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1. Inleiding   
De Groene Stad 
Positioneren van het groen als een maatschappelijk en economische product  voor stedelijke omgeving
De Groene Stad visie is momenteel in Nederland en in het buitenland meer dan actueel. Dit heeft onder meer te 
maken door de toeloop van de bevolking van het platteland naar stedelijke gebieden. Inmiddels woont de helft 
van de wereldbevolking – 3,5 miljard mensen – in steden. Die steden beslaan nu twee procent van het aard-
oppervlak. In 2030 zal dit aantal zijn toegenomen tot  5 miljard mensen, aldus de Verenigde Naties. Dit leidt tot 
verdichting van steden en zonder ingrepen zal dit leiden tot een toenemende druk op de leefbaarheid. Met als 
gevolg dat de steden onveilig worden, kampen met hittestress, overvloedige waterval kennen, slechte lucht-
kwaliteit, verarming van de biodiversiteit  et cetera. Het multifunctionele groene product levert hiervoor 
oplossingen aan. Recent wetenschappelijk onderzoek toont namelijk aan dat:

 ☐ Groen een positieve bijdrage levert aan de gezondheid van de mens. Zo zijn mensen die in een 
groene woonomgeving wonen gezonder en minder gestrest. Ze bezoeken minder vaak de huisarts voor 
depressie, diabetes en duizeligheid. (Bron: Vitamine G, http://www.nivel.nl/projecten/vitamineg/)

 ☐ Groen bevordert de sociale cohesie. Centrum van Criminaliteitspreventie Veiligheid schrijft hierover 
op haar website: “Groen geeft kleur aan de buurt, brengt leven in de buurt en brengt mensen bij elkaar. Onder-
zoek van Alterra heeft het nu ook onomwonden bevestigd: buurtgroen heeft een positief effect op de samen-
hang in de buurt. http://www.hetccv.nl/nieuws/2010/12/buurtgroen-heeft-positief-effect-op-sociale-cohesie.
html. Alterra heeft ook aangetoond dat wanneer  de oppervlakte van plantsoenen in een buurt met 250 m2 per 
hectare buurtoppervlakte toeneemt, de sociale cohesie in die buurt met gemiddeld 1,4% stijgt.

 ☐ Verhitte steden afkoelt, zo laat 10% meer groenoppervlak in stadswijken de temperatuur met 1 graad 
dalen. Tijdens windstille nachten kan het temperatuurverschil tussen verstedelijkt en landelijk gebied oplopen 
tot 8 graden Celsius (bron: Kennis voor Klimaat) http://kennisvoorklimaat.klimaatonderzoeknederland.nl/nieu-
ws/projecten-nieuws/10724339/Eindrapport-Hittestress-in-Rotterdam

 ☐ Voldoende waterbergend vermogen van de bodem in de stedelijke omgeving zorgt bij extreme 
hoeveelheden neerslag voor minder wateroverlast. Maatregelen hiertegen zijn onder andere meer openbaar 
groen. Ook de burger kan hieraan bijdragen door meer groen aan te leggen in haar tuin. (bron: RIVM, Klimaat-
verandering in het stedelijk gebied : Groen en waterberging in relatie tot de bodem http://www.rivm.nl/Biblio-
theek/Wetenschappelijk/Rapporten/2011/augustus/Klimaatverandering_in_het_stedelijk_gebied_Groen_en_
waterberging_in_relatie_tot_de_bodem?sp=c2VhcmNoYmFzZT02NTUwO25sMT0wMDAwMDAwMDAwMDAw
MDAwMDA0MTAwMDcwMDAwOw==&pagenr=656

 ☐ Groen vertegenwoordigt een economische waarde. Uit de publicatie van Groen Loont, geschreven 
door Kenniscentrum Triple E blijkt onder meer dat wanneer het stedelijk groenareaal met 10% toeneemt levert 
dit een meerwaarde op van €17,5 miljard euro voor onroerend goed. Meer feiten en cijfers over de economische 
waarde van groen is te vinden op www.degroenestad.nl/groenloont. 

Kennis
Kennisoverdracht vanuit de groene wereld naar de andere disciplines die betrokken zijn bij de inrichting van 
de openbare ruimte is dan ook van wezenlijk belang. De taak van de groensector is de andere disciplines zoals 
bouw, (landschaps)architectuur, waterbeheer, klimatologie en stedenbouw te laten zien dat het groen func-
tionele, economische, maatschappelijke en esthetische eigenschappen bevat die een enorm positief effect 
hebben op of in gebouwen  en voor de openbare ruimte. Een goede functionele toepassing van groen zorgt 
dat de kwaliteit van de leefomgeving omhoog gaat. 

Positieve invloed
De integrale beplantingsmethode Ruyten past uitstekend in de visie van De Groene Stad, omdat de methode 
voorziet in een ‘kant en klaar’ systeem dat direct een positieve invloed heeft op de woon- en werkomgeving en 
wanneer het in de juiste omgeving wordt toegepast ook een oplossing biedt voor de eerder genoemde proble-
men die ontstaan door de verdichting van het stedelijk gebied.  Daarnaast, en zeker niet onbelangrijk, biedt deze 
methode ook een antwoord op de behoefte van de burgers. Deze wil namelijk in een prettige,  groene woon-
omgeving wonen waar het goed vertoeven is en waar zijn kinderen veilig kunnen spelen.
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Prins Bernhard Bos
In 1999 werd dan ook op initiatief van Plant Publicity Holland (PPH), waar De Groene Stad visie onderdeel van 
is,  het Prins Bernhard Bos aangelegd in de driehoek tussen Hoofddorp, Cruquies en Vijfhuizen. Een gedeelte 
van dit bos werd  aangeplant volgens de integrale beplantingsmethode. Recreanten konden vrijwel direct na de 
aanplant van het parkbos hier gebruik van maken. Uit een evaluatieonderzoek uitgevoerd door het Product-
schap Tuinbouw in 2010 blijkt dat er ruim tien jaar na aanplant een parkbos ligt dat intensief wordt gebruikt 
door omwonenden uit de naastgelegen woonwijk Floriande en door recreanten van elders. Uit het onderzoek 
blijkt verder dat de natuurlijke uitstraling en de diversiteit van de  beplanting hoog werden gewaardeerd. Door 
de  open structuur van het park hebben recreanten zicht op elkaar. Gebruikers noemen het Prins Bern hardbos 
om die reden gezellig, en belangrijker nog: ze voelen zich er veilig. In de brochure van Plant Publicity Holland 
(PPH) over het Prins Bernhard Bos zegt directeur Jan Habets van PPH hier het volgende over: “De proef met het 
Prins  Bernhardbos toont aan dat het mogelijk is om een park aan te leggen  dat direct voldoet aan de behoeften 
van gebruikers. De kosten voor het  beheer zijn laag. Mensen zijn bereid om voor een groene woonomgeving  te 
betalen. En met de inzet van bomen en planten zijn kosten te besparen.” Daarnaast toont een analyse van het 
Kenniscentrum Recreatie en Motivaction en het voormalige ministerie van VROM het volgende aan: om in 2020 
te voorzien in de behoefte aan recreatie  groen van de bewoners van tien  stedelijke regio’s zijn vele duizenden 
hectares extra recreatiegroen nodig. Het spreekt beleidsmakers daarom aan dat de integrale beplantingsmeth-
ode recreatiegebieden oplevert die vrijwel meteen te gebruiken zijn en die een hoge belevingswaarde voor de 
omgeving heeft.

