € 15,411
Klimplanten € 9,326 € 13,303 € 9,326 € 13,303
Aardwerken* € 9,199 € 13,122 € 9,199 € 13,122
Eenvoudige loopbruggetjes € 8,500 € 12,124 € 8,500 € 12,124
Berceaus € 3,961 € 5,650 € 3,961 € 5,650
Eindtotaal € 13,001,603 € 18,545,361 € 986,811 € 1,407,578 € 13,988,414 € 19,952,939
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Tabel 21. Jaarlijkse subsidiabele onderhoudskosten per elementtype, uitgaande van
afwijkende onderhoudsfrequenties voor sober en doelmatig onderhoud
(deskundigenoordeel). Berekening gebaseerd op RCE-standaardbegrotingsmodel
versie 8-9-2015. Tabel gesorteerd op totale kosten. Bij elementtypen met * verschilt
de kostenberekening van die bij onderhoudsfrequenties volgens de Leidraad
subsidiabele instandhoudingskosten 2013.

Afwijkende onderhoudsfrequenties
Prioriteit 1 Prioriteit 2 Totaal

Elementtype Directe kosten Incl. indirecte kosten Directe kosten Incl. indirecte kosten Directe kosten Incl. indirecte kosten
Paden (on-/halfverhard) € 3,048,228 € 4,347,963 € 3,048,228 € 4,347,963
Parkweiden* € 2,545,375 € 3,630,699 € 2,545,375 € 3,630,699
Paden (verhard)* € 2,453,795 € 3,500,070 € 2,453,795 € 3,500,070
Laanbomen € 1,523,053 € 2,172,468 € 1,523,053 € 2,172,468
Waterpartijen en waterlopen € 1,349,228 € 1,924,526 € 1,349,228 € 1,924,526
Gazons* € 1,018,546 € 1,452,844 € 1,018,546 € 1,452,844
Beschoeiing € 936,931 € 1,336,429 € 936,931 € 1,336,429
Heestergroepen* € 913,177 € 1,302,546 € 913,177 € 1,302,546
Heesterborder* € 893,571 € 1,274,582 € 893,571 € 1,274,582
Vaste plantenborder* € 652,592 € 930,851 € 652,592 € 930,851
Grasland langs waterlopen € 445,455 € 635,393 € 445,455 € 635,393
Hagen (1x snoeien) € 332,089 € 473,689 € 332,089 € 473,689
Bermen € 289,204 € 412,518 € 289,204 € 412,518
Solitaire bomen en boomgroepen € 174,405 € 248,770 € 174,405 € 248,770
Parkbosrand € 168,770 € 240,732 € 168,770 € 240,732
Graspaden* € 153,547 € 219,018 € 153,547 € 219,018
Rozenperken € 94,044 € 134,143 € 94,044 € 134,143
Kuipplanten* € 92,399 € 131,798 € 92,399 € 131,798
Zichtassen en zichtlijnen € 86,480 € 123,354 € 86,480 € 123,354
Fruitbomen € 84,052 € 119,891 € 84,052 € 119,891
Ruigten in parkbos € 62,463 € 89,096 € 62,463 € 89,096
Leifruit € 54,169 € 77,266 € 54,169 € 77,266
Hagen (2x snoeien) € 45,090 € 64,317 € 45,090 € 64,317
Topiaria € 29,331 € 41,837 € 29,331 € 41,837
Aardwerken* € 22,999 € 32,805 € 22,999 € 32,805
Boomsingel € 14,321 € 20,428 € 14,321 € 20,428
Leibomen  en knotbomen € 10,804 € 15,411 € 10,804 € 15,411
Klimplanten € 9,326 € 13,303 € 9,326 € 13,303
Eenvoudige loopbruggetjes € 8,500 € 12,124 € 8,500 € 12,124
Berceaus € 3,961 € 5,650 € 3,961 € 5,650
Eindtotaal € 16,633,741 € 23,726,208 € 882,164 € 1,258,310 € 17,515,905 € 24,984,518
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Tabel 22. Absoluut en procentueel verschil tussen totale onderhoudskosten uitgaande
van onderhoudsfrequenties voor sober en doelmatig onderhoud volgens de Leidraad
subsidiabele instandhoudingskosten 2013 en uitgaande van afwijkende
onderhoudsfrequenties voor sober en doelmatig onderhoud (deskundigenoordeel). Bij
elementtypen met * verschilt de kostenberekening van beide totalen.

Totaal incl. indirecte kosten Totaal incl. indirecte kosten Verschil Percentage
Elementtype (frequenties volgens Leidraad) (afwijkende frequenties) afwijking
Aardwerken* € 13,122 € 32,805 € 19,683 150
Gazons* € 737,973 € 1,452,844 € 714,871 97
Parkweiden* € 1,875,792 € 3,630,699 € 1,754,906 94
Kuipplanten* € 73,035 € 131,798 € 58,762 80
Paden (verhard)* € 1,945,154 € 3,500,070 € 1,554,915 80
Graspaden* € 123,176 € 219,018 € 95,842 78
Heestergroepen* € 763,317 € 1,302,546 € 539,229 71
Heesterborder* € 753,498 € 1,274,582 € 521,084 69
Vaste plantenborder* € 1,158,564 € 930,851 -€ 227,713 -20
Berceaus € 5,650 € 5,650 € 0 0
Bermen € 412,518 € 412,518 € 0 0
Beschoeiing € 1,336,429 € 1,336,429 € 0 0
Boomsingel € 20,428 € 20,428 € 0 0
Eenvoudige loopbruggetjes € 12,124 € 12,124 € 0 0
Fruitbomen € 119,891 € 119,891 € 0 0
Grasland langs waterlopen € 635,393 € 635,393 € 0 0
Hagen (1x snoeien) € 473,689 € 473,689 € 0 0
Hagen (2x snoeien) € 64,317 € 64,317 € 0 0
Klimplanten € 13,303 € 13,303 € 0 0
Laanbomen € 2,172,468 € 2,172,468 € 0 0
Leibomen  en knotbomen € 15,411 € 15,411 € 0 0
Leifruit € 77,266 € 77,266 € 0 0
Paden (on-/halfverhard) € 4,347,963 € 4,347,963 € 0 0
Parkbosrand € 240,732 € 240,732 € 0 0
Rozenperken € 134,143 € 134,143 € 0 0
Ruigten in parkbos € 89,096 € 89,096 € 0 0
Solitaire bomen en boomgroepen € 248,770 € 248,770 € 0 0
Topiaria € 41,837 € 41,837 € 0 0
Waterpartijen en waterlopen € 1,924,526 € 1,924,526 € 0 0
Zichtassen en zichtlijnen € 123,354 € 123,354 € 0 0
Eindtotaal € 19,952,939 € 24,984,518 € 5,031,580 25
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[In de tabellen 23 t/m 28 zijn gegevens van de onderhoudskosten per ha/m/stuks opgenomen.
Een check op bruikbaarheid van deze gegevens is nog een punt van discussie]

Tabel 23: Jaarlijkse subsidiabele onderhoudskosten per hectare elementtype,
uitgaande van onderhoudsfrequenties voor sober en doelmatig onderhoud volgens de
Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten 2013. Berekening gebaseerd op RCE-
standaardbegrotingsmodel versie 8-9-2015.

Tabel 24: Jaarlijkse subsidiabele onderhoudskosten per meter elementtype, uitgaande
van onderhoudsfrequenties voor sober en doelmatig onderhoud volgens de Leidraad
subsidiabele instandhoudingskosten 2013. Berekening gebaseerd op RCE-
standaardbegrotingsmodel versie 8-9-2015.

Tabel 25: Jaarlijkse subsidiabele onderhoudskosten per stuk elementtype, uitgaande
van onderhoudsfrequenties voor sober en doelmatig onderhoud volgens de Leidraad
subsidiabele instandhoudingskosten 2013. Berekening gebaseerd op RCE-
standaardbegrotingsmodel versie 8-9-2015.

Onderhoudsfrequenties volgens Leidraad
Totaal Prioriteit 1 Prioriteit 2 Totaal

Elementtype oppervlak (ha) Directe kosten/ha Incl. indirecte kosten/ha Directe kosten/ha Incl. indirecte kosten/ha Directe kosten/ha Incl. indirecte kosten/ha
Paden (on-/halfverhard) 141.4 € 21,554 € 30,744 € 21,554 € 30,744
Paden (verhard)* 91.9 € 14,832 € 21,156 € 14,832 € 21,156
Waterpartijen en waterlopen 205.0 € 6,583 € 9,390 € 6,583 € 9,390
Parkweiden* 485.2 € 2,710 € 3,866 € 2,710 € 3,866
Vaste plantenborder* 5.5 € 147,499 € 210,391 € 147,499 € 210,391
Heestergroepen* 25.9 € 20,646 € 29,450 € 20,646 € 29,450
Heesterborder* 13.0 € 40,782 € 58,171 € 40,782 € 58,171
Gazons* 177.7 € 2,912 € 4,154 € 2,912 € 4,154
Hagen (1x snoeien) 6.3 € 52,358 € 74,682 € 52,358 € 74,682
Bermen 126.6 € 2,284 € 3,257 € 2,284 € 3,257
Solitaire bomen en boomgroepen 5.3 € 33,162 € 47,302 € 33,162 € 47,302
Parkbosrand 0.4 € 399,609 € 569,999 € 399,609 € 569,999
Rozenperken 0.7 € 134,064 € 191,228 € 134,064 € 191,228
Zichtassen en zichtlijnen 4.3 € 20,122 € 28,701 € 20,122 € 28,701
Graspaden* 20.3 € 4,245 € 6,056 € 4,245 € 6,056
Fruitbomen 13.6 € 6,167 € 8,797 € 6,167 € 8,797
Ruigten in parkbos 25.6 € 2,441 € 3,482 € 2,441 € 3,482
Leifruit 0.1 € 474,087 € 676,233 € 474,087 € 676,233
Hagen (2x snoeien) 0.9 € 52,914 € 75,476 € 52,914 € 75,476
Topiaria 0.1 € 284,377 € 405,632 € 284,377 € 405,632
Boomsingel 6.1 € 2,352 € 3,354 € 2,352 € 3,354
Leibomen  en knotbomen 0.3 € 35,774 € 51,027 € 35,774 € 51,027
Klimplanten 0.1 € 184,365 € 262,977 € 184,365 € 262,977
Aardwerken* 3.3 € 2,800 € 3,994 € 2,800 € 3,994
Berceaus 0.3 € 14,441 € 20,598 € 14,441 € 20,598

