Bijlage F
Beoordelingsformulieren kennis en kunde:
1. Voorbereiding&Uitvoering overall
2. Bomen, boomgroepen en parkbos
3. Boomgaarden, leifruit en leifruiconstructies
4. Hagen, topiara en berceaus
5. Heesters, vaste planten, rozen, klimplanten, bollen (stinsenplanten) en éénjarigen
6. Kuipplanten
7. Grasland, gazon en bermen
8. Paden en verhardingen
9. Waterpartijen en waterlopen
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1. Beoordelingsformulier Voorbereiding en Uitvoering overall (kaderfuncties)
Voldoende kennis en kunde met betrekking tot……………….
Het voorbereiden en uitvoeren van onderhoud en herstelwerkzaamheden aan Groen Erfgoedprojecten
op een ecologisch juiste en cultuurhistorische verantwoorde wijze:
Voorbereiding:
 Beoordeling en opname historische waarde en kwalitatieve staat van onderhoud (vitaliteit) van de
aanleg en situering in het landschap
 Verzamelen en interpreteren van historische informatie, tekeningen, beschrijvingen, foto’s, etc.
 Maken van een uitvoeringstechnische en historische aanpak voor herstel en beheer en
instandhouding van het Groen Erfgoed, passend in de historische context
 Beoordelen van de bouwkundige herstel werkzaamheden, zelf doen of laten doen
 Juiste toepassing van algemene geldende, vergunningen en wet – en regelgeving
(monumentenwet, flora- en faunawet, etc.)
 Het consulteren van specialisten/deskundigen en overheden
 Begroten en plannen van de herstel-, beheer- en instandhoudingwerkzaamheden op korte en
lange termijn
 Communicatie en informatievoorziening bij de voorbereidingswerkzaamheden met alle
ketenpartners en de omgeving (bezoekers, bewoners, etc.)
Uitvoering:
 Een (historisch) ecologisch juiste en esthetisch verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden
 Bewustzijn t.a.v. het werken in de historische en functionele context
 Het op een juiste wijze uitvoeren van kleine bouwkundig herstelwerkzaamheden
 Het werken volgens relevante vergunningen, wetgeving, richtlijnen en voorschriften
 Selecteren, inzetten en aansturen van gespecialiseerde bedrijven (ZZP’ers) en leveranciers
 Communicatie en informatievoorziening op de groenprojecten met alle ketenpartners en de
omgeving (bezoekers, vrijwilligers, bewoners, etc.)

Aandachtspunten





















Beoordelingsmethoden/criteria ecologie en
cultuurhistorische waarde en vitaliteit
Waarderingsstelsel
Oorzaken aantasting/gebreken
Informatiebronnen
Rapportage- en documentatiemethode
Historische ontwerpen/structuren
Maken werktekeningen
Varianten in planten en materialen
Uitvoeringsmethoden/technieken
Gereedschappen, materieel en hulpmiddelen
Bescherming van de aanwezige waarden
(bouwkundig, hydrologisch, archeologisch,
aardkundig. Ecologisch, etc.)
Keuze externe deskundigen
Rijks- provinciaal- en gemeentelijke regelingen
Richtlijnen en voorschriften t.b.v. de uitvoering
Ordening informatie
Rolverdeling in het onderhoudsproject en de
bijbehorende informatievoorziening
Samenwerken/begeleiden vrijwilligers
Overlegmomenten
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2. Beoordelingsformulier Bomen, boomgroepen en (park)bos
Voldoende kennis en kunde met betrekking tot……………….
Het voorbereiden en uitvoeren van aanleg (planten)van, onderhoud en herstelwerkzaamheden aan
bomen, boomgroepen en bos, op een ecologisch juiste en cultuurhistorische verantwoorde wijze:

Aandachtspunten




















Beoordelen van de vitaliteit, staat van onderhoud en historische waarde door visuele inspectie en
onderzoek
Bepalen van de juiste werkmethoden en technieken , levend en doodmateriaal en hulpmiddelen met
bijbehorende kosten
Treffen van de juiste voorbereidingen voor de uitvoering van de werkzaamheden
Toepassen van de juiste technieken bij de aanleg, vervangen/inboeten, snoeien en beschermen van
de bomen
Zorgen voor het behoud van een goede bodemstructuur en waterhuishouding
Juiste aanpak bij het beheer van hakhout
Werken op een veilige wijze en volgens de vereiste vergunningen/voorschriften