Wilt u op de hoogte blijven van de maatschappelijke en economische waarde van groen? 
Ga dan naar de website www.degroenestad.nl. 

In de Vlaardingse wijk d’Engelsche Boomgaert is veel aandacht besteed aan het 
groen in en om de wijk. Foto: Ton Tobé  
 

In augustus 2011 heeft PPH aan wetenschapper Frits Ruyten de opdracht verleend om antwoord te geven op de 
volgende onderzoeksvragen:  

1. Hoe duur is het onderhoud van de traditionele en de integrale beplantingsmethode Ruyten?   
2. Hoe verhouden de investeringskosten zich met onderhoudskosten per methode?
3. Op welk moment treedt er een terugverdienmoment op in vergelijk met de traditionele methode? 

4

www.degroenestad.nl


2. Onderzoeksmethode
Waar gaat het om?
De traditionele of blijvers- en wijkersbeplantingsmethode: is de verzameling van plantsystemen waarbij tijdens 
de groei geregeld planten of ‘wijkers’ worden verwijderd (dunnen) teneinde groeiruimte voor de ‘blijvers’ 
(toekomstbomen) te verkrijgen.

Om direct een gebruiksklaar parkbos te hebben is in het Prins Bernhardbos gekozen om de toekomstbomen en 
–struiken in grotere maten direct op eindafstand te plaatsen volgens de integrale beplantingsmethode Ruyten. 
Belangrijk verschil met de traditionele methode is dan dat  dunningen ontbreken.
 
De beplantingsproef, die in het Prins Bernhardbos in het voorjaar van 1999 is aangelegd, is opgezet om de 
verschillen tussen beide methoden te kunnen bestuderen. Er is dus nu de eerste ervaring van 10 jaar onderhoud 
opgedaan. Vanaf 2005 wordt het beheer uitgevoerd door Marco Riesener, beheermedewerker Recreatieschap 
Spaarnwoude die ook het Prins Bernhardbos onder zijn beheer heeft. Hij deelt mee:
“In de plantvakken aangelegd volgens de integrale methode Ruyten (15.705 m2) in het Prins Bernhardbos is 
het onderhoud uitgevoerd zoals bij de aanleg was bepaald: selectief maaien en het maaisel laten liggen. In de 
plantvakken aangelegd volgens de traditionele beplantingsmethode zijn de eerste 10 jaren geen dunningen 
uitgevoerd om de bomen, in concurrentie opgegroeid, flink te laten opgroeien. Met de dunningen dient nu wel 
begonnen te worden” (mondelinge mededelingen Riesener, 2011).

Om tot het inzicht te komen welke werkzaamheden gedaan moeten worden in de plantvakken, aangelegd 
volgens de traditionele methodiek,  is aan de beheerder Marco Riesener gevraagd hoe hij het onderhoud in de 
komende jaren zou gaan uitvoeren wanneer er een eindbeeld moet ontstaan dat vergelijkbaar is met de 
integrale beplantingsmethode Ruyten na een periode van ongeveer 30  onderhoudsjaren. Hij stelt dat er in dat 
geval er een aantal dunningen moeten worden uitgevoerd, die erop gericht zijn dat toekomstbomen het eind-
beeld gaan bepalen. Dit betekent dat deze bomen na deze dunningen op een gemiddelde plantafstand van 
gemiddeld 10 m komen te staan.

Om na te gaan met welk dunningsregime rekening moet worden gehouden is onafhankelijk advies gevraagd 
bij een ingenieursbureau met bosbouwkundige kennis. Hiervoor is RPS (‘Rural Planning Services’, zie bedrijfs-
presentatie par. 4 ‘De Deelnemers’) benaderd. Om een eindafstand van 10m voor de toekomstbomen te bereiken 
stellen zij een dunningsregime voor dat in totaal 5 dunningen omvat, die om de 5 jaar plaatsvinden. Per dunning 
worden 50% van de dan aanwezige bomen gerooid.
Daarop is een gesprek met de beheerder gevoerd, waarin hij de werkzaamheden opgesomde die hij dacht nodig 
te hebben om de toekomstbomen op 10 m eindafstand te krijgen. Dit resulteert voor het onderzoeks-gebied in 
87 toekomstbomen.   

Zijn opgesomde werkzaamheden bleken overeen te komen met de werkzaamheden die RPS al had opgegeven.
Nu vanuit twee bronnen,  onafhankelijk van elkaar, dezelfde werkzaamheden zijn opgegeven, is dit gegeven de 
basis geweest voor de te berekenen onderhoudswerkzaamheden. In een drie pagina’s omvattend stuk 
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 Toekomstbomen zijn bomen, die het eindbeeld zullen gaan bepalen (Reuver er al., 1997)

Wat betekent dat?
Tijdens de aanleg in het voorjaar van 1999 zijn de bomen destijds 1,50m in de rij en 1,50m tussen de 
rijen geplant. Dunnen naar een eindafstand van 10 m wil zeggen dat er na een bepaalde periode 
bomen ertussen uit worden gezaagd waardoor groeiruimte ontstaat voor de ‘ blijvers’. Deze groei-
ruimte groeit weer dicht en er worden daarna andere bomen eruit gehaald om nieuwe groeiruimte te 
creëren. De groeisnelheid en de toename van de omvang is bepalend voor het moment van dunnen. 
.Door regelmatig dunningen uit te voeren wordt de onderlinge afstand tussen de bomen vergroot. Al 
tijdens de eerste of tweede dunning worden de zogenaamde ‘toekomstbomen’ bepaald. Deze bomen 
blijven tijdens de volgende dunningen gespaard en zullen in de toekomst het eindbeeld gaan bepalen. 
Toekomstbomen hebben een goede vertakking en zien er zwaarder uit dan de andere bomen. 