Onderhoudsfrequenties volgens Leidraad
Totaal Prioriteit 1 Totaal

Elementtype lengte (m1) Directe kosten/m1 Incl. indirecte kosten/m1 Directe kosten/m1 Incl. indirecte kosten/m1
Laanbomen 377876 € 4.03 € 5.75 € 4.03 € 5.75
Beschoeiing 208207 € 4.50 € 6.42 € 4.50 € 6.42
Grasland langs waterlopen 3005 € 148.22 € 211.42 € 148.22 € 211.42

Onderhoudsfrequenties volgens Leidraad
Totaal Prioriteit 1 Prioriteit 2 Totaal

Elementtype aantal (st) Directe kosten/st Incl. indirecte kosten/st Directe kosten/st Incl. indirecte kosten/st Directe kosten/st Incl. indirecte kosten/st
Kuipplanten* 136 € 376.49 € 537.03 € 376.49 € 537.03
Eenvoudige loopbruggetjes 142 € 59.86 € 85.38 € 59.86 € 85.38
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Tabel 26: Jaarlijkse subsidiabele onderhoudskosten per  hectare elementtype,
uitgaande van afwijkende onderhoudsfrequenties voor sober en doelmatig onderhoud
(deskundigenoordeel). Berekening gebaseerd op RCE-standaardbegrotingsmodel
versie 8-9-2015. Tabel gesorteerd op totale kosten.

Tabel 27: Jaarlijkse subsidiabele onderhoudskosten per  meter elementtype, uitgaande
van afwijkende onderhoudsfrequenties voor sober en doelmatig onderhoud
(deskundigenoordeel). Berekening gebaseerd op RCE-standaardbegrotingsmodel
versie 8-9-2015. Tabel gesorteerd op totale kosten.

Tabel 28: Jaarlijkse subsidiabele onderhoudskosten per stuk elementtype, uitgaande
van afwijkende onderhoudsfrequenties voor sober en doelmatig onderhoud
(deskundigenoordeel). Berekening gebaseerd op RCE-standaardbegrotingsmodel
versie 8-9-2015. Tabel gesorteerd op totale kosten.

Afwijkende onderhoudsfrequenties
Prioriteit 1 Prioriteit 2 Totaal

Elementtype oppervlak (ha) Directe kosten/ha Incl. indirecte kosten/ha Directe kosten/ha Incl. indirecte kosten/ha Directe kosten/ha Incl. indirecte kosten/ha
Paden (on-/halfverhard) 141.4 € 21,554 € 30,744 € 21,554 € 30,744
Parkweiden* 485.2 € 5,246 € 7,482 € 5,246 € 7,482
Paden (verhard)* 91.9 € 26,688 € 38,068 € 26,688 € 38,068
Waterpartijen en waterlopen 205.0 € 6,583 € 9,390 € 6,583 € 9,390
Gazons* 177.7 € 5,733 € 8,177 € 5,733 € 8,177
Heestergroepen* 25.9 € 35,232 € 50,254 € 35,232 € 50,254
Heesterborder* 13.0 € 68,985 € 98,400 € 68,985 € 98,400
Vaste plantenborder* 5.5 € 118,509 € 169,039 € 118,509 € 169,039
Hagen (1x snoeien) 6.3 € 52,358 € 74,682 € 52,358 € 74,682
Bermen 126.6 € 2,284 € 3,257 € 2,284 € 3,257
Solitaire bomen en boomgroepen 5.3 € 33,162 € 47,302 € 33,162 € 47,302
Parkbosrand 0.4 € 399,609 € 569,999 € 399,609 € 569,999
Graspaden* 20.3 € 7,549 € 10,768 € 7,549 € 10,768
Rozenperken 0.7 € 134,064 € 191,228 € 134,064 € 191,228
Zichtassen en zichtlijnen 4.3 € 20,122 € 28,701 € 20,122 € 28,701
Fruitbomen 13.6 € 6,167 € 8,797 € 6,167 € 8,797
Ruigten in parkbos 25.6 € 2,441 € 3,482 € 2,441 € 3,482
Leifruit 0.1 € 474,087 € 676,233 € 474,087 € 676,233
Hagen (2x snoeien) 0.9 € 52,914 € 75,476 € 52,914 € 75,476
Topiaria 0.1 € 284,377 € 405,632 € 284,377 € 405,632
Aardwerken* 3.3 € 7,000 € 9,984 € 7,000 € 9,984
Boomsingel 6.1 € 2,352 € 3,354 € 2,352 € 3,354
Leibomen  en knotbomen 0.3 € 35,774 € 51,027 € 35,774 € 51,027
Klimplanten 0.1 € 184,365 € 262,977 € 184,365 € 262,977
Berceaus 0.3 € 14,441 € 20,598 € 14,441 € 20,598

Afwijkende onderhoudsfrequenties
Totaal Prioriteit 1 Totaal

Elementtype lengte (m1) Directe kosten/m1 Incl. indirecte kosten/m1 Directe kosten/m1 Incl. indirecte kosten/m1
Laanbomen 377876 € 4.03 € 5.75 € 4.03 € 5.75
Beschoeiing 208207 € 4.50 € 6.42 € 4.50 € 6.42
Grasland langs waterlopen 3005 € 148.22 € 211.42 € 148.22 € 211.42

Afwijkende onderhoudsfrequenties
Totaal Prioriteit 1 Prioriteit 2 Totaal

Elementtype aantal (st) Directe kosten/st Incl. indirecte kosten/st Directe kosten/st Incl. indirecte kosten/st Directe kosten/st Incl. indirecte kosten/st
Kuipplanten* 136 € 679.41 € 969.10 € 679.41 € 969.10
Eenvoudige loopbruggetjes 142 € 59.86 € 85.38 € 59.86 € 85.38
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4.3 Extrapolatie van steekproef naar heel Nederland:
onderhoudsstaat rijks beschermd groen erfgoed

De gegevens die in de steekproef in het veld zijn verzameld vormen de basis voor de extrapolatie naar
het niveau van Nederland als geheel. Deze extrapolatie is uitgevoerd volgens de methode die in
paragraaf 3.5 verder staat beschreven.

Tabel 29: Geschatte onderhoudstoestand van alle elementen voor het rijks beschermde
groene erfgoed in Nederland op basis van de steekproef en geëxtrapoleerd naar alle
monumenten:

Onderhoudsklasse percentage STD
1 20.2 2.4
2 68.1 2.9
3 11.7 2.1
4 0 0

Uit de geschatte onderhoudstoestand volgt dat 20.2% in de klasse ‘goed’ en 68.1% in de klasse
‘redelijk’. De onderhoudstoestand is dus voor 88.3% goed tot minimaal redelijk.

Tabel 30: Geschatte onderhoudstoestand van alle elementen per categorie groen
erfgoed voor het rijks beschermde groene erfgoed in Nederland op basis van de
steekproef en geëxtrapoleerd naar alle monumenten:

OH klasse 1 OH klasse 2 OH klasse 3 OH klasse 4 Totaa

l

f std f std f std f std

Begraafplaatsen 24.3% 6.6% 59.5% 7.6% 16.2% 5.7% 0.0% 0.0% 100.0%

Boerentuinen en boerenerven 9.1% 8.4% 72.7% 13.0% 18.2% 11.2% 0.0% 0.0% 100.0%

Collectietuinen 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Diversen 20.0% 18.3% 80.0% 18.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Erven 0.0% 0.0% 80.0% 18.4% 20.0% 18.4% 0.0% 0.0% 100.0%

Groenaanleg bij buitenplaatsen &
landgoederen

6.0% 2.4% 85.7% 3.5% 8.3% 2.8% 0.0% 0.0% 100.0%

Groenaanleg bij medische en sociale
instellingen

71.4% 17.0% 28.6% 17.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Groenaanleg bij religieuze gebouwen 22.2% 13.5% 66.7% 15.3% 11.1% 10.2% 0.0% 0.0% 100.0%

Pastorietuinen 25.0% 23.2% 25.0% 23.2% 50.0% 26.8% 0.0% 0.0% 100.0%

Stadsparken en plantsoenen 20.0% 12.3% 70.0% 14.1% 10.0% 9.2% 0.0% 0.0% 100.0%

Stadstuinen 57.1% 18.9% 42.9% 18.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Tuinen bij bedrijven, overheid en
organisaties

25.0% 23.0% 50.0% 26.6% 25.0% 23.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Tuinen en parken bij landhuizen 33.3% 19.4% 33.3% 19.4% 33.3% 19.4% 0.0% 0.0% 100.0%

Villatuinen 53.3% 12.3% 40.0% 12.1% 6.7% 6.1% 0.0% 0.0% 100.0%
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4.4 Extrapolatie van steekproef naar heel Nederland:
onderhoudskosten rijksbeschermd groen erfgoed

De gegevens uit de steekproef vormen de basis voor het berekenen van de totale onderhoudskosten
voor alle groene rijksmonumenten in Nederland. Dit is gedaan volgens de methode die staat
beschreven in paragraaf 3.5.

Tabel 31: Geschatte totale kosten voor het rijks beschermde groene erfgoed in
Nederland op basis van de steekproef en geëxtrapoleerd naar alle monumenten:

Een totaalbedrag van 133 miljoen euro  voor de geschatte totale kosten voor prioriteit 1 en 2 conform
de leidraadkomt neer op een gemiddelde van 95.000 euro per object. Het gemiddelde oppervlak per
object in de steekproef is 16.7 ha. Als we dit gemiddelde oppervlak van 16.7 hectare ook voor alle
1400 monumenten aannemen dan komen de kosten per ha uit op gemiddeld 5.689 euro per hectare.
Dit komt heel dicht in de buurt bij de expert schattingen op basis van ervaring in het onderhoud van
het groene erfgoed voor sober en doelmatig onderhoud.

