
 
Onderhoud van de openbare ruimte 
Natuurlijk vinden bewoners het prettig als de straat waarin ze wonen schoon is en het 
groen goed wordt bijgehouden. De gemeente zorgt ervoor dat straten, pleinen, 
grasvelden en plantsoenen regelmatig worden schoongemaakt. Ook wordt het 
openbaar groen op tijd gemaaid en gesnoeid.  
 
Afspraken over de beeldkwaliteit 
De meeste werkzaamheden met betrekking tot het groenonderhoud zijn vastgelegd in 
een beeldbestek. Dit houdt in dat een aannemer bijvoorbeeld de opdracht krijgt om 
ervoor te zorgen dat het gras van de gazons nooit langer is dan acht centimeter. Het 
is dus niet zo dat elk gazon standaard zes keer gemaaid wordt tijdens het 
groeiseizoen. Er wordt juist actie ondernomen wanneer het nodig is. Zo wordt ook 
niet elk plantsoen standaard vier keer geschoffeld, maar moet een aannemer ervoor 
zorgen dat het maximaal toegestane percentage onkruid in een beplantingsvak niet 
overschreden wordt.   
 
Voordeel van deze manier van werken is dat de gewenste kwaliteit voor iedereen 
duidelijk is door duidelijk omschreven normen en beelden. Daarnaast is de kwaliteit 
ook meetbaar en wordt er minimaal één keer in de vier weken een keuring gedaan 
door de gemeente om te zien of de betreffende aannemer voldoet aan de 
beeldkwaliteit. Per termijn van vier weken worden 25 willekeurige locaties gekeurd op 
kwaliteit. 
 
 

 
Onkruidbeheer middels een wave-machine 
 
 



Kwaliteitsniveaus 
Om deze keuring goed te laten verlopen is het belangrijk dat voor iedereen duidelijk is 
wanneer er bijvoorbeeld geveegd moet worden of wanneer er onkruid uit de stoep 
verwijderd moet worden. Er wordt daarom gebruik gemaakt van vier niveaus om de 
kwaliteit aan te geven: 
 
Hoog  (A) - Basis (B) - Laag (C) - Zeer laag (D) 
 
Onderstaande werkzaamheden zijn beschreven in het beeldbestek van de gemeente 
Oisterwijk.  
 

Werkzaamheden: Niveau centrum 
Oisterwijk / Moergestel 

Niveau overige gebieden 
gemeente Oisterwijk: 

Maaien recreatief grasveld   A A 

Onkruidbeheer op 
verharding 

A B 

Onkruidbeheer in 
beplanting 

A B + C 

Zwerfvuil ruimen A B 

Vegen A B 

 
Voor de verschillende niveaus zijn foto’s beschikbaar zodat duidelijk is welk beeld bij 
welke beschreven beeldnorm hoort: 
  
 A B C D 

MAAIEN 
RECREATIEF 
GRASVELD 

    

 Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel en komt overeen 
met recreatief gras A 
uit de Standaard RAW 
Bepalingen. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel en komt overeen 
met recreatief gras B 
uit de Standaard RAW 
Bepalingen. 

Het gras is voldoende 
kort voor het gewenste 
doel en komt overeen 
met recreatief gras B 
uit de Standaard RAW 
Bepalingen. 

Het gras is te lang of te 
kort gemaaid voor het 
gewenste doel en komt 
niet overeen met 
recreatief gras B uit de 
Standaard RAW 
Bepalingen. 

 maximale hoogte voor 
maaien  

maximale hoogte voor 
maaien  

maximale hoogte voor 
maaien  

maximale hoogte voor 
maaien  

 ≤ 80 mm per 100 m² ≤ 100 mm per 100 m² ≤ 100 mm per 100 m² > 100 mm per 100 m² 

 minimale hoogte na 
maaien  

minimale hoogte na 
maaien  

minimale hoogte na 
maaien  

minimale hoogte na 
maaien  

 ≥ 30 mm per 100 m² ≥ 30 mm per 100 m² ≥ 30 mm per 100 m² < 30 mm per 100 m² 

 maximale hoogte na 
maaien  

maximale hoogte na 
maaien  

maximale hoogte na 
maaien  

maximale hoogte na 
maaien  

 ≤ 40 mm per 100 m² ≤ 50 mm per 100 m² ≤ 50 mm per 100 m² > 50 mm per 100 m² 

 toegestaan 
hoogteverschil  

toegestaan 
hoogteverschil  

toegestaan 
hoogteverschil  

toegestaan 
hoogteverschil  

 ≤ 10 mm per 100 m² ≤ 15 mm per 100 m² ≤ 15 mm per 100 m² > 15 mm per 100 m² 

 



 A B C D 

ONKRUIDBEHEER 
OP  

VERHARDING 

    

 Er is weinig onkruid. Er is redelijk veel onkruid. Er is veel onkruid. Er is zeer veel onkruid. 

 bedekking voeglengte bedekking voeglengte bedekking 
voeglengte 

bedekking voeglengte 

 ≤ 10 % ≤ 30 % ≤ 40 % > 40 % 

 hoogte hoogte hoogte hoogte 

 ≤ 10 stuks hoger dan 10 
cm 

≤ 10 stuks hoger dan 20 cm ≤ 30 stuks hoger dan 
30 cm 

> 30 stuks hoger dan 30 
cm 

 pollen  pollen  pollen  pollen  

 0 stuks ≤ 100 stuks ≤ 200 stuks > 200 stuks 

 
 
 A B C D 

ONKRUIDBEHEER  
IN  

BEPLANTING 

    

 Er is nauwelijks 
onkruid. 