‘Werkomschrijving onderhoud’ (zie bijlage 4) zijn de bovengenoemde werkzaamheden uitgewerkt. Deze onder-
houds-werkzaamheden beginnen na de aanleg in het voorjaar van 1999 en lopen door tot en met 2031 dus over  
33 onderhoudsjaren.

Ten behoeve van de actualiteit van de berekeningen is voor alle werkzaamheden uitgegaan van het prijspeil nu 
(2011). Aan de hand van de bijlage 4 zullen de werkzaamheden worden toegelicht.  

3. Toelichting ‘Werkomschrijving onderhoud’  
A.  De traditionele beplantingsmethode  

Pagina 1
Voor de berekening van de onderhoudskosten is een gedeelte van 6367 m2 genomen uit de plantvakken (zie 
bijlage 1), dat aangelegd is volgens de traditionele beplantingsmethode een oppervlak vergelijkbaar met  een 
voetbalveld. Deze grootte is handig omdat voor veel mensen dit oppervlak bekend is.  Het wordt zo gemakkelijk 
ook de omvang van de voorgenomen werkzaamheden nauwkeuriger in te schatten.    
De ‘Werkomschrijving onderhoud’ bevat verder de volgende onderdelen: 

A. Het is gebruikelijk bij de toepassing van de traditionele beplantingsmethode dat na de aanleg er een aan-
besteding plaatsvindt, omdat de degene die aanlegt niet altijd ook de beheerder gaat worden. Soms wordt 
na de aanleg er hoogstens 3 jaar onderhoud aan toegevoegd. In de regel vindt er een overdracht plaats van 
degene die aanlegt naar degene die beheert. Dat gebeurt in de vorm van een aanbesteding waarvoor kosten 
gemaakt moeten worden. Deze kosten zijn onder A  aangegeven: kosten voor het opstellen van een bestek en 
het houden van een aanbesteding (werkvoorbereiding).

B. Van 1999-2001 is volgens de beheerder Marco Riesener alleen de kruidenopslag uitgemaaid en afgevoerd. 
Vervolgens is in de periode 2002-2011 niets gebeurd. Om een vergelijkbaar beeld te hebben met de integrale 
beplantingsmethode Ruyten worden de afgezaagde bomen gedurende elke dunning uit de beplanting verwij-
derd en afgevoerd. Om de toegankelijkheid van de beplanting te behouden worden de boomstobben langs de 
randen van de plantvakken verwijderd. De uiteindelijke 87 toekomstbomen, bedekken het oppervlak van het 
plantvak en het oppervlak bepaald door de overhangende boomkronen buiten het plantvak (zie bijlage 3).

C. In dit onderdeel zijn alle zogenaamde ‘staartkosten’ begrepen, zoals deze door een aannemer bij elke offerte 
in rekening worden gebracht: zoals inrichten werkterrein, uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico 
en onvoorzien. Onder C zijn ook begrepen de uren die de beheerder nodig heeft het project te begeleiden en 
om aan de burgers of bezoekers uitleg te geven over de aanstaande onderhoudswerkzaamheden. Deze uren zijn 
apart door de verschillende deelnemers opgegeven.

Pagina 2
Deze pagina is de eerste ‘Aanvulling’ zoals deze naar de deelnemers is gestuurd. De aanvulling geeft een algeme-
ner beeld van de opzet van de proef en geeft de redenen aan waarom de werkzaamheden, zoals beschreven op 
pagina 1 worden uitgevoerd. Deze informatie was nodig om de deelnemers een beter inzicht te verschaffen in 
de bedoelingen en de opzet van de proef.
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Omdat voor alle gegevens, zoals groeicurven en kosten in het proefschrift ‘De integrale beplantings-
methode’ (Ruyten, 2006) een onderzoeksperiode van 30 jaar na de aanleg was aangehouden, is voor 
deze kostenvergelijking deze periode, afgerond naar 33 onderhoudsjaren, overgenomen.

Als basis voor de groeiontwikkeling van de beplanting diende de groeicurve (zie bijlage 2) uit het 
proefschrift ‘De integrale beplantingsmethode (Ruyten,2006) en  het onderzoek naar de werkelijke 
groeiprestaties (Gonzales de Tanago Menaca et al., 2011). Hieruit is de eindbeeldsituatie uit afgeleid 
dat door de 87 toekomstbomen worden bepaald   (zie bijlage 3).



Pagina 3
A. Naar aanleiding van vragen van de deelnemers is nog een nieuwe ‘Aanvulling (2)’geschreven waarin de 
precieze aantallen te rooien bomen en te rooien boomstobben zijn aangegeven. Deze aantallen komen voort uit 
het dunningsregime van pagina 1. De aanname onder punt 1, dat 10% van de planten dood gaan (inboet), is een 
normaal percentage. Deze planten worden in de regel niet meer vervangen.

B.  De integrale beplantingsmethode Ruyten  

Deze toelichting volgt dezelfde onderverdeling A, B en C als bij de traditionele beplantingsmethode:

A. In het concept volgens de integrale beplantingsmethode Ruyten zijn de aanlegkosten gekoppeld aan het 

onderhoud en wordt  in de vorm van een beplantingsfilm gevisualiseerd. Op basis van lokaal gemeten groeipr-
estaties van dezelfde planten onder vergelijkbare groeiomstandigheden als die gebruikt zijn in het plangebied, 
komen groeicurven uit voort, die als basis dienen voor de film. 

Omdat er  sprake is van één aannemer voor de aanleg en onderhoud, hoeft er geen tussentijdse aanbesteding 
plaats te vinden. Er zijn voor dit onderdeel dan ook geen kosten opgegeven.

B. De uitvoering volgens de integrale beplantingsmethode Ruyten stond onder toezicht van Aard Timmers 
namens PPH en de Boomkwekerijsector. Uit zijn notities en uit het proefschrift kon worden achterhaald dat in 
1999 en in 2000 in totaal vier keer water is gegeven, 150 liter per boom en 50 liter per struik.  Om alle bomen 
en struiken een keer water te geven werd over een oppervlak van 15.705 m2  1 dag gedaan. Omgerekend naar 
de huidige uurtarieven groenpersoneel en tractor/watertank konden de kosten worden berekend. Wanneer in 
dezelfde verhouding wordt gerekend naar het oppervlak  (6367 m2 ), dan betekent dat 6367: 15.705 x 8 uur = 
afgerond 4 uur per keer. Er is dan water gegeven 4 x € 87,50 per uur = € 350,- per keer x 2 is € 700,- per jaar.  
Uit diezelfde notitie is ook opgemaakt dat over alle plantvakken (15.705 m2), aangelegd volgens de integrale 
beplantingsmethode Ruyten, 17 bomen zijn vervangen. Wanneer in dezelfde verhouding wordt gerekend naar 
het oppervlak  (6367 m2 ), dan betekent dat 6367: 15.705 x17 dat er afgerond 7 bomen vervangen moeten zijn. 
De aanschaf- en plantkosten zijn bepaald door uit te gaan van het prijspeil van nu.  Om de kosten van het plant-
en van een boom te bepalen is van dezelfde verhouding uitgegaan plantkosten : aanschafkosten als destijds in 
het proefschrift. Dat betekent 89,27 : 123,44 x € 250,- = € 180,-. Enkele struiken (Sambucus) die dood gegaan zijn 
zijn niet vervangen.

