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1 Inleiding 

In 2011 werd binnen het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de databank Plannen en 

Opvolgen Beheerwerken (POBW) in gebruik genomen, althans het eerste luik, de 

registratie-module. Via deze module worden gegevens op een uniforme manier 

verzameld over uitgevoerde beheerwerken in terreinen beheerd door ANB. 

 

De databank werd regio per regio uitgerold. De eerste gebruikers gingen in maart van 

start, de laatsten in juli. Aangezien het een volledig nieuw programma betrof, werd de 

nodige energie geïnvesteerd in opleiding en ondersteuning. De 110 gebruikers hebben 

veel tijd gespendeerd in het leren gebruiken van deze toepassing. In samenwerking met 

Inverde werden opleidingen georganiseerd en een helpdeskfunctie in het leven geroepen. 

 

Omdat het een opstartjaar betrof, moeten we realistisch zijn in de verwachtingen en is 

enige voorzichtigheid gepast bij het trekken van conclusies op basis van de verzamelde 

cijfers. 

 

Een van de grote basisvereisten voor een goed gebruik van de databank is het 

beschikken over een digitale beheerindeling van elk domein. Het maken en converteren 

van bestaande indelingen van elk domein naar een gestandaardiseerd formaat en 

bundelen in één centrale GIS-databank heeft langer geduurd dan voorzien. Omdat in 

2011 niet iedereen over gelijkaardig kaartmateriaal beschikte worden in dit rapport geen 

analyses per oppervlakte-eenheid gedaan. 

 

In totaal werden meer dan 13.000 beheerwerken geregistreerd, goed voor 255.000 

manuren (of 33.000 mandagen). De binnengekomen gegevens vertegenwoordigen 76% 

van de effectief gepresteerde uren. Een mooi resultaat, gezien het feit dat de databank 

pas in de loop van het jaar in gebruik werd genomen en er dus registraties met 

terugwerkende kracht moesten worden ingevoerd. 

  



 
2 

2 Doel POBW 

2.1. Wat? 

De databank Plannen en Opvolgen Beheerwerken (POBW) wordt gebruikt om gegevens 

over geplande en uitgevoerde beheerwerken op een gestandaardiseerde manier bij te 

houden, gekoppeld aan een GIS. De databank is opgebouwd uit drie modules, waarvan 

de laatste twee zijn geïmplementeerd: 

- planning (lange termijnplanning, jaarplanning en korte termijnplanning) 

- registratie 

- rapportering 

2.2. Waarom? 

Het gebruik van POBW kadert in het groter verhaal van overheidsperformantie. Hierbij 

wordt nagegaan of de doelstellingen op een kosteneffectieve manier worden gehaald. Dit 

wordt schematisch weergegeven in onderstaande figuur. 

 

 
 
Figuur 1. Relatie beheerevaluatie, kostenevaluatie en kosteneffectiviteit. 

 

 

De gegevens uit POBW zullen gebruikt worden voor: 

1. Beheerevaluatie: De databank is een instrument om het gevoerde beheer op een 

gestandaardiseerde manier te documenteren. 

Om de resultaten van beheermonitoring goed te kunnen interpreteren is het 

belangrijk om de beheergeschiedenis van het terrein te kennen. Bv. wanneer de 
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beheerdoelstelling niet gehaald wordt, is het belangrijk te weten welke werken al dan 

niet zijn uitgevoerd in het verleden. 

2. Kostenevaluatie: De databank is een instrument waarmee de organisatie van het 

beheer geëvalueerd en geoptimaliseerd kan worden. 

Om mensen en middelen efficiënt te kunnen inzetten moet men zicht hebben op: Aan 

welke werken wordt het meest tijd/geld besteed? Hoe evolueert dit over de jaren? 

Welke werken worden meestal in eigen regie/door aannemers gedaan? Zijn daarin 

verschillen tussen de regio’s/provincies? 

3. Kosteneffectiviteit = worden de doelen op de meest zuinige manier gerealiseerd? 

Dit is een evaluatie die de informatie uit de 2 voorgaande niveaus combineert. 

4. Normkosten: De databank moet gegevens aanleveren om een gemiddelde kostprijs 

voor terreinbeheer te berekenen. 

Een dergelijk normkost geeft de gemiddelde kostprijs per ha per jaar weer voor het 

beheer van een bepaald terreintype (bos, heide, grasland/ruigte, duinen, 

moeras/rietland, park, akker, infrastructuur). 

Een gemiddelde kostprijs per terreintype houdt echter geen rekening met de 

doelstellingen. En de doelstellingen kunnen voor een zelfde terreintype sterk 

verschillen. Wat maakt dat een gemiddelde kostprijs per terreintype niet kan gebruikt 

worden voor het bepalen van de nodige middelen op niveau van een domein of een 

regio.  

