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de grond omhoog komen worden ter plekke 
verwerkt in een stapelmuur en het snoei-
materiaal wordt gebruikt voor takkenrillen. 
Dit scheelt afvoerkosten. De kostenbespa-
ringen worden gebruikt om stapje voor 
stapje nieuwe initiatieven uit te werken  
en te investeren in een gezonde groene  
omgeving. Het uitgewerkte beheersplan 
loopt dan ook tot minimaal 2016.

Bosplantsoen
Inmiddels hebben ook andere Rotterdamse 
tuinen kennis gemaakt met dit nieuwe 
concept. In de wijken Overschie, Zevenkamp 
en Ommoord heeft de opdrachtgever het 
contract met Van der Tol op aanraden van  
de hovenier zelf omgebogen in omvormings-

beheer. Het gaat vooral om complexen waar 
veel zogenoemd bosplantsoen aanwezig is. 
In het bestek of onderhoudscontract is  
vaak opgenomen dat jaarlijks een bepaald 
percentage gesnoeid moet worden.  
De heesters groeien echter snel en zorgen 
voor relatief hoge structurele kosten.  
Door de tuin om te vormen naar een gazon 
met vaste planten worden deze kosten 
geëlimineerd. Door de tuin gecontroleerd 
gedeeltelijk te laten ‘verwilderen’ wordt  
er tevens bespaard op het maaibeheer.  
Bijkomend voordeel: de natuur krijgt in  
zijn breedte een flinke impuls: bloemen, 
planten, dieren en insecten worden hier  
blij van. De aanpak is speldepriksgewijs.  
Niet alles wordt in één keer aangepakt,  

maar stapje voor stapje. Heeft de tuin te 
kampen met wateroverlast (wat in  Rotterdam 
op veel plekken het geval is) dan is bij  
omvormingsbeheer niet drainage de  
oplossing, maar een wadi. Het water  
wordt dus niet afgevoerd, maar juist benut.  
En waar de bestrating te snel zakt en telkens 
 opgehaald moet worden, is halfverharding 
een goed alter natief. Zo zijn er meer moge-
lijkheden om met middelen die de natuur 
voor een belangrijk deel zelf biedt de kosten 
voor het beheer van de buitenruimte op  
termijn structureel te verlagen. De ervarin-
gen tot nu toe leren dat er besparingen  
mogelijk zijn tussen de 15 en 30 procent. 
Dus voor minder geld een meer natuurlijke 
tuin. Wie zegt daar nou nee tegen?

De kostenbesparingen kunnen 
ook worden gebruikt om  
nieuwe initiatieven uit te werken

Omvormingsbeheer is een relatief 
nieuwe aanpak, maar de eerste 
uitwerkingen zijn inmiddels 
zichtbaar. Vooral Rotterdam  
heeft ervaring met diverse stapje 
voor stapje omgevormde tuinen.  
De ervaringen zijn goed en de 
onderhoudskosten maar liefst  
15 tot 30 procent lager.

Speldepriksgewijs omvormen

Omvormingsbeheer is een win-win  
situatie: het groen wordt omgevormd  
met als doelstelling de onderhoudskosten  
te verlagen en tegelijkertijd de uitstraling 
van de buitenruimte naar een hoger peil  
te tillen. Het geestelijk eigendom van  
de aanpak is in handen van Van der Tol  
(zie voor de visie hierachter het artikel  
op pagina 6). Dit maakt de founding father 
ook voor de praktische uitwerking de eerst 
aangewezen partij.
Een van de terreinen waar omvormings-
beheer inmiddels in de praktijk wordt  
gebracht, is Zorgboulevard Rotterdam.  
Dit terrein was nog geen jaar oud toen  
al duidelijk werd dat de inrichting niet  
goed tot zijn recht zou komen.  

De eigenaar besloot het beheer bij  
Van der Tol te  beleggen, en gaf als opdracht 
mee zonder extra kosten tot een verbeterd  
eindbeeld te komen.
De hovenier zocht en vond het antwoord  
in omvormingsbeheer door extensivering. 
Door over te schakelen naar een andere  
inrichting met een extensiever beheers-
niveau worden toekomstige onderhouds-
kosten uitgespaard. Deze extensivering  
is onder meer gezocht in het aanbrengen  
van bodembedekkende vaste planten die 
onkruiden weren, maar die ook beter  
strooizout verdragen om uitval langs  
de randen van de trottoirs te voorkomen.  
De brokken puin die tijdens de nieuwbouw 
zijn achtergebleven en nog steeds vanuit 
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