Volgens opgave van Marco Riesener wordt in alle plantvakken (15.705m2), aangelegd volgens de integrale 
beplantingsmethode Ruyten vanaf de aanleg tot nu, een keer per jaar selectief gemaaid waarbij het maaisel 
blijft liggen. Dat kost  één man één werkdag die een rugmaaier bedient. Wanneer in dezelfde verhouding wordt 
gerekend naar het oppervlak  (6367 m2 ), dan betekent dat 6367: 15.705 x 8 uur =  afgerond 4 uur x € 45,-/uur =  
€ 180,- per keer. Omdat in het begin concurrerende kruiden bij de struiken en bomen gemaaid moeten worden 
is voor de eerste twee jaren na de aanleg het dubbel aantal uren gerekend, dus 8 uur per keer.
In het derde groeiseizoen is de verankering bij de bomen en struiken verwijderd waarvoor marktconform is 
gerekend.

C. In de staartkosten zijn dezelfde posten opgenomen die normaal onderdeel uitmaken van een offerte: in-
richten werkterrein 7%, uitvoeringskosten 6%, algemene kosten 5%, winst en risico 5% en onvoorzien 10%. Voor 
de uren beheerder is 2 uur per jaar a € 80,- gerekend. Op zich zullen er voor hem weinig werkzaamheden zijn 
omdat er weinig onderhoud te doen is. Hij zou zich kunnen bezig houden met het begeleiden van of het doen 
van monitoring van natuurlijke processen die zich in de beplanting voordoen: vlinders, vogels, plantensoorten.
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Deze film dient als een prestatiebestek waarover gedurende de aanleg en onderhoudsperiode, van 10, 
20 of 30 jaar groeigaranties over de aangroei en de groeiprestaties worden afgegeven.  Daarnaast is 
de film  te gebruiken als een communicatiemiddel voor omwonenden, bestuurders en betrokkenen en 
als ontwerptool voor ontwerpers in de ruimtelijke ordening.



4. De deelnemers
De volgende deelnemers die voor verschillende instellingen werkzaam zijn, zijn verzocht een berekening te 
maken conform de “Werkomschrijving onderhoud” van bijlage 4. Er is gezocht naar instellingen die zoveel 
mogelijk het vakgebied vertegenwoordigen en die tevens bereid en in de gelegenheid waren om een dergelijke 
berekening te maken, zoals de landelijke overheid, gemeente, een bedrijf, een bosdeskundige, een ingenieurs-
bureau met bosbouwkundige kennis en de beheerder van het Prins Bernhardbos. 

In alfabetische volgorde hebben de volgende instellingen en personen  eraan meegedaan:

Aan de traditionele beplantingsmethodiek hebben gerekend:

1. Bosgroep Midden Nederland in Ede
           
De Bosgroep  Midden Nederland is een vereniging van bos- en natuureigenaren. Het werkgebied van de Bosgroep is de 
provincie Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland.

De Bosgroep telt bijna 500 leden die samen meer dan 83.000 hectare bos en natuur in bezit hebben. Tot de leden 
behoren particuliere bos- en landgoedeigenaren, gemeenten en organisaties als Natuurmonumenten en Geldersch 
Landschap. Daarnaast is ook Staatsbosbeheer lid met ruim 70.000 ha. Bron: Bosgroep Midden Nederland

Gerekend heeft:    Ing. G. Koopmans, expertmedewerker bosbouw
                                     en hij heeft het Prins Bernhardbos bezocht.
                                     Contactpersoon: G. Koopmans 0318-672626, g.koopmans@bosgroepen.nl

2. Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie in Den Haag
Dienst Landelijk Gebied (DLG) is de overheidsorganisatie die gebieds-
gericht beleid omzet in uitvoerbare plannen bij het inrichten van groene 
gebieden voor natuur, landbouw, water of recreatie, en zorgt dat deze 
worden gerealiseerd. Hiervoor verwerft de dienst gronden, richt die 
grond opnieuw in en draagt het gebied daarna over aan gebieds-
beherende instanties en individuele agrariërs. DLG zoekt daarbij naar 
samenwerking en oplossingen die passen bij de (bestuurlijke) wensen 
en de eigenschappen van het gebied. Ook brengt DLG geldstromen bij 
elkaar en heeft de dienst inzicht in subsidiemogelijkheden. DLG werkt 

binnen één opdracht voor meerdere overheden. Met de hulp van het uitgebreide netwerk van overheden en organisa-
ties worden projecten gerealiseerd. DLG is een agentschap van het ministerie van LNV. De dienst werkt voor bestuurlijke 
opdrachtgevers en voert ook wettelijke taken uit. DLG heeft verschillende vestigingen in het land. 
Bron: Dienst Landelijk Gebied

Gerekend hebben:    Ir. I. Gozuberk, adviseur Civiele Techniek/kostendeskundige
           W. Kraamer, medewerker gebiedsontwikkeling & inrichting 
                                        Mevr. Ing. S. Klitsie, medewerker gebiedsontwikkeling
                                           Mevr. Klitsie heeft het Prins Bernhardbos bezocht.
                                           Contactpersoon: W. Kraamer 06-52401576, w.kraamer@minlnv.nl
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Omdat voor de integrale beplantingsmethode Ruyten dermate eenvoudige en eenduidige onder-
houdshandelingen worden uitgevoerd zijn voor de berekening van de onderhoudskosten niet meer-
dere deelnemers uitgenodigd om deze kosten in beeld te brengen.