 

Op termijn, wanneer resultaten over het al dan niet halen van de doelen gekend zijn, 

kan ook een gemiddelde kostprijs per doelstelling berekend worden, rekening 

houdend met verschillende uitgangssituaties (goed, gedegradeerd, slecht). Dergelijke 

normkosten kunnen helpen in het maken van realistische planningen. A.d.h.v. 

gemiddelde kostprijzen per doelstelling wordt immers snel duidelijk of bepaalde 

vooropgestelde doelstellingen financieel haalbaar zijn. 

5. Werking ondersteunen: De databank moet een administratief hulpmiddel worden. 

- Vanuit de lange termijnplanning zal automatisch een eerste aanzet tot 

jaarplanning en opmaak begroting gegenereerd kunnen worden. 

- De databank moet toelaten overzichten te genereren van uit te voeren werken op 

basis waarvan kan beslist worden: welke werken in eigen regie gebeuren, welke 

werken uitbesteed worden, welke werken gegroepeerd worden op regionaal of 

provinciaal niveau. 

- Daarnaast kunnen de rapporten gebruikt worden om de inzet van materiaal en 

mensen te organiseren en aan te sturen op korte termijn. 

 

  



 
4 

3 Resultaten 

3.1.  Inleiding 

In POBW wordt voor elk werk geregistreerd hoeveel uur eraan besteed is door ANB-

arbeiders. Daarnaast wordt voor bepaalde werken nog bijkomende informatie 

bijgehouden zoals ingezette machine, aangeplante soort, bestreden soort, … . 

 

Alle hierna volgende cijfers zijn relatieve cijfers, geen absolute cijfers. Dit omdat niet alle 

regio’s alle gegevens tijdig hebben kunnen aanleveren. 2011 was immers een opstartjaar 

en de databank is in sommige regio’s pas in juni of juli in gebruik genomen. 

Gemiddeld genomen is zo’n driekwart van de uitgevoerde werken geregistreerd, wat op 

zich op een hoog cijfer is en dus toelaat om betrouwbare uitspraken te doen.  

 

Door de gespendeerde uren aan één of meerdere taken uit te zetten ten opzichte van het 

totaal aantal gepresteerde uren krijgen we een idee van het relatieve belang van die 

taak. Door met deze verhoudingen te werken kunnen we ook extrapoleren naar het 

aantal VTE’s. 
 

Bij het vergelijken van de cijfers met andere informatiebronnen mogen volgende 

belangrijke kanttekeningen niet uit het oog verloren worden: 

- Een van de grote basisvereisten voor een goed gebruik van de POBW is het 

beschikken over een digitale beheerindeling van elk domein. Omdat in 2011 niet alle 

beheerindelingen beschikbaar waren, worden in dit rapport nog geen analyses per 

oppervlakte-eenheid gedaan. Dit maakt dat de cijfers i.v.m. inzet van ANB-arbeiders 

niet kunnen gekoppeld worden aan een bewerkte oppervlakte.  

- De cijfers i.v.m. inzet van de ANB-arbeiders houden nog geen rekening met de 

doelstellingen. En doelstellingen kunnen sterk verschillen van domein tot domein en 

van terreintype tot terreintype (bos, heide, grasland/ruigte, duinen, moeras/rietland/ 

vijvers, park, akker, infrastructuur). Het is de bedoeling om op termijn ook de 

doelstellingen te koppelen aan de beheerindelingen zodat de inzet van de ANB-

arbeiders in relatie kan gebracht worden met de vooropgestelde doelen. Zolang de 

beheerdoelstellingen niet in rekening worden gebracht, blijft het gevaar bestaan dat 

appelen met peren vergeleken worden. 
 
 

Om de resultaten beter te kunnen kaderen worden in onderstaande tabel een aantal 

kencijfers gegeven. De oppervlakte in beheer omvat die terreinen waar het ANB eigen 

arbeiders inzet voor het uitvoeren van beheerwerken. 
 

Tabel 1. Enkele kencijfers per provincie. 

 
Oppervlakte in 

beheer (ha) 
ANB arbeiders 

(VTE) 

Antwerpen 14.489 60,3 

Limburg 19.335 58,7 

Oost-Vlaanderen 3.997 20,3 

Vlaams-Brabant 9.129 57,7 

West-Vlaanderen 6.846 46,0 

Totaal 53.312 243,0 
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3.2.  Top 5 van uitgevoerde werken in eigen regie 

In Tabel 2 is de top 5 weergegeven van de werken die de meeste tijd vertegenwoordigen 

in het takenpakket van de ANB-arbeiders. Hieruit komt duidelijk naar voor dat een groot 

gedeelte van de werktijd van arbeiders aangewend wordt om infrastructuur te plaatsen 

en vooral te onderhouden. 