Totale geschatte kosten in miljoenen euro's
Totale kosten STD

Prioriteit 1 Leidraad 124 10
Afwijkend 158 13

Prioriteit 2 Leidraad 9 0.137
Afwijkend 8 0.116

Prioriteit 1+2 Leidraad 133 11
Afwijkend 166 13
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Tabel 32: Geschatte totale kosten per categorie groen erfgoed voor het rijks beschermde
groene erfgoed in Nederland op basis van de steekproef en geëxtrapoleerd:

Tabel 33: Geschatte totale kosten per district (paragraaf 3.5.3) voor het rijks beschermde
groene erfgoed volgens de leidraad in Nederland op basis van de steekproef en
geëxtrapoleerd in %:

Leidraad Afwijkend
Totaal STD Totaal STD

Begraafplaatsen € 6,160,854 € 1,806,887 € 8,091,096 € 2,410,656
Boerentuinen en boerenerven € 851,459 € 126,729 € 1,030,714 € 160,174
Collectietuinen € 409,559 € 226,200 € 444,393 € 172,096
Diversen € 1,943,040 € 641,566 € 2,581,656 € 953,912
Erven € 809,376 € 351,122 € 1,024,179 € 413,803
Groenaanleg bij buitenplaatsen & landgoederen € 104,544,064 € 9,908,497 € 129,576,054 € 12,086,042
Groenaanleg bij medische en sociale instellingen € 1,176,144 € 262,267 € 1,550,407 € 405,024
Groenaanleg bij religieuze gebouwen € 2,382,899 € 821,583 € 3,221,020 € 1,147,896
Pastorietuinen € 316,869 € 93,970 € 395,792 € 100,772
Stadsparken en plantsoenen € 10,146,996 € 3,541,229 € 12,747,293 € 4,282,870
Stadstuinen € 238,074 € 38,687 € 315,934 € 63,390
Tuinen bij bedrijven, overheid en organisaties € 1,194,317 € 528,917 € 1,689,246 € 796,488
Tuinen en parken bij landhuizen € 1,098,973 € 427,537 € 1,340,467 € 514,780
Villatuinen € 1,791,992 € 449,519 € 2,104,832 € 472,083
Eindtotaal € 133,064,614 € 166,113,082

District Leidraad
Noord 8.3
Oost 36.8
Zuid 12.9
West 42.0
Totaal 100.0
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5 Conclusies en aanbevelingen

5.1 Conclusies

Conclusie over noodzaak tot afwijken van leidraad in onderhoudsfrequenties
Voor een 9-tal categorieën van groene elementen is op basis van expertise gebleken dat de frequentie
van onderhoud zoals omschrijven in de leidraad niet voldoende is voor een sobere en doelmatige
instandhouding.

Conclusie over afwijken van type aanleg en registeromschrijving
Van de 209 bezochte objecten werd in 44% van de gevallen een afwijking geconstateerd van de
aangetroffen situatie ten opzichte van de registeromschrijving. Hierbij is van belang dat de
registeromschrijvingen vaak enkele decennia geleden zijn opgesteld en daardoor geen actueel beeld
kunnen geven. Bovendien verschillen de registeromschrijvingen van object tot object nogal in
uitgebreidheid en detaillering. Sommige omschrijvingen zijn uitermate summier, andere vrij uitgebreid
met veel aandacht voor individuele elementen in de groenaanleg.

Conclusie over onderhoudstoestand
Op het niveau van Nederland als geheel blijkt de geschatte onderhoudstoestand van alle elementen
voor 88.3% in de klassen goed (20.2%) en redelijk (68.1%) te vallen. Wanneer we kijken naar de
geschatte onderhoudstoestand per categorie groen erfgoed dan zien we een wisselend beeld waarbij
het echter ook duidelijk is dat de onderhoudsklasse ‘redelijk’ bij de meeste categorieën groen erfgoed
de grootste is.

De kwaliteit van zowel de bezochte objecten als van de elementen zoals die uit de steekproef volgt is
wisselend. Slechts een zeer klein aantal objecten is in een slechte onderhoudsstaat aangetroffen en
dient gerestaureerd te worden. en totaal zijn er 24 objecten in de steekproef (11%) aangetroffen met
een onderhoudstoestand die op objectniveau lager dan redelijk is beoordeeld. En er zijn verrassende
erfgoedpareltjes in een zeer goede staat aangetroffen. Van de geselecteerde monumenten wordt de
overgrote meerderheid in een goede tot redelijke staat onderhouden. Gesteld kan worden dat het
Nederlandse groene erfgoed door hun eigenaren beheerders gekoesterd wordt, en dat hun trotse bezit
afleesbaar is in de instandhouding ervan.

Conclusie over instandhoudingsbehoefte
De totale geschatte kosten voor het onderhoud van het rijks beschermde groene erfgoed in Nederland
bedraagt volgens de frequentie van onderhoud volgens de leidraad subsidiabele
instandhoudingskosten 2013 in totaal 133 miljoen euro. Verreweg het grootste aandeel van deze
geschatte kosten komen voor rekening van de categorie groenaanleg bij buitenplaatsen en
landgoederen. Regionaal bekeken zijn de meeste kosten toe te rekenen aan de regio’s West en Oost
wat te verklaren valt uit het feit dat in deze regio’s relatief veel objecten liggen.

5.2 Aanbevelingen

Algemene aanbevelingen

Verschillende eigenaren geven aan dat subsidie (rijk en provincie) slechts een (klein) deel van de
werkelijke kosten dekken. Tegelijkertijd vormt subsidie niet de enige inkomstenbron om het
groene erfgoed te beheren. Het is aan te bevelen om op dit punt meer helderheid te krijgen over
de financieringsstromen bij groene monumenten door een nadere inventarisatie.
Het organiseren van een platform waarbij eigenaren en beheerders van groene monumenten
ervaringen kunnen uitwisselen over onder andere financiën en groenbeheer is een aanbeveling
waarmee kennisuitwisseling gestimuleerd kan worden.
Het stimuleren van eigenaren en beheerders om omgevingsbewust te handelen (evenementen,
vrijwilligers, open dagen) is in het belang van het groene erfgoed en kan zowel financieel als voor
het draagvlak in de directe omgeving een gunstig effect sorteren. Mogelijk kan dit vanuit het rijk
ook worden aangejaagd.
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Bij een herhaling van deze inventarisatie naar de onderhoudstoestand en instandhoudingskosten
van groene rijksmonumenten is het van belang een gecombineerde expertise beschikbaar te
hebben van inhoudelijke expertise over groen erfgoed en GIS, dataverwerking, statistiek en
steekproeven.
Bij een herhaling van deze inventarisatie naar de onderhoudstoestand en instandhoudingskosten
van groene rijksmonumenten is het advies: een gestratificeerde, volledig aselecte steekproef
nemen, zonder selecte component. Desgewenst kunnen meerdere strata bij de loting worden
gehanteerd. Zo zijn naast de categorie groen erfgoed ook provincie, aanlegtypen en
eigendomscategorie mogelijk interessante strata, waarbinnen aselect kan worden ingeloot. Ook
vervangende objecten at random inloten en niet op basis van geografische nabijheid.
Aanbevolen wordt het historisch wenselijke beeld of aanlegsituatie mee te wegen in de
monitoring, zodat duidelijk wordt of er door verschraling van beheer historische elementen
verdwenen of omgevormd zijn.
Onderzoek in welke mate de twee huidige kwaliteitsdocumenten (URL en
Beeldkwaliteitsdocument) een rol kunnen spelen in de subsidiëring en kwaliteitsbewaking. Leg hier
eventueel een relatie tussen zodat er een borging ontstaat dat gemeenschapsgeld verantwoord
wordt verstrekt.
Structurele verlaging van het BTW-tarief bij restauratie en onderhoud van beschermde
monumenten. Al in 1999 werd op Europees niveau gepleit voor BTW verlaging om monumenten in
stand te houden.[1] De tijdelijke stimuleringsmaatregel 2013-2015 heeft zeer positieve effecten
gehad op de continuïteit van instandhouding als de economische verbetering van de arbeidsmarkt
en het verdient aanbeveling te overwegen om deze maatregel structureel in te zetten.
Bij een aantal eigenaren blijkt dat men onbekend is met de monumentenstatus van hun object en
vinden zij niet de juiste weg voor het vinden van ondersteuning. Met name in het kader van de
instandhoudingsverplichting van een monument zal de voorlichting van de  monumenten
eigenaren verbeterd kunnen worden.

Beleidsaanbevelingen

Gezien de relatief geringe kosten van prioriteit 2 kan men overwegen geen prioriteiten aan te
geven en alle elementtypen subsidiabel te maken. Dit zal de aanvraag vereenvoudigen.
De kosten voor het onderhouden van rood zijn aanzienlijk lager dan voor groen, de baten van
rood zijn vaak daarentegen direct en vele malen hoger, terwijl groen vooral indirecte baten heeft
die moeilijk meetbaar zijn.  Maak de relatie helder tussen de kosten/baten analyse van het groene
erfgoed en die van het rode erfgoed en bepaal daarop de ondersteunende rol van de overheid.
Subsidie is gemeenschapsgeld, kijk naar een relatie tussen de hoogte van de te verstrekken
subsidie en de baten voor de gemeenschap (kan dus per locatie/regio verschillen), waarbij er ook
gekeken moet worden naar de cultuurhistorische waarden van de objecten. Een openbaar park
heeft hogere gemeenschappelijke baten dan een niet opengestelde particuliere tuin, maar een
particulier landgoed dat al eeuwen goed beheerd wordt kan een hogere waarde hebben dan een
openbaar park dat door een gemeente beheerd wordt.