3. Gemeente Nijmegen, Ingenieursbureau afdeling Projectmanagement & Realisatie 

Gerekend hebben:    Mevr. Ing. T. Martens, senior adviseur groen
                                        E. Neefjes, werkvoorbereider
                                        Beiden hebben het Prins Bernhardbos bezocht
                                           Contactpersoon: Mevr. T. Martens 024-329277, t.martens@nijmegen.nl  
                                          
4. I.S.S. Landscaping Services in Harderwijk
I.S.S. (International Service Solutions) afdeling  Landscaping is een wereldwijd opererend bedrijf. De Nederlandse afde-
ling heeft op het gebied van groenvoorziening 150 jaar ervaring op het gebied van de groene  binnen- en buitenruimte 
van advies tot aan realisatie en beheer met 400 medewerkers en heeft met 3 vestigingen een landelijke dekking.
Bron: I.S.S. Landscaping

Gerekend heeft:          D. Hekman, senior calculator
                                       Hij heeft het Prins Bernhardbos niet bezocht 
                                         Contactpersoon: D. Hekman 0341-436436, dick.heckman@nl.issworld.com 

5. Recreactieschap Spaarnwoude in Velzen-Zuid
Tussen Amsterdam, Haarlem en Velsen ligt het recreatiegebied Spaarnwoude. Het gebied is bijna 3.000 hectare groot 
en is een oase van groen, natuur en rust. Hier kunt u tijdens het wandelen, fietsen of skeeleren genieten van het typisch 
Hollandse veenweidegebied en kennismaken met de vele monumenten. 
Maar in Spaarnwoude vindt u ook parken, speelweiden, een klimwand, skipiste, Informatieboerderij, kanobanen en 
avonturenland. Of jaarlijks terugkerende evenementen als Dance Valley. Kortom, Spaarnwoude is dé plek voor alle 
eigentijdse vormen van buitensport en vrijetijdsbesteding.
Bron: Recreatieschap Spaarnwoude

Werkzaamheden opgegeven en gekwantificeerd: 
                          Ing. M. Riesener, beheermedewerker  uitvoering en hij is sedert 2005 beheerder van 
                         het Prins Bernhardbos.
                          Contactpersoon: M. Riesener 023-5202827, mriesener@recreatienoordholland.nl

6. RPS, onafhankelijk advies- en ingenieursbureau bv in Leerdam
RPS Group PLC
RPS is een Engels, beursgenoteerd adviesbureau met meer dan 4.500 medewerkers. RPS heeft in totaal 85 vestigingen 
in Nederland, Engeland, Ierland, Rusland, Verenigde Staten, Canada, Australië, Zuidoost-Azië, Brazilië, Midden-Oosten 
en Afrika.
RPS Nederland
RPS Nederland is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau. Met een team van 350 specialisten werken we 
dagelijks, vanuit verschillende disciplines, aan een mooier, veiliger en gezonder Nederland. We zijn actief vanuit 
vestigingen in Delft, Hoogeveen, Leerdam, Rotterdam en Ulvenhout.
Bron: RPS, Leerdam

Gerekend hebben:    M. Pollaert MSc, projectleider stedelijk gebied
                                        Y. Martens, projectleider GIS, bosbouwkundige
                                             M. de Bie, werkvoorbereider
                                           Zij hebben het Prins Bernhardbos niet bezocht.
                                           Contactpersoon: M. Pollaert 0345-639696, maikel.pollaert@rps.nl  

Aan de integrale beplantingsmethodiek hebben gerekend:

                                   Dr. Ing. L.G.A. Ruyten, landschapsarchitect, onderzoeker                       
      A. Timmers, toezichthouder tijdens de aanleg en de eerste jaren onderhoud van het 
      proefproject Prins Bernhardbos namens de Boomkwekerijsector en PPH.
                   Contactpersoon: L.G.A. Ruyten 06-46444418/0317-318478, fritsruyten@integralispp.com 
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€27.794

€87.600

€93.837

€184.047
€184.639

€202.031

€20.915

gemiddeld €129.991 traditioneel

A

B
C

D
E

F

G

5. Resultaten  
De deelnemers voor de traditionele beplantingsmethode hebben geheel zelfstandig en zonder onderlinge 
uitwisseling van kennis en ervaring aan de opdracht gerekend. De berekeningen (bijlage 5, A t/m G) van de 
deelnemers zijn in zijn geheel overgenomen. De deelnemers zijn als A t/m G genoemd in de kostenbalken en 
kostengrafiek. 
 Niet alle deelnemers hebben de afdelingen A en C volledig berekend. Omdat deze kosten niet rechtstreeks zijn 
gerelateerd aan de onderhoudswerkzaamheden zijn deze kosten opgeteld per berekening en gelijkmatig ver-
deeld over de 33 onderhoudsjaren. Vandaar dat wanneer er geen onderhoudswerkzaamheden worden gedaan 
de kostengrafiek toch iets schuin naar rechtsboven oploopt. (Alle prijzen exclusief BTW).

6. Conclusie (1)
Het onderhoud is volgens de traditionele beplantingsmethode aanzienlijk duurder dan bij integraal over 
hetzelfde oppervlak plantvakken en over dezelfde onderhoudsperiode.

7. Discussie
De uitkomsten van de ingediende berekeningen geven een grote spreiding te zien. Een dergelijke spreiding kan 
ook optreden bij aanbestedingen. 
Een belangrijke oorzaak van deze spreiding ligt op de eerste plaats in de kosten van de dunningen zelf. Bij de 
eerste dunning liggen de bedragen erg uit elkaar:  tussen € 2.085,- (bijlage 5A) en € 57.362,-  (bijlage 5F) en voor 
de vijfde dunning € 1.334,- (bijlage 5A) en € 17.810,- (bijlage 5F). Bij de vijfde dunning heb ik mijn twijfels of er 
marktconforme prijzen voor hoveniers/groenaannemers zijn gehanteerd: bijvoorbeeld (bijlage 5A) is het 
mogelijk om voor € 1.334,- inclusief overhead 72 bomen van 12m hoogte met een stamomtrek van meer dan 80 
cm te rooien en af te voeren en 7 boomstobben te verwijderen?

Op de tweede plaats worden ook de onderhoudskosten in de periode tussen de dunningen zeer uiteenlopend 
becijferd: van € 780,-  (bijlage 5A) tot  € 3.149,-  (bijlage 5F) tussen de eerste  en tweede  dunning en  €85,- 
(bijlage 5A) tot € 1.422 (bijlage 5B) tussen de vierde en vijfde dunning. 
Ondanks deze spreiding blijft het gemiddelde van de berekende onderhoudskosten van de traditionele 
methode nog ruim boven de onderhoudskosten van de integrale methode Ruyten. 
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Waarschijnlijk zijn deze berekeningen van toepassing in bosbouwkundige situaties en niet zoals hier 
in stedelijke situaties, waar het werk door hoveniers en groenaannemers wordt uitgevoerd.  