Waardering vitale en zieke bomen
Hoofdstructuur boomgroepen
Functie van de bomen in het geheel
Keuze bij het inboeten
Keuze plantmateriaal
Plantmethoden en nazorg
Plantplaats en afstand
Aandacht voor bescherming
Snoeitechnieken, snoeivormen en
snoeimomenten
Afvoer vrijkomende materialen
Bodemsamenstelling en verbetering
Bemesten en bekalken
Waterhuishouding
Inzet gereedschappen en materieel
Wet- en regelgeving
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3. Beoordelingsformulier Boomgaarden, leifruit en leifruitconstructies
Voldoende kennis en kunde met betrekking tot……………….
Het voorbereiden en uitvoeren van aanleg van, onderhoud en herstelwerkzaamheden aan boomgaarden,
leifruit en leifruitconstructies, op en ecologisch juiste en cultuurhistorische verantwoorde wijze:
 Beoordelen van de vitaliteit, staat van onderhoud en historische waarde door visuele inspectie en
onderzoek
 Bepalen van de juiste werkmethoden en technieken, levend en doodmateriaal en hulpmiddelen met
bijbehorende kosten
 Treffen van de juiste voorbereidingen voor de uitvoering van de werkzaamheden
 Toepassen van de juiste technieken bij het de aanleg, vervangen/inboeten, snoeien en beschermen
van de bomen
 Het maken en herstellen van de leiconstructies
 Het ’leiden’ en snoeien van de bomen voor een goede ontwikkeling/groei
 Zorgen voor het behoud van een goede bodemstructuur en waterhuishouding
 Het op een juiste wijze oogsten van de afkomende vruchten
 Werken op een veilige wijze en volgens de vereiste vergunningen/voorschriften

Aandachtspunten













Waardering vitale en zieke bomen
Keuze bij het inboeten
Soorten en rassen
Plantmethoden en nazorg
Plantplaats en afstand
Aandacht voor bescherming
Snoeitechnieken, snoeivormen en
snoeimomenten
Afvoer vrijkomende materialen
Bodemsamenstelling en verbetering
Bemesten en bekalken
Waterhuishouding
Wet- en regelgeving
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4. Beoordelingsformulier Hagen, topiaria en berceaus
Voldoende kennis en kunde met betrekking tot……………….
Het voorbereiden en uitvoeren van aanleg van, onderhoud en herstelwerkzaamheden aan hagen,
topiaria en berceaus, op een ecologisch juiste en cultuurhistorische verantwoorde wijze:
 Beoordelen van de vitaliteit, staat van onderhoud en historische waarde door visuele inspectie en
onderzoek
 Bepalen van de juiste werkmethoden en technieken, levend en dood materiaal en hulpmiddelen met
bijbehorende kosten
 Treffen van de juiste voorbereidingen voor de uitvoering van de werkzaamheden
 Toepassen van de juiste technieken bij de aanleg, het vervangen/inboeten, snoeien en beschermen
van de struiken en hagen
 Zorgen voor het behoud van een goede bodemstructuur en waterhuishouding
 Werken op een veilige wijze en volgens de vereiste vergunningen/voorschriften

Aandachtspunten













Waardering vitale en zieke planten
Keuze bij het inboeten
Soorten en rassen
Plantmethoden en nazorg
Plantplaats en afstand
Aandacht voor bescherming
Snoeitechnieken, snoeivormen en
snoeimomenten
Afvoer vrijkomende materialen
Bodemsamenstelling en verbetering
Bemesten en bekalken
Waterhuishouding
Wet- en regelgeving
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5. Beoordelingsformulier Heesters, vaste planten, rozen, klimplanten, bollen (stinsenplanten) en éénjarigen
Voldoende kennis en kunde met betrekking tot……………….
Het voorbereiden en uitvoeren van aanleg van, onderhoud en herstelwerkzaamheden aan heesters, vaste
planten, rozen, klimplanten, bollen (stinsenplanten) en éénjarigen, op een ecologisch juiste en
cultuurhistorische verantwoorde wijze:
 Beoordelen van de vitaliteit, staat van onderhoud en historische waarde door visuele inspectie en
onderzoek
 Bepalen van de juiste werkmethoden en technieken, levend en doodmateriaal en hulpmiddelen met
bijbehorende kosten
 Treffen van de juiste voorbereidingen voor de uitvoering van de werkzaamheden
 Toepassen van de juiste technieken bij de aanleg, het vervangen, snoeien en beschermen van de
heesters, rozen en klimplanten
 Het inpassen en esthetisch vormgeven van Heesters, vaste planten, rozen, klimplanten, bollen
(stinsenplanten) en éénjarigen in de aanleg
 Zorgen voor het behoud van een goede bodemstructuur en waterhuishouding
 Zorgen voor een juiste gewasbescherming in de verschillende situaties
 Werken op een veilige wijze en volgens de vereiste vergunningen/voorschriften