 

Tabel 2. Top 5 van uitgevoerde werken in eigen regie. 

Beheerwerk Percentage 

Onderhouden infrastructuur 13% 

Plaatsen infrastructuur 8% 

Maaien  6% 

Bestrijding Amerikaanse Vogelkers 6% 

Planten en inboeten 5% 

 

3.3.  Recreatie 

Om te weten hoeveel tijd gespendeerd wordt aan beheerwerken in functie van recreatie 

zijn alle uren opgeteld besteed aan: beheer van recreatieve infrastructuur, ophalen afval, 

ondersteuning bij publieksmanifestaties, veiligheidskap en onderhoud van paden en 

verhardingen. Van deze laatste activiteit is 95% genomen om onderhoud van 

dienstwegen uit te sluiten. 

In totaal gaat 15% van de tijdsbesteding van ANB-arbeiders naar werken in functie van 

recreatie. Dit komt overeen met 36,7 VTE aan arbeiders. 

 

Onderstaand taartdiagram toont hoe de verschillende beheerwerken i.v.m. recreatie zich 

onderling verhouden. 

 

 
Figuur 2. De verschillende werken die worden uitgevoerd in functie van recreatie. 
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3.4.  Begrazing 

De werken i.v.m. begrazing omvatten: herderen, verzorgen van vee, transporteren van 

vee en alle onderhoud van begrazingsinfrastructuur. De ANB-arbeiders besteden hier 7% 

van hun tijd aan. Dit komt overeen met 15,8 VTE. 

 

3.5.  Bestrijding 

3.5.1. Bestrijding Amerikaanse vogelkers 

 

Op niveau Vlaanderen werden in 2011 14,1 VTE ingezet voor de bestrijding van 

Amerikaanse vogelkers of 6% van de totale tijdsbesteding van de ANB-arbeiders. Hierbij 

nemen hoofd- en nabehandeling ongeveer elk de helft van de tijd in beslag. 

In Figuur 3 wordt overzicht gegeven van de methodes gebruikt bij de bestrijding van 

Amerikaanse vogelkers. Hieruit blijkt dat de meest toegepaste bestrijdingsmethode 

stobbehandeling is. 

 
Figuur 3. Bestrijdingsmethode bij Amerikaanse vogelkers. 

 

 

POBW laat ook toe het tijdsverloop in beeld te brengen wanneer welke werken worden 

uitgevoerd. In Figuur 4 is als voorbeeld het tijdsverloop gegeven van de bestrijding van 

Amerikaanse vogelkers. Hieruit blijkt dat in 2011 de ANB-arbeiders vooral in de lente en 

de zomer Amerikaanse vogelkers hebben bestreden, met een duidelijk piek in de maand 

mei. 
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Figuur 4. Tijdsverloop van bestrijding Amerikaanse Vogelkers door ANB-arbeiders. 

 

 

3.5.2. Bestrijding andere plantensoorten 

 

Naast de bestrijding van Amerikaanse vogelkers worden ook nog andere plantensoorten 

bestreden. Hiervoor werden in 2011 7,3 VTE ingezet of 3% van de tijdsbesteding van de 

ANB-arbeiders. 

De plantensoorten die naast Amerikaanse vogelkers het meest werden bestreden, zijn: 

distels (43%), Japanse duizendknoop (9%), Amerikaanse eik (8%) en Robinia (4%) 

(Figuur 5). 

In de klasse ‘andere’ zitten nog andere plantensoorten die sporadisch bestreden worden 

zoals Rododendron, Waterteunisbloem, Jacobskruiskruid, duindoorn, bamboe, paplaurier, 

sneeuwbes en reuzenbereklauw. 

 

 

 

 
Figuur 5. Bestrijding van plantensoorten andere dan Amerikaanse Vogelkers. 

 

 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Distels 
43% 

Andere 
35% 

Japanse 
Duizendknoop 

9% 

Amerikaanse Eik 
8% 

Robinia 
4% 



 
8 

In onderstaand diagram wordt de verhouding van de toegepaste bestrijdingsmethodes 

weergegeven. In meer dan 2/3 van de gevallen worden ongewenste plantensoorten, 

andere dan Amerikaanse vogelkers, op een mechanische manier bestreden. 

 
Figuur 6. Aangewende methode bij de bestrijding van plantensoorten andere dan 
Amerikaanse Vogelkers. 

 

 

Figuur 7 illustreert duidelijk dat het bestrijden van andere plantensoorten dan 

Amerikaanse Vogelkers een piek heeft. Bijna één derde van deze activiteit gebeurt in 

juni. Het betreft dan voornamelijk distelbestrijding. 