8. Conclusie (2)
Om vervolgens te kunnen bepalen of de hogere aanlegkosten van de integrale beplantingsmethode Ruyten zich 
in de loop van de tijd zichzelf terugverdient door de lagere onderhoudskosten worden de aanleg- of 
investeringskosten van beide beplantingsmethoden in beeld gebracht. Er is berekend wat de actuele aanleg-
kosten zijn, omgerekend naar 6367 m2  plantvak inclusief advieskosten, staartkosten en geïndexeerd en geactu-
aliseerd naar 2011 ( zie bijlage 6).

Uit de actualiteit van deze kostenvergelijking (2011)  komt naar voren dat de aanlegkosten van integraal  het 
dubbele zijn, dat de onderhoudskosten van integraal 84 % lager liggen, dat de totale kosten aanleg en onder-
houd de helft  zijn en het terugverdienmoment ten opzichte van de gemiddelde berekende uitkomst van 
traditioneel (A tot en met G)  tussen het 11e en 16ste jaar na de aanleg te liggen.

Uit berekeningen blijkt dat de aanleg- én onderhoudskosten van traditioneel dubbel zo duur zijn dan bij 
integraal over hetzelfde oppervlak plantvak en over dezelfde onderhoudsperiode ondanks het feit dat de 
aanlegkosten van integraal het dubbele zijn ten opzichte van traditioneel. 
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Volgens het concept van de integrale beplantingsmethode Ruyten zijn de aanleg en de beelden in 
de jaren daarna  één geheel. Dat betekent dat de inboet onder de (aan)groeigarantie en groeipres-
tatie valt. Dat betekent weer dat gedurende een afgesproken onderhoudsperiode bomen of struiken 
worden vervangen door de aannemer in vergelijkbare grootte als de overige planten conform de bi-
jgeleverde beplantingsfilm. Daar staat tegenover dat de aannemer de volledige verantwoordelijkheid 
draagt (‘ontzorgen van de opdrachtgever‘) over het moment van planten, de bodemsamenstelling  en 
de plantverzorging. Uitzonderlijke situaties zijn  in het Contract juridisch vastgelegd. 
Door de koppeling aanleg en onderhoud wordt het mogelijk voor de opdrachtgever goedkoper te 
werken zonder dat de kwaliteit erop achteruit gaat.  Met het afsluiten van langlopende contracten 
kan er door de opdrachtgever  financieel voordeel worden behaald. 



Bijlage 1

Het Prins Bernhardbos

   Bron:  ‘De Integrale Beplantingsmethode’ (Ruyten, 2006)
pag. 118
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Bijlage 2

Bijlage 3

Ruyten 12-10-2011
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Bijlage 4

Werkomschrijving onderhoud 
(2 augustus 2011)

Traditionele beplantingsmethode gedurende 32 jaar na de aanleg (1999-2031)
 Ter grootte van 6367 m2 (zie bijlage), 2,25 m2/plant, start van in totaal 2830 planten

Voor  het Prins Bernhardbos te Hoofddorp
A.
      Kosten voor het opstellen van een bestek, het houden van een aanbesteding (werkvoorbereiding).
B.
1999-2001        Eerste 3 jaar: uitmaaien en afvoeren van de kruidenopslag
2002-2011        Geen onderhoud (inboet 10% wordt niet vervangen)
2011                    Eerste dunning  50 %,  handmatig uitslepen opladen en afvoeren/versnipperen
2012-2015        Jaarlijks 2 maal stobben snoeien en kruidenopslag maaien, maaisel laten liggen
2016                   Tweede dunning  50%,  machinaal uitslepen, opladen en 
                             afvoeren/versnipperen,  stobben in de randen van de plantvakken 
                             verwijderen en afvoeren/frezen
2017-2020        Jaarlijks 2 maal stobben snoeien en kruidenopslag maaien, maaisel laten liggen
2021                   Derde dunning  50%, machinaal uitslepen, opladen en 
                             afvoeren/versnipperen, stobben in de randen van de plantvakken 
                             verwijderen en afvoeren/frezen
2022-2025        Jaarlijks 2 maal stobben snoeien en kruidenopslag maaien, maaisel laten liggen
2026                   Vierde dunning 50%, machinaal uitslepen, opladen en 
                             afvoeren/versnipperen, stobben in de randen van de plantvakken 
                             verwijderen en afvoeren/frezen
2027-2030        Jaarlijks 2 maal stobben snoeien en kruidenopslag maaien, maaisel laten liggen
2031                   Vijfde dunning 50 % (Er dienen 87 toekomstbomen over te blijven die 
                             gemiddeld 10m uit elkaar staan-eindbeeld-), machinaal uitslepen, opladen en 
                             afvoeren/versnipperen, stobben in de randen van de plantvakken
                             verwijderen en afvoeren/frezen.
C.
      Verdere kosten: inrichten werkterrein, uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en 
      risico, onvoorzien, uren begeleiding beheerder

 Bron: beheerder van het gebied ing. Marco Riesener van het Recreatieschap Spaarnwoude
 Bijlage 1. groeicurve, groei stamomtrek
 2. locatie terrein van 6367 m2
 3. 87 toekomstbomen
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Aanvulling:
(22 augustus 2011)

De beplanting in het Prins Bernhardbos is een proef, opgezet door de Boomkwekerijsector, PPH en de Provincie 
Noord Holland) waarin twee verschillende beplantingsmethoden, de integrale en de traditionele, met elkaar 
worden vergeleken en die zijn ingeplant (voorjaar 1999) met eenzelfde einddoel: verspreid staande bomen en 
struiken met doorzichten in een bosachtige structuur met een bloeiende kruiden- en struikenlaag. Het is een 
parkbos of bospark dat een hoge recreatieve waarde bevat en voorkomt in of in de omgeving van het stedelijk 
gebied.  Bovenstaande werkomschrijving is tot stand gekomen in overleg met de beheerder van het Prins 
Bernhardbos.