Er is pleksgewijs 
onkruid. 

Er is redelijk veel 
onkruid. 

Er is veel onkruid. 

 bedekking  bedekking  bedekking  bedekking  

 ≤ 20 % per 100 m² ≤ 40 % per 100 m² > 40 % per 100 m² > 40 % per 100 m² 

 bedekking door resten  bedekking door resten  bedekking door resten  bedekking door resten  

 ≤ 10 % per 100 m² ≤ 25 % per 100 m² > 25 % per 100 m² > 25 % per 100 m² 

 maximale hoogte  maximale hoogte  maximale hoogte  maximale hoogte  

 ≤ 10 cm per 100 m² ≤ 30 cm per 100 m² ≤ 50 cm per 100 m² > 50 cm per 100 m² 

 zodevorming zodevorming zodevorming zodevorming 

 nee nee nee ja 

 
 A B C D 

ZWERFVUIL 

    

 Er ligt weinig grof 
zwerfafval. 

Er ligt hier en daar grof 
zwerfafval. 

Er ligt veel grof 
zwerfafval. 

Er ligt zeer veel grof 
zwerfafval. 

 zwerfafval grof 
(>10cm)  

zwerfafval grof 
(>10cm)  

zwerfafval grof 
(>10cm)  

zwerfafval grof 
(>10cm)  

 ≤ 3 per 100 m² ≤ 10 per 100 m² ≤ 25 per 100 m² > 25 per 100 m² 



 
 A B C D 

VEEGVUIL 

    

 Er is weinig veegvuil. Er is redelijk veel 
veegvuil. 

Er is veel veegvuil. Er is zeer veel veegvuil. 

 bedekking goot bedekking goot bedekking goot bedekking goot 

 ≤ 5 % per 100 m¹ ≤ 20 % per 100 m¹ ≤ 40 % per 100 m¹ > 40 % per 100 m¹ 

 volume volume volume volume 

 ≤ 10 dm³ per 100 m¹ ≤ 20 dm³ per 100 m¹ ≤ 40 dm³ per 100 m¹ > 40 dm³ per 100 m¹ 

 
 
De beschreven werkzaamheden worden door drie verschillende partijen uitgevoerd:  
 
WIE WAT WAAR 
Van Esch 
Groenvoorzieningen BV 

Gazon maaien, 
onkruidbeheer verharding, 
vegen 

gehele gemeente 
Oisterwijk 

Buitendienst groen van 
Gemeentewerken 

Onkruidbeheer beplanting, 
snoeien beplanting, 
zwerfvuil ruimen 

centrum Oisterwijk 

WSD Onkruidbeheer beplanting, 
snoeien beplanting, 
zwerfvuil ruimen 

gehele gemeente 
Oisterwijk (exclusief 
centrum) 

 
Milieuvriendelijk onkruidbeheer 
Voor het onkruidbeheer geldt dat er al jaren geen gif meer gebruikt wordt. We 
gebruiken twee verschillende milieuvriendelijke toepassingen voor onkruidbeheer op 
verharding: 
 
Borstelen (in de wijken): de borstelwagen met harde, ronddraaiende borstels vegen 
langzaam het onkruid tot op de wortel kapot. Een veegwagen zorgt er dan voor dat 
het onkruid meteen van de straat of stoep verwijderd wordt. Het resultaat is snel 
zichtbaar. 
 
Waven (in het centrum): de wave-machines bestrijden het onkruid met bijna kokend 
water waardoor het bovengrondse deel en de wortelhals afsterven. De techniek is 
sensor gestuurd, waardoor alleen stukken met onkruid bespoten worden. Zo wordt er 
geen heet water of energie verspild. Het onkruid bij gevels en obstakels kan makkelijk 
verwijderd worden. De wave geeft geen geluidsoverlast en geen overlast van stof.  
 
Vragen of opmerkingen? 
Heeft u specifieke klachten  of opmerkingen over het groenonderhoud bij u in de 
buurt, dan kunt u contact opnemen met het meldpunt buurtbeheer via 
www.oisterwijk.nl of telefonisch via 013-5211433. 
 
Voor algemene vragen over onderhoud van groen: 



Ronald Hop, tel. 013-529 1272 of ronald.hop@oisterwijk.nl 
 
Voor algemene vragen over onderhoud van verhardingen: 
Albert van Oijen, tel. 013-5291285 of albert.van.oijen@oisterwijk.nl 
 
 
 
 
 
 
 