[1] H.M.A Kamerlingh Onnes, ‘De bescherming van historische buitenplaatsen op Europees niveau’, in: G.W. van
Herwaarden (red.) e.a., Buitenplaatsen, Jaarboek Monumentenzorg 19982, Zwolle 1999, pp. 11-12.
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BegrippenlijstBijlage 1

Boerenerf
Een boerenerf toont haar gebruiksgeschiedenis met een landschapsensemble dat bestaat uit de
historische bedrijfsgebouwen en de kleine gebouwde objecten op het erf om de boerderij, met groene
erfbeplanting in de traditionele indeling van voor-, zij- en achtererf en aanwezige waterelementen.

Bolletjeskaart
De bolletjeskaart geeft de contour aan van een specifiek beschermd gebied van de aanleg van de tuin
of het park, bij Rijksmonumentale buitenplaatsen. De beschermde aanleg staat beschreven in het
Monumentenregister dat de Rijksdienst bijhoudt (www.cultureelerfgoed.nl/monumentenregister).
Samen met Kadastergegevens blijkt welke percelen bescherming genieten. Op een bolletjeskaart is te
zien of een perceel geheel of gedeeltelijk beschermd is.

Begraafplaats
Een terrein dat één geheel vormt met de bedrijfsgebouwen in een ontworpen tuin- en parkaanleg,
waarin de begraven doden zijn ingepast. Deze terreinen zijn niet gelegen rondom een kerk en
onderscheidt zich daarmee van een kerkhof.

Buitenplaats
Een buitenplaats is een monumentaal huis (zoals een kasteel, buitenhuis of landhuis), dat samen met
eventuele bijgebouwen één geheel vormt met de omringende tuinen of parkaanleg. Een buitenplaats
kan deel uitmaken van een landgoed maar er zijn ook veel buitenplaatsen zonder landerijen.

Conserveren
Werkzaamheden aan (onderdelen van) een gebouw of aanleg om verval te stoppen of dreigende
aantasting te voorkomen met als doel het zo veel mogelijk handhaven van de aanwezige
verschijningsvorm.

Cultivar
Variëteit die bij het kweken van een plant is ontstaan.

Element(type)
Basiseenheid van een groenaanleg die kan bestaan uit meerdere elementen. De elementen kunnen
worden ingedeeld in element(type)n of categoriën, zoals fruitbomen, parkweiden, waterlopen en
beschoeiingen. Op basis van hun geometrische? verschijningsvorm kunnen puntvormige, lijnvormige
en vlakvormige element(type)n worden onderscheiden.

Erfgoedwet
De Erfgoedwet bundelt bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel
erfgoed in Nederland.

Feature
GIS-term (geografische informatiesystemen) voor de afbeelding van een object (bijvoorbeeld een
park, een pad of een boom) uit de echte wereld op een kaart. Features worden op basis van hun
geometrie in drie klassen ingedeeld: punten, lijnen en vlakken.

Groen monument
Een ruimtelijke compositie met ontworpen structuren die te onderscheiden zijn van hun ruimere
omgeving.

Historische aanleg
Een architectonische en horticulturele compositie, van belang vanuit historisch en artistiek oogpunt.
Een groenaanleg bestaat in ieder geval gedeeltelijk uit levende elementen en is daarmee aan
verandering onderhevig.

Kerkhof
Een begrensd terrein rondom of nabij een kerk waarin de begraven doden zijn ingepast.
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Monument
Een onroerend goed (gebouw, groen-aanleg of object) dat beschermd is geregistreerd door rijk,
provincie of gemeente. Onder monumenten vallen ook gebouwen, aanleggen en objecten die
voorbescherming als monument genieten.

Object
Onder object verstaan we in dit rapport de rijksbeschermde groenaanleg van bijvoorbeeld
landgoederen, buitenplaatsen, begraafplaatsen, stadsparken, villatuinen, etc. In het kader van dit
rapport is een steekproef van 209 objecten verspreid over Nederland onderzocht.

Patina
De zichtbare sporen van de tijd.

Registeromschrijving
De registeromschrijving (voorheen redengevende omschrijving genoemd) beschrijft een
rijksmonument ter duiding en identificatie van het beschermde monument, en is vastgelegd in het
monumentenregister (www.cultureelerfgoed.nl/monumentenregister). Sommige
registeromschrijvingen zijn heel kort en alleen op identificatie gericht. Andere bevatten uitgebreide
waarderingen.

Reconstrueren
Het terugbrengen van een verloren gegane situatie.

Repareren
Plaatselijke herstelwerkzaamheden waarbij zo weinig mogelijk materiaal wordt vervangen, veranderd
of toegevoegd met gebruikmaking van oorspronkelijke of modernere installatiematerialen.

Restaureren
Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan gebouwen en aanleggen met monumentenstatus dan
wel met een duidelijke cultuurhistorische waarde, die verder gaan dan normaal onderhoud en tot doel
hebben het gebouw of de aanleg in goede staat te brengen met behoud van cultuurhistorische
waarden.

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)
De Subsidieregeling instandhouding monumenten ondersteunt sober en doelmatig onderhoud van
monumenten. De subsidie is bedoeld voor het planmatig in goede staat houden van een monument.
De subsidie richt zich op structureel onderhoud i.p.v. restauraties, zoals schilder- en herstelwerk. De
eigenaar stelt daartoe een zesjarig instandhoudingsplan op met het vereiste begrotingsmodel. De
Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) is rechtstreeks op de Erfgoedwet gebaseerd. Het
Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 (Brim 2013) is komen te vervallen. Een
deel van de bepalingen uit het Brim 2013 is opgenomen in de Erfgoedwet en een ander deel is
opgenomen in de Sim.

Type aanleg
Onderdeel van een groenaanleg die op basis van vorm, stijl en aanlegperiode een eenheid vormt. Een
aanlegtype bestaat op zijn beurt uit elementen. Binnen elke van de in dit rapport onderscheiden
categorieën rijksbeschermde groenaanleg (zie Tabel 1 op pag. 18) kunnen een of meerdere typen
aanleg worden onderscheiden.

Veldinspectie
De terreinopname die de huidige situatie beschrijft en dateert met haar aanwezige elementen en
eventuele gebreken.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.cultureelerfgoed.nl/monumentenregister).
http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


Alterra-rapport XXXX | 57

Historisch overzicht RijksbeleidBijlage 2
groen erfgoed

Om inzicht te geven in de achterliggende invloeden van het veranderende subsidiebeleid, wordt in
deze bijlage een overzicht geschetst van de totstandkoming van de inrichting van de huidige
subsidieregeling voor groen erfgoed. Deze kennen we tegenwoordig als het Subsidiering
instandhouding monumenten (Sim).

Internationale charters
Het beleid van de Nederlandse monumentenzorg is door internationale charters sterk beïnvloed. Het
Charter van Venetië (1964) legt de beschermingsstatus van monumenten vast. Groen erfgoed
wordt nog niet specifiek benoemd en krijgt slechts een summiere beschrijving of bescherming.7 Het
Charter van Florence (1981) benoemt groen erfgoed; er mag geen tuinrestauratie of reconstructie
plaats vinden zonder grondig onderzoek, wetenschappelijk verantwoord, afgezet tegen vergelijkbare
tuinen.8 Met de Declaratie van Arnhem (1999) vindt de Nederlandse vertaalslag plaats die pleit
voor  behoud, beheer en herstel van groen erfgoed.9

Nederlands beleid
De Natuurschoonwet 1928 (NSW) voorkomt de versnippering van landgoederen en voorziet erin
dat het schenkings- en successierecht niet wordt ingevorderd bij de openstelling voor publiek en er
geen vermogensbelasting is verschuldigd.10 In 1989 is de Natuurschoonwet gewijzigd; ten eerste
wordt afgezien van de invordering van successie- en schenkingsrecht en vermogensbelasting. Ten
tweede worden monumenten kleiner dan vijf hectare ook gerangschikt als onderdeel van een
beschermde buitenplaats met een historische tuin of parkaanleg van ten minste een hectare. Vanaf
1995 wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen al dan niet opengesteld terrein.11

In 1961 treedt de Monumentenwet in werking op basis waarvan buitenplaatsen in diverse wetten en
overheidsregelingen zijn verankerd. Zij biedt de noodzakelijke kapstok waaraan fiscale - en
subsidiemaatregelen voor noodzakelijke restauraties of vereiste onderhoudswerkzaamheden kunnen
worden opgehangen. Tevens vormt zij een wapen tegen bedreigingen van bijvoorbeeld planologische
aard en tegen ongewenste ingrepen van de eigenaar of beheerder.12 In 1988 biedt de vernieuwde
Monumentenwet de mogelijkheid om tuinen en parken aan te wijzen als beschermd monument. In
2009 wordt het beleid aangepast naar aanleiding van de Modernisering Monumentenzorg
(MoMo), waarbij gebiedsgericht werken, cultuurhistorie verankeren in de ruimtelijke ordening, het
formuleren van een visie op erfgoed en het verminderen van de administratieve lastendruk wordt
nagestreefd.13 In 2000 komt een versneld beschermingstraject voor groene monumenten, waarmee in
2015 552 buitenplaatsen door de RCE als Complex Historische Buitenplaats beschermd zijn.14 Van de

7 ICOMOS, International Charter for the conservation and restauration of monuments and sites (The Venice Charter 1964),
Venice 1965.

8 ICOMOS-IFLA International Committee for Historic Gardens, Historic gardens, The Florence Charter 1981, Florence 1982.
9 Bomenstichting, e.a., Declaratie van Arnhem, Arnhem 7 oktober 1999.
10 H.M.A Kamerlingh Onnes, ‘De bescherming van historische buitenplaatsen op Europees niveau’, in: G.W. van

Herwaarden, e.a., Jaarboek Monumentenzorg 1988, Buitenplaatsen, Zwolle 1999, pp. 16-17 en H. d’Ancona, ‘Brhb’,
WRblad 06-2, ’s-Gravenhage (2 juli 1993), p. 8.