 

 

Figuur 7. Tijdsverloop van bestrijding van plantensoorten andere dan Amerikaanse 
Vogelkers. 
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3.6.  Maaiwerken 

Bij maaiwerken worden hier enkel de maaiwerken in functie van botanische 

doelstellingen beschouwd. En dus niet het maaien van paden (wordt meegerekend bij 

recreatie) of het maaien van distels (wordt gerekend bij de bestrijding van andere 

plantensoorten). 

Onder maaiwerken horen volgende werken: maaien, keren, afvoeren en transporteren 

van maaisel. In totaal besteden ANB-arbeiders 10% van hun tijd aan maaiwerken. 

Voor maaiwerken wordt ook bijgehouden welke machines worden ingezet (Figuur 8). De 

meeste maaiwerken worden uitgevoerd met de bosmaaier (37%) en met de tractor 

(35%). 

 

 

 
Figuur 8. Verhouding van de ingezette machines bij maaibeheer. 

 

 
 

 

Figuur 9. Tijdsverloop van maaibeheer. 
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Zoals te verwachten is maaibeheer een duidelijk seizoensgebonden beheerwerk, met 2 

pieken. Voor 2011 is de najaarspiek hoger dan de zomerpiek. Dit is grotendeels te 

verklaren door de slechte weersomstandigheden in juli en augustus 2011. 

 

3.7.  Aanplantingen 

De werken i.v.m. aanplantingen omvatten het aanplanten zelf, het voorbereiden van de 

bodem, het aanbrengen en verwijderen van wildbescherming, het inboeten en het 

vrijstellen van de aanplantingen. Het betreft zowel aanplantingen in bosverband als het 

aanplanten van bosranden. 

In totaal werden 19,2 VTE ANB-arbeiders ingezet voor aanplantingswerken (8% 

tijdsbesteding ANB-arbeiders). 

De meest aangeplante soorten zijn: Zomereik (34%), Wintereik (13%), Zwarte els (6%) 

en Meidoorn (6%) (Figuur 10). 

 

Figuur 10. Aangeplante soorten. 

 

 

Bij de ‘andere’ soorten vinden we onder meer Winterlinde, Rode Kornoelje, Sporkehout 

en Gelderse roos terug. 

 

 

Figuur 11 toont duidelijk het wintergebonden karakter van aanplantingen. 
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Figuur 11. Tijdsverloop aanplantingen in eigen regie. 

 

3.8. Parkbeheer 

Het ANB beheert ook een aantal parken (624 ha). Om de tijdsbesteding te kennen van 

ANB-arbeiders in functie van parkbeheer zijn alle parken geselecteerd en alle 

gepresteerde uren in deze parken gesommeerd, zonder onderscheid te maken tussen het 

specifieke soort werk. 

Voor het onderhoud van de ANB-parken werden in 2011 33,3 VTE ingezet. Goed voor 

14% van de tijdsbesteding van de ANB-arbeiders. 

 

3.9.  Brandbestrijding 

De inzet van ANB-arbeiders voor brandbestrijding bedroeg in 2011 0,4% (1,2 VTE). Ook 

het (preventief) bemannen van brandtorens valt hieronder. Meer 75% van de 

brandbestrijding werd dit jaar in de maand mei uitgevoerd wat natuurlijk te wijten is aan 

de heidebranden in Kalmthout en Limburg. 

 

3.10.  Onderhoud 

Bij onderhoud maken we een onderscheid tussen: 

• onderhoud van materiaal, machines en voertuigen: 4% tijdsbesteding ANB-

arbeiders, 

• onderhoud van gebouwen: 3% tijdsbesteding ANB-arbeiders. Bij gebouwen gaat 

het om zowel loodsen als boswachterswoningen en bospaviljoenen. 
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3.11.  Overige activiteiten 

De categorie ‘overige activiteiten’ omvat: 

• Administratieve en logistieke ondersteuning: papierwerk, bestellingen afhandelen, 

inkopen doen, stockbeheer in loodsen, transport van materiaal, databanken 

invullen, … : 3% tijdsbesteding ANB-arbeiders. 

• Andere activiteiten: vorming, nieuwjaar, afscheid, ANB-dag, arbeidersdag, 

sportdag, medische controle, vakbondsvergadering, planning & evaluatie, … : 4% 

tijdsbesteding ANB-arbeiders. 

 

3.12.  Werkpatroon 

Tenslotte wensen we nog een paar cijfers mee te geven die kenmerkend zijn voor het 

soort werk dat wordt uitgevoerd door de ANB-arbeiders (Figuur 12): 

- 59% van de werken duurt 1 mandag 

- 75% van de werken duurt 2 mandagen of minder 

- 2/3 van de werken gebeurt door één of twee arbeiders 

- in 70% van de ANB-domeinen is minstens 1 werk geregistreerd 

 

 

 
Figuur 12. Gemiddelde duur van een werk. 
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