1. De berekening is een begroting of kosten van het onderhoud gedurende 32 jaar na de aanleg (1999-2031).  
De start van de berekening is vanaf het moment van aanplant.
2. De kosten zijn gerelateerd naar het jaar nu: 2011.
3. Het bedrag is zodanig opgebouwd dat een aannemer daarvoor het werk zou kunnen maken.
4. Het bosgedeelte (6367 m2 is ongeveer ter grootte van een voetbalveld) bestaat voor 100% uit essen 1,50m in 
de rij en 1,50 m tussen de rijen.
5. Houtopbrengst wordt niet meegenomen. Al het snoeihout zoals takken en stammen worden van het terrein 
verwijderd. Wanneer het snoeihout in versnipperde vorm in de beplanting wordt terug gespoten worden die 
kosten meegenomen in de begroting. Jaarlijks wordt de opslag van de essenstobben en de kruiden terug gesla-
gen. Dat kan ook met een klepelmaaier worden uitgevoerd.
6. De dunningen dienen in omvang zodanig plaats te vinden dat het bosbeeld niet wezenlijk wordt aangetast.
7. Na de eerste of tweede dunning worden de toekomstbomen aangegeven.
8. Het eindbeeld wordt gevormd door 87 toekomstbomen (gemiddeld 100 m2 per boom). De struiken worden 
gevormd door deels essenopslag deels door spontane opslag van struiken. Tussen deze struiken dient duidelijk 
ruimte te zijn in verband met veiligheid (veel doorzichten).
9. De stobben in een zone langs de randen van de plantvakken worden verwijderd om een vergelijkbare toe-
gankelijkheid te hebben met de integrale beplantingsmethode te hebben en om opnieuw uitlopen van de 
essenstobben te voorkomen zonder chemische middelen te hoeven gebruiken.
10. De begeleidingsuren beheerder dienen meegenomen te worden.          

Aanvulling (2):
(1 september 2011) 

  
1. Per dunning (in totaal 5) wordt 50% per keer gedund tot het aantal van 87 toekomstbomen is bereikt 
(zie Werkomschrijving afdeling B):
Te beginnen met 2830 planten. Er is 10 % inboet dat niet vervangen wordt, blijft over 2547 stuks:
1e dunning in 2011, essen met een stamomtrek tussen de 20-25 cm, hoogte 6-8 m:  50%  van 2547 zijn 1273 
stuks die worden verwijderd: Rest 1274 stuks (254 stobben worden verwijderd).
2e dunning in 2016, essen met een stamomtrek ongeveer 40 cm, hoogte 10-11 m:  50 % van 1274 zijn 637 stuks 
die worden verwijderd:  Rest 637 stuks (127 stobben worden verwijderd). 
3e dunning in 2021, stamomtrek ongeveer 60 cm, hoogte 12 m: 50%   van   637 zijn 318 stuks die worden 
verwijderd: rest 319 stuks  ( 64  stobben  worden verwijderd).                                                  
4e dunning in 2026, stamomtrek ongeveer 80 cm, hoogte 12 m: 50% van     319 zijn 160 stuks die worden 
verwijderd: rest 159 stuks  ( 32 stobben  worden verwijderd ).
5e dunning in 2031, stamomtrek tussen de 80-85 cm, hoogte 12m: de laatste   72  bomen worden gedund en 
blijft over 87 stuks  ( 7  stobben  worden verwijderd)                             

2. Stobben in de randzone (2,5m breed)worden per dunning geheel verwijderd of uitgefreesd. Dit betekent 20% 
oppervlak plantvak, dus van de te dunnen bomen wordt 20% van dat aantal gedunde bomen de stobben verwij-
derd/gefreesd. Uit bovenstaande (onderdeel 1) blijkt hoeveel stobben er na de dunning verwijderd worden. 

3. Denk ook aan PR/voorlichting beleid naar betrokkenen: Wat  kost het aan tijd en energie om uit te leggen wat 
er gaat gebeuren (uren beheerder).

4. Indien literatuur is gebruikt graag titel, druk, schrijver en jaar van uitgave.
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Bijlage 5A
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Toelichting op de begroting.
Bernhardbos in Hoofddorp.

Veldbezoek 24 augustus 2011
 
Uitgangssituatie.
De beplanting is in 1999 aangelegd met 2-3 jarig bosplantsoen bestaande uit Es
De beplanting is aangelegd met ca. 4500 st/ha op 1,50 x 150 meter in driehoeksverband. 
De totale oppervlakte van het berekende deel bedraagt 0,63 ha.

Huidige situatie.
De beplanting is gesloten  met incidenteel een open plek.  In de open plekken komen enige struikvormers voor 
en enige kruiden. In het eikenbosje zijn ook enige orchideeën waargenomen.
In het bosje heeft reeds een zuivering/dunning plaatsgevonden waarbij het materiaal ter plaatste is blijven 
liggen. De Zomereiken groeien beter dan de Essen de Es lijkt het op  sommige plaatsen niet goed te doen.

In de bijgaande begroting wordt op basis van het aangeleverde  werkplan een werkbegroting uitgewerkt op 
basis het prijspeil 2011. Er is niet met rente gerekend. Als bron worden ervaringscijfers van de Bosgroep gebruikt 
in combinatie met de begrotingsnormen  uit het Normenboek 2010 van Alterra.

Uitvoering van werkzaamheden. 
Alle vrijkomende hout wordt uit de bosopstand verwijderd en afgevoerd. De stobben worden gedeeltelijk 
gefreesd of uitgetrokken al gelang de dikte van de stobbe. 
Maaisel van kruiden blijft ter plaatse achter.
Na de tweede dunning worden de toekomstbomen aangewezen. Dit zijn er volgend het plan 87 stuks. 
Vanaf de derde dunning zal het vrijkomende stamhout niet meer geheel versnipperd hoeven te worden maar 
kan gedeeltelijk als brandhout worden afgevoerd. Het tak- en tophout wordt nog wel versnipperd.
De werkzaamheden vanaf dunningsjaar vier of vijf  worden met een lichte sleeptrekker uitgevoerd. Tot de vierde 
dunning kan het hout in handkracht worden uitgedragen. 

Hoewel gesproken wordt van traditionele aanleg en beheer wijken de voorgestelde maatregelen af van het 
gangbare beheer van dergelijke beplantingen. In vrij korte tijd wil de ontwerper naar een eindbeeld komen met 
een aantal parkbosachtige  toekomstbomen.  In de regel bij regulier bosbeheer duurt het veel langer om tot een 
dergelijke stamtalreductie te komen.  Het effect op de uiteindelijke beplanting zal zijn dat de bomen relatief tak-
kig zullen zijn met wijd uitstaande takken.

 
September 2011
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Bijlage 5B

Beheersraming Prins Bernhardbos
Aanleiding
Op verzoek van Plant Publicity Holland (PPH) te Boskoop wordt een beheersraming opgesteld voor het recre-
atiebos, het Prins Bernhardbos. Deze beheersraming wordt in een evaluatierapport van PPH gepubliceerd. Deze 
notitie beschrijft de uitgangspunten van deze beheersraming en een samenvatting van de beheerskosten.
Zie voor de werkomschrijving de bijlage 1 en voor de totale berekeningen bijlage 2.