11 Kamerlingh Onnes 1999, pp. 16-17 en d’Ancona 1993, p. 8.
12 Kamerlingh Onnes 1999, p. 16.
13 F. Carpentier, e.a., Behoud historisch buitenplaatsen in Limburg, Een vergelijkend onderzoek tussen Nederland,

Vlaanderen en Duitsland, z.pl. 2013, pp. 11, 13.
14 J.P.H. Donner, ‘Besluit van 16 januari 2006, houdende regels met betrekking tot de financiële ondersteuning van

eigenaren van beschermde monumenten ten behoeve van de instandhouding van beschermde monumenten (Besluit
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1.300 aangewezen groene rijksmonumenten zijn circa 330 particuliere historische tuinen en parken
onderdeel van de Complex Historische Buitenplaatsen.15

De Wet Waardering onroerende zaken 1994 (WOZ), gewijzigd 1997 naar Wet op de
Inkomstenbelasting, beperkt de waardering van de onroerende zaken alleen tot gebouwd
eigendom, zodat tuin en park, mits gerangschikt onder de Natuurschoonwet, vrijgesteld zijn.16

De Wet op Inkomstenbelasting (Wet IB) is begin jaren ‘70 vastgesteld, waarbij een eigenaar-
bewoner van een (gebouwd) rijksmonument de restauratie- en onderhoudskosten van het inkomen
mag aftrekken, met een jaarlijkse drempel van 1,75%. Vanaf 1999 wordt deze aftrek ook verleend
voor het onderhoud van groen erfgoed.17 In 2015 is de drempel verdwenen en is er een plafond van
80% van de fiscale onderhoudskosten gekomen. Blijkens mededeling, gedaan op Prinsjesdag 2016,
zal deze fiscale aftrek verdwijnen per 1 januari 2017. Besluitvorming hierover zal, in het kader van de
belastingwetgeving, nog moeten plaatsvinden.18

Subsidies
De Beschikking bijdragen achterstallig onderhoud historische parken, tuinen en
buitenplaatsen (Beschikking achterstallig onderhoud) 1983, gewijzigd 1984, geeft
particuliere eigenaren van historische buitenplaatsen tot 1993 de mogelijkheid om voor het opheffen
van achterstallig en groot onderhoud subsidie te krijgen. Maximaal 80% subsidie kan worden
verkregen voor onderhoudswerkzaamheden van tuin en park die van belang zijn voor natuurschoon,
cultuurhistorie of recreatie.19

Van 1993 tot 2010 was het Besluit rijkssubsidiering historische buitenplaatsen (Brhb) van
kracht, specifiek voor het herstel van tuinen en parken bij (particuliere) historische buitenplaatsen.20

Met een restauratieplan en begroting kan 80% van de totale restauratiekosten worden verkregen tot
maximaal f 80.000,- subsidie per buitenplaats per jaar.21 Met een wijziging wordt het
subsidiepercentage verlaagd naar 70%, en het beschikbare budget verhoogd van f 500.000,- naar
f1.000.000,-.22 In 1999 wordt het subsidieplafond vastgesteld op 1 miljoen voor onderhoud van
buitenplaatsen, en wordt f 11,3 miljoen beschikbaar gesteld. 23 Het bedrag wordt verdeeld in volgorde
van urgentie, waarbij rekening wordt gehouden met de technische staat van het te restaureren
object.24 Voor groen onderhoud worden hoveniers van de PHB ingezet als indirecte vorm van
subsidieverlening.25

Het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten (Brrm) en het Besluit rijkssubsidiëring
onderhoud monumenten (Brom van 1989 tot 2006 van kracht) waren in eerste instantie
subsidie-instrumenten voor gebouwde monumenten.26 Vanaf 1999 biedt de Brom ook 50% subsidie
voor het onderhoud van tuinen en parken bij historische buitenplaatsen met een maximum van f
12.500,- per jaar. Voor de buitenplaatsen die jaarlijks meer dan f 25.000,- aan onderhoud vergen,
kan de subsidie oplopen tot f 40.000,- per jaar, waarvoor een 10-jaren onderhoudsplan is opgesteld.27

Het Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten (Brim) vervangt in 2006 het Brom
en het Brrm voor de rijksbeschermde gebouwde monumenten. Eenvoudige regels en snelle procedures

rijkssubsidiëring instandhouding monumenten)’, Staatsblad (31 januari 2006) nr. 31, p. 20 en Kamerlingh Onnes 1999, p.
15.

15 Begeleidende brief van Maes van Lanschot en Per Insinger bij Rapport Particulier Instandhouding van Historische
Buitenplaatsen, Veenendaal november 2015.

16 Kamerlingh Onnes 1999, p. 18.
17 Kamerlingh Onnes 1999, p. 18.
18 J. Bussemaker, brief ref.nr. 1070533, Aanpassingen in de financiering van de monumentenzorg, Den Haag (20

september 2016).
19 Kamerlingh Onnes 1999, pp. 18 en 20.
20 d’Ancona 1993, p. 1.
21 d’Ancona 1993, pp. 10-11.
22 A. Nuis, ‘Besluiten rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997, rijkssubsidiëring onderhoud monumenten, en

rijkssubsidiëring historische buitenplaatsen (Brrm, Brom en Brhb)’, Staatscourant (1997) nr. 171, p. 12.
23 F. van der Ploeg, ‘Subsidieplafonds 1999 onderhoud monumenten en historische buitenplaatsen’, Staatscourant (23 juli

1999) nr. 141, p. 7.
24 Van der Ploeg 1999, p. 7.
25 d’Ancona 1993, p. 3.
26 W. Sorgdrager, ‘Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997’, Staatscourant (10 april 1997) en Kamerlingh

Onnes 1999, p. 20.
27 Kamerlingh Onnes 1999, p. 20.
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en de samenvoeging van onderhoud en restauratie (gevat in de term instandhouding) dienen regulier
en planmatig onderhoud te stimuleren. Monumentaal groen is vooralsnog in 2006 niet subsidiabel in
verband met het ontbreken van voldoende financiële middelen.28 Op grond van Brim en Brim 2011 zijn
sinds 2006 jaarlijks subsidies verstrekt. In de eerste drie jaren (2006, 2007 en 2008) is er sprake van
ondervraag, dat wil zeggen dat er minder subsidie gevraagd wordt dan er budget beschikbaar is. In de
drie jaren daarna (2009, 2010, 2011) is er sprake van (forse) overvraag.29

Tot en met 2010 worden circa 200 groene monumenten bij historische buitenplaatsen met € 2,5
miljoen onderhouden, zodat de restauratieachterstand tot 10% is terug gebracht. In 2010 worden
particuliere historische buitenplaatsen geïntegreerd in de Subsidie instandhouding monumenten
(Sim).30 Eigenaren van groene monumenten kunnen vanaf dan zelfstandig een
instandhoudingssubsidie aanvragen, maar hierdoor ontstaat een sterke overvraag naar subsidie en
kan in 2011 slechts een vijfde van de aanvragen door middel van loting gehonoreerd worden.31 In het
monumentenregister vormen de groene monumenten geen aparte categorie, waardoor het lastig is
om deze categorie zuiver te onderscheiden in de subsidiegegevens.32 In 2011 was het totale budget
voor groene én archeologische monumenten € 4 miljoen per jaar en was er geen rekening gehouden
met de inflatie.33 Aan 23 groene monumenten is in 2011 € 4,7 miljoen subsidie uitgekeerd.34 € 8,3
miljoen subsidie aan aanvragen voor groene monumenten is afgewezen.35 Vanaf 2011 wordt € 1,25
miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor alle groene monumenten.36

In 2011 vonden de volgende wijzigingen voor groene monumenten plaats; ten eerste is de subsidie
alleen bestemd voor onderhoud en niet meer voor (deel)restauraties, ten tweede wordt gestreefd naar
meer maatwerk bij de bepaling van de subsidiabele kosten en wordt de eigen bijdrage van 35% naar
40% van de onderhoudskosten verhoogd. De eigenaar staat centraler en de eis van één aanvraag per
monument is losgelaten wat een lastenverlichting voor omvangrijke monumenten biedt. Ten derde is
het stelsel meer gericht op zekerheid voor de eigenaar en tot slot blijft de planmatige aanpak een
belangrijk uitgangspunt.37

2012 is een overgangsjaar waarin kastelen en buitenplaatsen prioriteit voor subsidie krijgen. De
volgende maatregelen worden genomen; de door loting afgewezen aanvragers van 2011 worden
tegemoet gekomen in de geïnvesteerde advieskosten. Voor de buitenplaatsen zijn de maximaal
subsidiabele kosten € 50.000,- alleen inzetbaar voor instandhouding: restauraties worden niet
gefinancierd. Een tweede maatregel is dat in de groep van aanvragers uit 2011 de aanvragen met de
laagste begroting als eerste worden gehonoreerd, zodat zoveel mogelijk aanvragers worden gesteund.
Er is geen budget meer voor grootschalige projecten. Bij overvraag komen ‘de kleintjes’ eerst.38 In
2012 is aan 14 groene monumenten circa € 360.595,- aan subsidie verleend.39

De aangepaste Brim 2013 is beter afgestemd op de grootte en de monumentale waarde van het
object en maakt het mogelijk om het aantal deelnemende groene monumenten zuiver in beeld te
brengen. Het credo is stabiliteit, continuïteit en duidelijkheid voor eigenaren, zekerheid door geen

28 Donner 2006, pp. 17 en 25.
29 Van de 2200 aanvragers (rood én groen) zijn 477 afgewezen. Werkgroep Brim evaluatie 2011, pp. 4-6.
30 Donner 2006, p. 18.
31 A. Elbers, B. Verfürden, W. de Graaf, Evaluatie Brim 2011, Utrecht 2011 pp. 13, 23 en 28.
32 De Erfgoedmonitor, Brim - aantal per categorie en hoogte subsidie, <http://erfgoedmonitor.nl/indicatoren/brim-aantal-categorie-

en-hoogte-subsidie> (17 september 2016) en J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, ‘Nr. 708, Besluit van 27 september 2010 (… )

Besluit rijkssubsidiering 2011’, Staatsblad (2010), pp. 15 en 24.
33 Van de 2200 aanvragers (rood én groen) zijn 477 afgewezen. Werkgroep Brim evaluatie 2011, p. 4-6 en Bijsterveldt-Vliegenhart

2010, p. 18.
34 Donner 2006, p. 18 vermeld afwijkende bedragen; 20 buitenplaatsen krijgen gemiddeld € 40.000,- per groenmonument

subsidie.
35 De Erfgoedmonitor, Brim - aantal per categorie en hoogte subsidie, <http://erfgoedmonitor.nl/indicatoren/brim-aantal-categorie-

en-hoogte-subsidie> (17 september 2016).
36 G. Verburg, Brief van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal, Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 123 XIV, nr. 180, 12 maart 2010, p. 1.
37 J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, ‘Nr. 708, Besluit van 27 september 2010 (… )Besluit rijkssubsidiering 2011’, Staatsblad

(2010), p.14, 16 en G. Verburg (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), Brief aan Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal betreffende verzelfstandiging van de stichting PHB , 22 juni 2009, p. 2.