Aandachtspunten
















Waardering vitale en zieke planten
Soorten en rassen
Plantmethoden en nazorg
Plantplaats en afstand
Kleur, maat en bladvorm van de planten
Bloeimoment
Toepassing solitair, in border, ect.
Aandacht voor bescherming
Snoeitechnieken en snoeimomenten
Afvoer vrijkomende materialen
Bodemsamenstelling en verbetering
Bemesten en bekalken
Waterhuishouding
Wet- en regelgeving
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6. Beoordelingsformulier Kuipplanten
Voldoende kennis en kunde met betrekking tot……………….
Het voorbereiden en uitvoeren van onderhoud en herstelwerkzaamheden aan kuipplanten, op een
ecologisch juiste en een cultuurhistorische verantwoorde wijze:
 Beoordelen van de vitaliteit, staat van onderhoud en historische waarde door visuele inspectie en
onderzoek
 Bepalen van de juiste werkmethoden en technieken, levend en doodmateriaal en hulpmiddelen met
bijbehorende kosten
 Treffen van de juiste voorbereidingen voor de uitvoering van de werkzaamheden
 Toepassen van de juiste technieken bij het planten/vervangen, herstel/onderhoud, snoeien en
beschermen van de kuipplanten
 Zorgen voor een goede grondstructuur en waterhuishouding in de ‘kuip’
 Zorgen voor een juiste gewasbescherming, bemesting en bewatering in de verschillende situaties
 Kiezen van de juiste kuip
 Werken op een veilige wijze en volgens de vereiste vergunningen/voorschriften

Aandachtspunten












Waardering vitale en zieke planten
Soorten en rassen
Plantmethoden en nazorg
Kleur en maat van de planten
Bloeimoment
Vorstgevoeligheid
Moment van naar binnenhalen
Binnen klimaat (en overgang)
Grondsamenstelling en verbetering
Bemesten
Kuipmaterialen, vormen en maten
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7. Beoordelingsformulier Grasland, gazon en bermen
Voldoende kennis en kunde met betrekking tot……………….
Het voorbereiden en uitvoeren van aanleg van, onderhoud en herstelwerkzaamheden aan grasland,
gazon en bermen, op een ecologisch juiste en cultuurhistorische verantwoorde wijze:
 Beoordelen van de vitaliteit, staat van onderhoud en historische waarde door visuele inspectie en
onderzoek
 Bepalen van de juiste werkmethoden en technieken, levend en doodmateriaal en hulpmiddelen met
bijbehorende kosten
 Treffen van de juiste voorbereidingen voor de uitvoering van de werkzaamheden
 Toepassen van de juiste technieken bij herstel en beheer en instandhouding van grasland, gazon en
bermen
 Zorgen van een juiste instandhouding van de ecologie en de aanwezige flora en fauna.
 Zorgen voor een goede bodemstructuur en waterhuishouding
 Werken op een veilige wijze en volgens de vereiste vergunningen/voorschriften