Uitgangspunten
1999-2001
Gewassen en kruiden maaien en afvoeren, werkbreedte 190 cm
Hoeveelheid maaisel < 4 ton per ha
Opslag ivm hinder van grillige, oneffen percelen, sloten en greppels is een opslag van 13% aangenomen
Bron Normenboek Natuur, Bos en Landschap 2010, van Alterra
Indexering naar 2011, 3%

2002-2011 geen onderhoud

2011 eerste dunning
Dunnen beplanting, gesloten opgaand
Te beginnen met 2830 planten. Er is 10 % inboet dat niet vervangen wordt, blijft over 2547 stuks
Essen met een stamomtrek tussen de 20-25 cm, hoogte 6-8 m:  50%  van 2547 zijn 1273 stuks die worden 
verwijderd: Rest 1274 stuks 
254 stobben worden verwijderd, stamdiameter: tot 20 cm 
Bron Gwwkosten 2011

2012-2015
Stobben snoeien, jaarlijks 2 maal voor de 50% van de oppervlakte (0,32 ha* 8 keer): in totaal 8 keer
Versnipperen gesnoeid hout
Kruidenopslag maaien, maaisel laten liggen voor de totale oppervlakte (0,64ha*8 keer): in totaal 8 keer
Bron Gwwkosten 2011

2016 tweede dunning
Essen met een stamomtrek ongeveer 40 cm, hoogte 10-11 m
50 % van 1274 zijn 637 stuks die worden verwijderd:  Rest 637 stuks 
127 stobben worden verwijderd, stamdiameter: tot 20 cm
Bron Gwwkosten 2011

2017-2020
Stobben snoeien, jaarlijks 2 maal voor de 50% van de oppervlakte (0,32 ha* 8 keer): in totaal 8 keer
Versnipperen gesnoeid hout
Kruidenopslag maaien, maaisel laten liggen voor de totale oppervlakte (0,64ha*8 keer): in totaal 8 keer
Bron Gwwkosten 2011

2021 derde dunning
Stamomtrek ongeveer 60 cm, hoogte 12 m
50%   van   637 zijn 318 stuks die worden verwijderd: rest 319 stuks  
64  stobben  worden verwijderd, stamdiameter: tot 20 cm                                               
Bron Gwwkosten 2011

2022-2025
Stobben snoeien, jaarlijks 2 maal voor de 50% van de oppervlakte (0,32 ha* 8 keer): in totaal 8 keer
Versnipperen gesnoeid hout
Kruidenopslag maaien, maaisel laten liggen voor de totale oppervlakte (0,64ha*8 keer): in totaal 8 keer
Bron Gwwkosten 2011

2026 vierde dunning
Stamomtrek ongeveer 80 cm, hoogte 12 m
50% van 319 zijn 160 stuks die worden verwijderd: rest 159 stuks  
32 stobben worden verwijderd; stamdiameter: 20-30 cm
Bron Gwwkosten 2011
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2027-2030
Stobben snoeien, jaarlijks 2 maal voor de 50% van de oppervlakte (0,32 ha* 8 keer): in totaal 8 keer
Versnipperen gesnoeid hout
Kruidenopslag maaien, maaisel laten liggen voor de totale oppervlakte (0,64ha*8 keer): in totaal 8 keer
Bron Gwwkosten 2011

2031 vijfde dunning
Stamomtrek tussen de 80-85 cm, hoogte 12m
De laatste 72  bomen worden gedund en blijft over 87 stuks  
7 stobben worden verwijderd; stamdiameter:  20-30 cm
Bron Gwwkosten 2011

Samenvatting beheersraming
Een samenvatting van de beheersraming van het Prins Bernhardbos is weergegeven in de onderstaande figuur.

De beheerskosten zijn tot en met 2031 circa €105.000. Voor deze kostenraming voor de beheerskosten wordt 
een bandbreedte van ±20% geadviseerd, dat wil zeggen het eindbedrag kan 20% hoger of lager uitvallen.
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Bijlage 5C

02-09-2011

Gebruikt is:  “Normenboek Natuur, Bos en Landschap” van Alterra WUR. Uitgave 2008.
Dit gecombineerd met ervaringscijfers uit de praktijk.
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Bijlage 5D
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Bijlage 5E
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Bijlage 5F
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Bijlage 5G
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Bijlage 6

Totale aanleg- en ondershoudskosten traditioneel en integraal
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Bijlage 8

Foto 1: Laan aangeplant volgens de traditionele beplantingsmethode. Geplant in hetvoorjaar van 1999 in het 
Prins Bernhardbos in de maat 10-12, Populus canescens ‘Witte van Haamstede’
(Foto genomen in 2011, M. Grasveld)

Foto 2: Laan geplant volgens de integrale beplantingsmethode Ruyten. Geplant in 1999, maat bomen 20-25, 
hetzelfde soort en in hetzelfde plantverband geplaatst. Hoewel de bomen nog jonger zijn (foto linksboven) is 
nu al goed te zien dat de jongere bomen veel onregelmatiger vertakt zijn ten opzichte van de bomen die in 
zwaardere maten zijn geplant. Oorzaak is dat de zwaardere bomen meer begeleidingssnoei hebben onder-
gaan op de kwekerij en daardoor een betere vertakking hebben en zo meer bestand zijn tegen sterke wind-
stoten (Foto genomen in 2011, M. Grasveld).

Foto 3: Beeld van het bosje in het Prins Bernhardbos, traditioneel aangelegd en dat nu onderwerp van 
onderzoek is. (Foto genomen in 2011,  M. Grasveld)

Foto 4: Beeld van de beplanting aangelegd volgens de integrale beplantingsmethode Ruyten in het Prins 
Bernhardbos  (zicht vanaf de populierenlaan). De soltaire bomen en struiken zijn al op afstand zichtbaar 
(Foto genomen in 2009, C. van Dijk)

Foto 1

Foto 2

Foto 3 Foto 4
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From:“Then & Now Central Park (New York) by Edward J. Levine, Published by Arcadia Publishing, 2008: Bow Bridge, 
designed by Calvert Vaux and Jacob Wrey Mould, was constructed in 1859 and 1860.

“Olmstaed and Vaux’s entry, known as the Geensward Plan, was the winner.(…) The first three was planted on October 
17, 1858, and, as work continued, a portion of the park was opened to the public late that year”.

De bovenstaande en onderstaande foto’s  laten een treffende gelijkenis zien van de aanleg.  
In beide gevallen is geplant op ruime en op de definitieve plantafstand. 

Aanlegtoestand integrale beplantingsmethode Ruyten 
in het Prins Bernhardbos augustus 1999
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