38 Brief H. Zijlstra aan Tweede Kamer der Staten-Generaal (23 september 2011), Ref.nr. 325478 en H. Zijlstra, ‘Besluit
rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013, nr 438’, Staatsblad 2012, (19 september 2012) pp. 5 en 6 en J. van de
Voorde en G.J. Luijendijk, presentatie Het Brim in 2012 Praktische gevolgen, (29 september 2011),
<http://www.monumentenwacht-gld.nl/documenten/Brim%20in%202012%20presentatie%20adviesbureaus.pdf> (17
september 2016).

39 Toekenning Sim subsidie 2012 aan direct herleidbare groene monumenten, <file:///P:/2016/2016-
0174%20RCE%20GroenInstandhouding/05%20RAPPORTEN/02%20GROEN%20RIJKSBELEID/04%20RCE%20documenten/201
2%20toegekende%20Brimsubsidie.pdf > (20 september 2016).
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jaarlijkse bijstellingen van de regeling, een planmatige aanpak en een goede afstemming tussen de
verschillende overheden. Kernbegrip is structureel onderhoud volgens nieuwe verdeelcriteria. Een
apart budget van € 5 miljoen wordt beschikbaar gesteld voor groene monumenten, de subsidie is 50%
van de subsidiabele onderhoudskosten, waarbij de aanvrager de overige 50% voor eigen rekening
neemt. Alleen het hoogstnoodzakelijke onderhoud voor het instandhouden van het ‘casco’ van het
groene monument wordt gesubsidieerd: de hoofdstructuur en aantoonbare kernwaarden van de
aanleg (prioriteit 1), beschreven in de ‘Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten 2013’ (hierna:
Leidraad). Deze aangebrachte splitsing tussen subsidiabel onderhoud enerzijds (prioriteit 1), niet-
subsidiabel onderhoud (prioriteit 2) en restauratie anderzijds is alleen werkzaam bij groene
monumenten. Rijksmonumenten met de status werelderfgoed hebben voorrang. Daarna krijgen de
professionele organisaties voor monumentenbehoud (POM) voorrang vóór overige eigenaren. De
resterende aanvragen ten slotte, worden gehonoreerd volgens het principe: de laagste
aanvraagkosten eerst. De aanvragen mogen in een verruimde periode ingediend worden.40 Het is de
bedoeling dat de aanvraag na subsidieverlening opnieuw wordt ingediend voor de volgende
planperiode van zes jaar.
Het honorarium voor advieskosten wordt bepaald aan de hand van een vastgesteld percentage
gerelateerd aan de totale instandhoudingskosten/bouwsom en de subsidiabele kosten. Sinds 2012 is
voor restauraties door het ministerie van OCW jaarlijks € 20 miljoen subsidiabel gemaakt bij de
provinciale subsidieregelingen, zoals het fonds Erfgoedparels Utrecht. De provincies bepalen de
verdeelsleutel in de regio voor restauraties van rijksmonumenten en prioriteren en stellen zelf de
hoogte van de subsidies vast.41

Van 2013 tot en met 2015 is voor ongeveer 5 miljoen euro aan subsidie verleend aan eigenaren van
groene monumenten; in 2013 waren dit 101 groene monumenten, in 2014 waren dit er 76 en in 2015
waren dit 69 groene monumenten. Van 2013 tot en met 2015 is circa € 13 miljoen aan
subsidieaanvraag afgewezen; in 2013 waren dit 45 afgewezen aanvragen, in 2014 17 afgewezen
aanvragen en in 2015 8 afgewezen aanvragen.42 Dit is tegenstrijdig met de in de kamerbrief
benoemde ondervraag van 2015.43

Tussen 2014 en 2015 is voor alle aanvragen door adviesbureaus een plan opgesteld. Voor een
instandhoudingsplan tot € 50.000,- geldt een maximum van 3,43% aan subsidiabele plankosten. Dit
percentage loopt stapsgewijs terug naarmate de instandhoudingskosten hoger worden tot 1,66% bij
instandhoudingskosten boven de € 2 miljoen. In 2014 en 2015 is ongeveer 3% van de totale
hoeveelheid verleende subsidie verleend voor het opstellen van instandhoudingsplannen.44

Van 2013 – 2015 is een BTW verlaging van 21% naar 6% als Rijksstimuleringsmaatregel in Nederland
van kracht voor onder andere de aanleg en onderhoud van tuinen en parken.45

In 2016 is circa € 5,2 miljoen instandhoudingssubsidie toegekend aan eigenaren van 66 groene
rijksmonumenten. Dit is 9,5% van het totale subsidiebudget. In de categorie groene monumenten
kwamen meer aanvragen binnen dan er budget was, zodat 25 aanvragen werden afgewezen. Aan
zeven POM-instellingen (11% van de aanvragen) is € 1,5 miljoen toegekend (30% van het
groenbudget) en 59 overige eigenaren hebben € 3,6 miljoen subsidie ontvangen. 89% van de groene
aanvragen is in bezit van particulieren, waar 70% van de groensubsidie naar toe gaat. Het Rijk draagt
50% van de subsidiabele kosten bij aan de uitvoering van een zesjarig instandhoudingsplan. De rest
betaalt de eigenaar zelf.46

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden, waarmee de Monumentenwet 1988
grotendeels is komen te vervallen. De Subsidieregeling instandhouding monumenten is gebaseerd op
deze wet. Het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 (Brim 2013) is met de
invoering van de Erfgoedwet vervallen. Inhoudelijk is er niets gewijzigd, maar het Brim 2013 komt in
de verdere correspondentie niet meer voor.47 De nieuwe Omgevingswet zal in 2019 in werking
treden, waar het laatste gedeelte van de Monumentenwet in opgaat. De instandhoudingsplicht

40 Carpentier 2013, pp. 14-15.
41 H. Zijlstra, ‘Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 september 2012, nr. WJZ/387165

(10152)’, Staatscourant 20420 (9 oktober 2012), p. 1, 10, 11, 31-32, 34, 35.
42 De Erfgoedmonitor, Brim - aantal per categorie en hoogte subsidie, <http://erfgoedmonitor.nl/indicatoren/brim-aantal-categorie-

en-hoogte-subsidie> (17 september 2016).
43 J. Bussemaker, brief ref.nr. 1070533, Aanpassingen in de financiering van de monumentenzorg, Den Haag (20 september

2016).
44 Jet Bussemaker, Verslag schriftelijk overleg subsidieregeling instandhouding rijksmonumenten (Brim), 5 oktober 2015.
45 F.H.H. Weekers, Besluit BTW-verlaging van 28 februari 2013, Staatscourant nr. BLKB/2013/305M.
46 <http://cultureelerfgoed.nl/nieuws/545-miljoen-euro-voor-instandhouding-rijksmonumenten>, (7 september 2016).
47 <http://cultureelerfgoed.nl/nieuws/verwerken-aanvragen-instandhoudingssubsidie-verloopt-volgens-plan>, (19 september 2016).
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geldt nu ook voor groen erfgoed, deze monitoring vormt hiervoor een eerste nulmeting. De recent
vastgestelde Uitvoeringsrichtlijn Hovenierswerk historische tuinen en parken 2016 vormt een
instrument in het beleid bij het toetsen van de staat van het onderhoud van het groene erfgoed. Het
gemiddelde subsidiepercentage voor restauratie is teruggegaan naar 25-30 %. Het rijksbudget is in
2013 overgeheveld naar de provincies waarbij ook een subsidieplafond 25-30 % wordt gehanteerd. Dit
varieert per provincie. In een aantal gevallen geeft de aanvrager aan welk subsidiebedrag hij nodig
heeft om de restauratie dekkend te maken.
Het criterium voor subsidieverlening volgens Sim en aanverwante regelgeving geschiedt op grond van
sober en doelmatige instandhoudingsubsidie voor het onderhoud van niet-woonhuis
Rijksmonumenten. Er is met de Sim een structurele instandhouding van rijksmonumenten op gang
gebracht. Naast de subsidieregeling biedt het Revolving Fund (sinds 1985) en Revolving Fund + (sinds
2012) van het Nationaal Restauratiefonds (NRF) eigenaren een laagrentende lening aan voor onder
andere restauraties. Voor de categorie grote monumenten wordt eenmalig het plafond met €20
miljoen verhoogd om de acute nood voor deze monumenten te verlichten. De aftrekbaarheid van de
restauratie en onderhoudskosten van groen erfgoed op het inkomen (met een plafond van 80%)
zullen per 1 januari 2017 verdwijnen. Voor monumenten die van deze regeling gebruik maken wordt
in de overgangsjaren 2017 en 2018 de subsidie naar 25% van de onderhoudskosten verlaagd. Het
accent van instandhouding ligt de komende jaren bij onderhoudssubsidies (Sim). Besluitvorming
hierover zal, in het kader van de belastingwetgeving, nog moeten plaatsvinden.48

48 J. Bussemaker, brief ref.nr. 1070533, Aanpassingen in de financiering van de monumentenzorg, Den Haag (20
september 2016).
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BeeldkwaliteitsdocumentBijlage 3

Hier in te voegen: definitieve beeldkwaliteitsdocument (zie downloadlink: 20160912 CATALOGUS
BEELDKWALITEIT GROEN ERFGOED.pdf)
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Toelichting kostenberekeningBijlage 4
onderhoud groenaanleg

Dit document beschrijft welke stappen zijn doorlopen om te komen tot een tabel waarmee de kosten
kunnen worden berekend van sober en doelmatig onderhoud van de beschermde groenaanleg bij
Rijksmonumenten in Nederland. Dit in het kader van het project Instandhoudingsbehoefte Groen
Erfgoed, in opdracht van de RCE.
Bij het doorvoeren van de aanpassingen en het opstellen van dit toelichtende document is gebruik
gemaakt van het advies van Paul Verkuijl (Debie & Verkuijl), deskundige met ervaring op het gebied
van het onderhoud van groen erfgoed.
Met dit document willen we de opdrachtgever:

Informeren over de gevolgde stappen en, waar dat aan de orde is, over gemaakte keuzes.
Feedback/akkoord vragen met de gevolgde aanpak.