Aandachtspunten










Toepassing in de aanwezige situatie (gazon of
weide, etc.)
Beheermethoden
Maaimomenten
Bescherming vegetatie en stinsenplanten
Soorten en rassen
Bodemsamenstelling en verbetering
Bemesten en bekalken
Waterhuishouding
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8. Beoordelingsformulier Paden en verhardingen
Voldoende kennis en kunde met betrekking tot……………….
Het voorbereiden en uitvoeren van aanleg van, onderhoud en herstelwerkzaamheden aan paden en
verhardingen, op een technische, ecologisch juiste en cultuurhistorische verantwoorde wijze:
 Beoordelen van de technische staat van onderhoud en historische waarde door visuele inspectie en
onderzoek
 Bepalen van de juiste werkmethoden en technieken, levend en doodmateriaal en hulpmiddelen met
bijbehorende kosten Treffen van de juiste voorbereidingen voor de uitvoering van de
werkzaamheden
 Toepassen van de juiste technieken bij de het herstel en beheer en instandhouding van paden en
verhardingen
 Zorgen voor een juiste bestrijding en verwijdering van onkruid in en het reinigen van verhardingen
 Zorgen voor een goede ondergrondstructuur en afwatering
 Werken op een veilige wijze en volgens de vereiste vergunningen/voorschriften

Aandachtspunten









Aanleg- en onderhoudsmethoden
Methoden van reinigen
Hulpmiddelen bij reinigen
Materiaalsoorten
Vormen en patronen in bestratingen
Ontwatering
Begaanbaarheid

8

9. Beoordelingsformulier Waterpartijen en waterlopen
Voldoende kennis en kunde met betrekking tot……………….
Het voorbereiden en uitvoeren van aanleg van en onderhoud en herstelwerkzaamheden aan
waterpartijen en waterlopen, op een technische, ecologisch juiste en cultuurhistorische verantwoorde
wijze:
 Beoordelen van de vitaliteit, (technische) staat van onderhoud, historische waarde en
functie/waterhuishouding in de omgeving, door visuele inspectie en onderzoek
 Bepalen van de juiste werkmethoden en technieken, levend en doodmateriaal en hulpmiddelen met
bijbehorende kosten
 Treffen van de juiste voorbereidingen voor de uitvoering van de werkzaamheden
 Zorgen van een juiste instandhouding van de ecologie en de aanwezige flora en fauna.
 Toepassen van de juiste technieken/methoden bij de graaf- en baggerwerkzaamheden
 Toepassen van de juiste technieken bij de het onderhoud en herstel van oeverbeschermingen en
beschoeiingen.
 Toepassen van de juiste technieken bij de realiseren van de juiste waterkwaliteit
 Juiste inpassing van kunstwerken t.b.v. een goed waterhuishouding
 Werken op een veilige wijze en volgens de vereiste vergunningen/voorschriften

Aandachtspunten









Aanlegmethoden beschoeiingen
Materialen en vormen beschoeiingen
Bemonstering
Afvoer vrijkomende materialen
Vissen, amfibieën, etc.
Kwelsituaties
Vorst- en winterbescherming
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Bijlage G:
Beoordelingsformulier Bedrijfsontwikkelingsplan

-

Onderdelen van een structureel
ontwikkelingsbeleid

Aandachtspunten m.b.t. beoordeling van
het ontwikkelingsbeleid

Kennis en kunde aantoonbaar door:

Er is een visie/beleid ten aanzien van de
toekomst van het bedrijf (korte/lange
termijn).
Er is inzichtelijk gemaakt wat de
ontbrekende kennis en kunde is op de korte
en lange termijn.
Er is een ontwikkelingsplan met activiteiten
om de ontbrekende kennis en kunde te
verwerven.
Er is een persoon benoemd die
verantwoordelijk is voor de uitvoering en
bewaking van de ontwikkelingsactiviteiten.
Er is budget gereserveerd voor de
ontwikkelingsactiviteiten.

-

Uitgewerkt bedrijfsontwikkelingsplan:
- Ontwikkelingsplan gekoppeld aan (toekomst) beleid
- Duidelijk overzicht van de ontwikkelingsactiviteiten
per persoon en collectief
- 1 persoon eindverantwoordelijk met bevoegdheden en
budget
- Samenhangende planning van de
ontwikkelingsactiviteiten

-

-

Duidelijk aangegeven verschil nu en
toekomst
Ontbrekende kennis en kunde t.a.v.
leiding/kader en de vaklieden van het
bedrijf in beeld
Ontwikkelingsplan:
- Collectieve activiteiten
- Persoonlijke activiteiten
- Kennisdeling (intern/extern)
- Kennisbronnen
Evaluatiemomenten
Contacten met kennis/opleidingsinstituten
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