Twee aangepaste tabellen
Als eerste stap zijn als afgeleide van het RCE- standaardbegrotingsmodel groen (d.d. 8-9-2015) twee
tabellen gemaakt, die terug te vinden zijn als tabbladen in het bestand
kostenberekening_cf_Leidraad_+Afwijkende_freq_Alterra_DenV:

Tabblad ‘Freq_leidraad’: in deze tabel zijn de frequenties voor sober en doelmatig onderhoud
gebruikt zoals ze worden voorgeschreven/geadviseerd door de Leidraad subsidiabele
instandhoudingskosten 2013/RCE-standaard begrotingsmodel groen.
Tabblad ‘Freq_afwijkend’: in deze tabel is - waar ons dat nodig leek - op basis van
deskundigenoordeel afgeweken van de door Leidraad/standaard begrotingsmodel groen
voorgeschreven frequenties. Ook bij de in deze tabel gebruikte afwijkende frequenties was het
uitgangspunt: sober en doelmatig onderhoud.

In de berekening worden beide tabellen naast elkaar gehanteerd, wat resulteert in twee bedragen per
object. Waar in het vervolg van dit document wordt verwezen naar het ene tabblad wordt tevens het
andere tabblad bedoeld, tenzij anders aangegeven.

Koppeling elementtypen aan rekenregels onderhoudskosten
Als tweede stap zijn de elementtypen zoals in dit project gebruikt (beeldkwaliteitsdocument, kaarten
groenaanleg, database) gekoppeld aan de rekenregels voor sober en doelmatig onderhoud zoals
opgenomen in het RCE- standaardbegrotingsmodel groen.
Het resultaat is hetzelfde in de beide tabbladen van het bestand.

Vervangende rekenregels onderhoudskosten: weegfactoren
In sommige gevallen was het nodig de rekenregels voor onderhoudskosten zoals ze in het RCE-
standaardbegrotingsmodel groen staan, aan te passen. Dit was aan de orde wanneer de rekenregels
informatie vroegen die in de veldinventarisatie om redenen van beschikbare tijd en middelen niet was
verzameld. Een voorbeeld is het elementtype laanbomen, waarbij het standaardbegrotingsmodel voor
de onderhoudsactie snoeien onderscheid maakt in drie klassen die verschillen in snoeihoogten en
aantal takken per boom. De klassen verschillen in kostenfactor. Iets soortgelijks speelt bij een andere
onderhoudsactie in het elementtype laanbomen, nl. incidenteel kappen, verwijderen bomen, vellen en
stobbe verwijderen. Hier worden verschillende stamdiameters onderscheiden met verschillende
kostenfactoren. Snoeihoogte, aantal takken per boom en stamdiameter zijn om redenen van
beschikbare tijd en middelen niet opgenomen tijdens de veldinventarisatie.
In gevallen zoals dit zijn de rekenregels aangepast door te werken met weegfactoren. Deze zijn
toegevoegd in kolom F van de beide tabbladen. De weegfactoren staan standaard op 100%, wat
betekent dat de oorspronkelijke rekenregel gehandhaafd blijft.
In kolom D van beide tabbladen is in voorkomende gevallen toegelicht hoe de rekenregels zijn
aangepast.

Activeren of uitschakelen van rekenregels voor de kostenberekening
Rekenregels kunnen op een aantal manieren zijn uitgeschakeld:
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Door in kolom F de weegfactor op 0% te stellen. Het berekende bedrag voor de betreffende
onderhoudsactie wordt dan 0 euro.
Door in kolom H geen aantal of hoeveelheid (stuks, oppervlakte, lengte, …) in te voeren vanuit de
GIS-database.

Aannamen m.b.t. inboetfrequenties [verder nog uit te werken]
Bron van onderstaande informatie: Debie & Verkuijl.

Fruitbomen, leifruit. De omlooptijd bedraagt gemiddeld 50 jr. Dit houdt dus in dat alle bomen (
dus het totaal aantal st.) alle 50 jr. vervangen moeten worden. Dus elk jaar 1/50 van het totale
aantal.
Topiaria. De omlooptijd bedraagt gemiddeld 100 jr. Dit houdt dus in dat alle bomen ( dus het
totaal aantal st.) alle 100 jr. vervangen moeten worden. Dus elk jaar 1/100 van het totale aantal.
Hagen, berceaus. Door de grote verscheidenheid in soorten is een omlooptijd lastig te bepalen,
maar laten we maar 80 jr aanhouden. De hagen zijn per m1 in de app opgenomen en de inbout
gaat per st.. Gemiddeld staan er per m1 5 st. planten. Dit houdt in dat er per m1 haag 1/80 x 5
aantal st. ingevuld moet worden.
Heestergroepen/ Door de grote verscheidenheid in soorten is een omlooptijd lastig te bepalen,
maar laten we ook maar 80 jr aanhouden. De heestergroepen zijn per m2 in de app opgenomen
en de inbout gaat per st.. Gemiddeld staan er per m2 0,75 st. planten. Dit houdt in dat er per m2
Klimplanten heestergroepen 1/80 x 0,75 aantal st. ingevuld moet worden.
Heesterborders: Door de grote verscheidenheid in soorten is een omlooptijd lastig te bepalen,
maar laten we hier maar 50 jr aanhouden. De heesterborders zijn per m2 in de app opgenomen
en de inbout gaat per st.. Gemiddeld staan er per m2 1,5 st. planten. Dit houdt in dat er per m2
heestergroepen 1/50 x 1,5 aantal st. ingevuld moet worden.
Vaste planten De gemiddelde omlooptijd van een vaste plant bedraagt 10 jr. De heestergroepen
zijn per m2 in de app opgenomen en de inbout gaat per st.. Gemiddeld staan er per m2 7 st.
planten. Dit houdt in dat er per m2 heestergroepen 1/10 x 7 aantal st. ingevuld moet worden.
Rozenperken De gemiddelde omlooptijd van een vaste plant bedraagt 20 jr. De rozenperken zijn
per m2 in de app opgenomen en de inbout gaat per st.. Gemiddeld staan er per m2 3 st. planten.
Dit houdt in dat er per m2 heestergroepen 1/20 x 2 aantal st. ingevuld moet worden.
Parkbosranden De omlooptijd van een boom in de parkbosrand bedraagt gemiddeld 150 jr. Dit
houdt dus in dat alle bomen ( dus het totaal aantal st. wat nog bepaald moet worden alle 150 jr.
vervangen moeten worden. Dus elk jaar 1/150 van het totale aantal.
Laanbomen/boomsingels Dit is de lastigste. Uit onze ervaring blijkt dat zeer incidenteel (eigenlijk
niet)lanen worden ingebout. De laatste jaren zijn de inzichten gewijzigd dat individuele inbout ook
geen zin heeft omdat individuele bomen in een geheel (zoals een laan) niet aanslaan en dat dat
dus geen zin heeft. Momenteel wordt meer gezegd dat een laan in grotere delen
vervangen/ingebout moet worden. Dit wordt vaak gedaan na het eind van de omlooptijd van dat
type boom ( variërende tussen de 100 en 300 jaar). Dit wordt echter gezien als restauratie en niet
als sober en doelmatig onderhoud !!! Restauratie wordt niet vergoed door de Sim, ons voorstel is
dan ook het inbouten van lanen en boomsingels niet mee te nemen in de berekening. Hier is ook
uitermate lastig een standaardformule voor te bepalen.

Aannamen m.b.t. staart- en bijkomende kosten
Directiekosten: we houden de volgende percentages aan:

o Opstellen instandhoudingsplan: 3% (maximum volgens Leidraad).
o Jaarlijkse begeleidingskosten: 6% (maximum volgens Leidraad).
o Opmerking: de meeste objecten werken zonder instandhoudingsplan en hebben dus ook

geen begeleidingskosten hiervan (beide vallend onder directiekosten). Particulieren
hebben vaak een tuinbaas in dienst die zijn werk doet op basis van ervaring en zonder
instandhoudingsplan en begeleidingskosten. Ook objecten die met vrijwilligers werken,
hebben veelal geen instandhoudingsplan maar werken naar eigen inzicht/kunde. Er is
vanuit de Sim geen (?) verplichting voor eigenaren om een instandhoudingsplan op te
stellen.

Indexeringspercentage: 3% aangehouden (maximum volgens Leidraad). De verwachting is dat
uurlonen (de Sim-norm voor uurloon is laag in verhouding met de praktijk) de komende jaren
gaan stijgen door de krappe arbeidsmarkt.
Adviseurskosten: verwaarloosd -> 0 euro aangehouden. Adviseurskosten spelen een grotere rol in
de wereld van het rode erfgoed. Bij het groen erfgoed komt dit alleen voor bij boomverzorgers
maar dit zit ook weer in de kosten verwerkt bij boomonderhoud in de Sim-berekening. Slechts een
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klein deel van de objecten zal een tuinhistorisch onderzoek laten doen en vaak worden deze
kosten dus niet opgevoerd.
Leges: verwaarloosbaar -> 0% aangehouden. Bij groen erfgoed speelt dit voornamelijk bij het
aanvragen van een kapvergunning en zullen leges nooit 1,5% bedragen van het gehele bedrag.

Tot besluit: door qua directiekosten op de maximumpercentages te gaan zitten, wetende dat veel
eigenaren hier geen gebruik van maken, dragen we wellicht bij aan een overschatting van de
instandhoudingskosten. Anderzijds verwaarlozen we adviseurskosten, terwijl deze voor sommige
objecten zeker aan de orde zijn. We gaan ervan uit dat we alles overziend een voor deze opdracht
voldoende gebalanceerde schatting van de staartkosten krijgen.

Berekende kosten zijn op jaarbasis en exclusief BTW
De berekende bedragen zijn op jaarbasis; bij ‘jaar van de werkzaamheden’ is alleen bij 2017 (kolom
S) een ‘j’ ingevuld om de via de rekenregel berekende waarde te laten meetellen.
Bij laagfrequente onderhoudsacties, zoals het verkuipen van kuipplanten (waar volgens de norm
maximaal 1x per zes jaar als sober en doelmatig is aangehouden), is in kolom G ingevuld: ‘0.167’
(=1/6).
De berekende kosten van sober en doelmatig onderhoud zijn exclusief BTW. Indien de opdrachtgever
dit wenst, kan dit uiteraard gemakkelijk worden aangepast naar bedragen inclusief BTW.
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Eenheidskosten perBijlage 5
elementtype

Tabel 23. Onderhoudskosten per hectare voor elementtypen bij onderhoudsfrequenties
volgens Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten 2013.

Tabel 24. Onderhoudskosten per strekkende meter voor elementtypen bij
onderhoudsfrequenties volgens Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten 2013.

Tabel 25. Onderhoudskosten per stuk voor elementtypen bij onderhoudsfrequenties
volgens Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten 2013.

Onderhoudsfrequenties volgens Leidraad
Totaal Prioriteit 1 Prioriteit 2 Totaal

Elementtype oppervlak (ha) Directe kosten/ha Incl. indirecte kosten/ha Directe kosten/ha Incl. indirecte kosten/ha Directe kosten/ha Incl. indirecte kosten/ha
Paden (on-/halfverhard) 141.4 € 21,554 € 30,744 € 21,554 € 30,744
Paden (verhard) 91.9 € 14,832 € 21,156 € 14,832 € 21,156
Waterpartijen en waterlopen 205.0 € 6,583 € 9,390 € 6,583 € 9,390
Parkweiden 485.2 € 2,710 € 3,866 € 2,710 € 3,866
Vaste plantenborder 5.5 € 147,499 € 210,391 € 147,499 € 210,391
Heestergroepen 25.9 € 20,646 € 29,450 € 20,646 € 29,450
Heesterborder 13.0 € 40,782 € 58,171 € 40,782 € 58,171
Gazons 177.7 € 2,912 € 4,154 € 2,912 € 4,154
Hagen (1x snoeien) 6.3 € 52,358 € 74,682 € 52,358 € 74,682
Bermen 126.6 € 2,284 € 3,257 € 2,284 € 3,257
Solitaire bomen en boomgroepen 5.3 € 33,162 € 47,302 € 33,162 € 47,302
Parkbosrand 0.4 € 399,609 € 569,999 € 399,609 € 569,999
Rozenperken 0.7 € 134,064 € 191,228 € 134,064 € 191,228
Zichtassen en zichtlijnen 4.3 € 20,122 € 28,701 € 20,122 € 28,701
Graspaden 20.3 € 4,245 € 6,056 € 4,245 € 6,056
Fruitbomen 13.6 € 6,167 € 8,797 € 6,167 € 8,797
Ruigten in parkbos 25.6 € 2,441 € 3,482 € 2,441 € 3,482
Leifruit 0.1 € 474,087 € 676,233 € 474,087 € 676,233
Hagen (2x snoeien) 0.9 € 52,914 € 75,476 € 52,914 € 75,476
Topiaria 0.1 € 284,377 € 405,632 € 284,377 € 405,632
Boomsingel 6.1 € 2,352 € 3,354 € 2,352 € 3,354
Leibomen  en knotbomen 0.3 € 35,774 € 51,027 € 35,774 € 51,027
Klimplanten 0.1 € 184,365 € 262,977 € 184,365 € 262,977
Aardwerken 3.3 € 2,800 € 3,994 € 2,800 € 3,994
Berceaus 0.3 € 14,441 € 20,598 € 14,441 € 20,598

Onderhoudsfrequenties volgens Leidraad
Totaal Prioriteit 1 Prioriteit 2 Totaal

Elementtype aantal (st) Directe kosten/st Incl. indirecte kosten/st Directe kosten/st Incl. indirecte kosten/st Directe kosten/st Incl. indirecte kosten/st
Kuipplanten* 136 € 376.49 € 537.03 € 376.49 € 537.03
Eenvoudige loopbruggetjes 142 € 59.86 € 85.38 € 59.86 € 85.38

Onderhoudsfrequenties volgens Leidraad
Totaal Prioriteit 1 Totaal

Elementtype lengte (m1) Directe kosten/m1 Incl. indirecte kosten/m1 Directe kosten/m1 Incl. indirecte kosten/m1
Laanbomen 377876 € 4.03 € 5.75 € 4.03 € 5.75
Beschoeiing 208207 € 4.50 € 6.42 € 4.50 € 6.42
Grasland langs waterlopen 3005 € 148.22 € 211.42 € 148.22 € 211.42
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Tabel 26. Onderhoudskosten per hectare voor elementtypen bij afwijkende
onderhoudsfrequenties (op basis van deskundigenoordeel).

Tabel 27. Onderhoudskosten per strekkende meter voor elementtypen bij afwijkende
onderhoudsfrequenties (op basis van deskundigenoordeel).

Tabel 28. Onderhoudskosten per stuk voor elementtypen bij afwijkende
onderhoudsfrequenties (op basis van deskundigenoordeel).

Afwijkende onderhoudsfrequenties
Prioriteit 1 Prioriteit 2 Totaal

Elementtype oppervlak (ha) Directe kosten/ha Incl. indirecte kosten/ha Directe kosten/ha Incl. indirecte kosten/ha Directe kosten/ha Incl. indirecte kosten/ha
Paden (on-/halfverhard) 141.4 € 21,554 € 30,744 € 21,554 € 30,744
Parkweiden* 485.2 € 5,246 € 7,482 € 5,246 € 7,482
Paden (verhard)* 91.9 € 26,688 € 38,068 € 26,688 € 38,068
Waterpartijen en waterlopen 205.0 € 6,583 € 9,390 € 6,583 € 9,390
Gazons* 177.7 € 5,733 € 8,177 € 5,733 € 8,177
Heestergroepen* 25.9 € 35,232 € 50,254 € 35,232 € 50,254
Heesterborder* 13.0 € 68,985 € 98,400 € 68,985 € 98,400
Vaste plantenborder* 5.5 € 118,509 € 169,039 € 118,509 € 169,039
Hagen (1x snoeien) 6.3 € 52,358 € 74,682 € 52,358 € 74,682
Bermen 126.6 € 2,284 € 3,257 € 2,284 € 3,257
Solitaire bomen en boomgroepen 5.3 € 33,162 € 47,302 € 33,162 € 47,302
Parkbosrand 0.4 € 399,609 € 569,999 € 399,609 € 569,999
Graspaden* 20.3 € 7,549 € 10,768 € 7,549 € 10,768
Rozenperken 0.7 € 134,064 € 191,228 € 134,064 € 191,228
Zichtassen en zichtlijnen 4.3 € 20,122 € 28,701 € 20,122 € 28,701
Fruitbomen 13.6 € 6,167 € 8,797 € 6,167 € 8,797
Ruigten in parkbos 25.6 € 2,441 € 3,482 € 2,441 € 3,482
Leifruit 0.1 € 474,087 € 676,233 € 474,087 € 676,233
Hagen (2x snoeien) 0.9 € 52,914 € 75,476 € 52,914 € 75,476
Topiaria 0.1 € 284,377 € 405,632 € 284,377 € 405,632
Aardwerken* 3.3 € 7,000 € 9,984 € 7,000 € 9,984
Boomsingel 6.1 € 2,352 € 3,354 € 2,352 € 3,354
Leibomen  en knotbomen 0.3 € 35,774 € 51,027 € 35,774 € 51,027
Klimplanten 0.1 € 184,365 € 262,977 € 184,365 € 262,977
Berceaus 0.3 € 14,441 € 20,598 € 14,441 € 20,598

Afwijkende onderhoudsfrequenties
Totaal Prioriteit 1 Totaal

Elementtype lengte (m1) Directe kosten/m1 Incl. indirecte kosten/m1 Directe kosten/m1 Incl. indirecte kosten/m1
Laanbomen 377876 € 4.03 € 5.75 € 4.03 € 5.75
Beschoeiing 208207 € 4.50 € 6.42 € 4.50 € 6.42
Grasland langs waterlopen 3005 € 148.22 € 211.42 € 148.22 € 211.42

Afwijkende onderhoudsfrequenties
Totaal Prioriteit 1 Prioriteit 2 Totaal

Elementtype aantal (st) Directe kosten/st Incl. indirecte kosten/st Directe kosten/st Incl. indirecte kosten/st Directe kosten/st Incl. indirecte kosten/st
Kuipplanten* 136 € 679.41 € 969.10 € 679.41 € 969.10
Eenvoudige loopbruggetjes 142 € 59.86 € 85.38 € 59.86 € 85.38
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ISSN 1566-7197

Alterra Wageningen UR is hét kennisinstituut voor de groene leefomgeving en
bundelt een grote hoeveelheid expertise op het gebied van de groene ruimte
en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan: kennis van water, natuur,
bos, milieu, bodem, landschap, klimaat, landgebruik, recreatie etc.

De missie van Wageningen UR (University & Research centre) is ‘To explore
the potential of nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen UR
bundelen 9 gespecialiseerde onderzoeksinstituten van stichting DLO en
Wageningen University hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van
belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met
ongeveer 30 vestigingen, 6.000 medewerkers en 9.000 studenten behoort
Wageningen UR wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen binnen
haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de
samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart van de
unieke Wageningen aanpak.
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