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1 Inleiding 

2013 is het derde jaar waarin de POBW-databank binnen het Agentschap voor Natuur & Bos 
gebruikt wordt voor het documenteren van uitgevoerde beheerwerken in de beheerde 
domeinen. Op drie jaar kunnen we nog geen trends detecteren, maar de vergelijking van jaar 
tot jaar wordt nu wel interessanter en betekenisvoller. 
 
Er werd in 2013 een alternatief registratie-scherm gelanceerd dat qua lay-out sterk overeen 
komt met de papieren formulieren die door de arbeiders worden ingevuld. Deze manier laat 
toe om sneller en met minder tussenstappen de gegevens in te voeren in de databank. 

 
Figuur 1. Voorbeeld van een ingevuld formulierscherm. 

 
Omdat de beschikbare hoeveelheid gegevens in de databank groter en groter wordt, is dit 
jaar ook verder werk gemaakt van het rapporteringsluik. Opleidingen werden georganiseerd 
om het gebruik er van beter bekend te maken bij de gebruikers. 
 
Op die manier wordt POBW meer en meer een hulpmiddel binnen het agentschap dat 
ondersteunend kan werken. Zo wordt POBW veelvuldig bevraagd met het oog op het maken 
van een nieuwe werkplanning. Ook in het kader van audits en parlementaire vragen is deze 
databank een waardevolle informatiebron waar geregeld naar wordt teruggegrepen. Vanuit 
de regio’s wordt POBW ook vaak bevraagd om allerlei vragen over het gevoerde beheer van 
ANB-terreinen te beantwoorden. Dit illustreert ook het lokale belang van de gegevens. 
 
POBW is intussen een ingeburgerd systeem geworden dat een onderdeel vormt van het 
reguliere takenpakket. Over de 3 jaren samen bevat de databank nu reeds meer dan een 850 
000 geregistreerde werkuren. Deze berg gegevens bevat een schat aan informatie.  
 
Net zoals vorig jaar is naast de analyse naar tijdsbesteding ook een verwerking gedaan 
volgens het soort natuur dat wordt beheerd, het zogenaamde terreintype.  
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2 Doel POBW 

2.1 Wat? 

De databank Plannen en Opvolgen Beheerwerken (POBW) wordt gebruikt om gegevens over 
uitgevoerde beheerwerken op een gestandaardiseerde manier bij te houden, gekoppeld aan 
een GIS. De databank bestaat op dit moment uit 2 modules, namelijk een registratie- en een 
rapporteringsmodule. In toekomst zal hieraan ook een planningsmodule worden 
toegevoegd. 

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 2. Relatie beheerevaluatie, kostenevaluatie en kosteneffectiviteit. 
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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 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. 
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. 
De databank laat toe om overzichten te genereren van uitgevoerde werken. Via 
verschillende invalshoeken kan een beter zicht gekregen worden op de inzet van mensen en 
middelen. Met de rapporteringsmodule kan de databank op een groot aantal manieren 
bevraagd worden door elke gebruiker. 
Daarnaast is het mogelijk om rapporten op maat te maken voor specifieke doeleinden. 
Voorgaand jaar werd een groot aantal van dergelijke rapporten gemaakt. Dit toont aan dat 
POBW meer en meer de bron wordt voor gegevens aangaand beheer van de ANB-terreinen. 
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3 Kencijfers 

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. 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 mag niet uit het oog verloren worden dat de cijfers i.v.m. 
inzet van de ANB-arbeiders nog geen rekening houden 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 verderop in dit rapport 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. Hieronder zijn naast de 
eigendommen ook de gronden in huur of met beheeroverdracht opgenomen, inclusief 
militaire domeinen. 
 
Tabel 1. Oppervlakte in beheer en arbeider-VTEs per 
provincie (in 2013) 

 Oppervlakte 
in beheer (ha) 

Arbeider-
VTE 

Antwerpen 13.893 49,5 
Limburg 19.688 47,4 
Oost-Vlaanderen 4.014 18,6 
Vlaams-Brabant 9.618 62,2 
West-Vlaanderen 7.220 42,5 

TOTAAL 54.433 220,3 

 
 
In Figuur 3 wordt de evolutie van het aantal 
voltijdse equivalenten van arbeiders geïllustreerd. 
Ten opzichte van 2011 zijn er zo’n 20 arbeiders 
minder om het werk in eigen regie uit te voeren, 
wat neer komt op een afname van 9%. Deze 
vermindering staat in contrast met de toename 
van de te beheren oppervlakte .   
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4 Analyse per terreintype 

4.1 Oppervlaktes in beheer 

Van alle beheereenheden is het terreintype bepaald. De volgende terreintypes worden 
onderscheiden: akker, bos, duinen, grasland & ruigte, heide, infrastructuur en water & 
moeras & rietland. 
De terreintypes zijn bepaald uitgaande van de biologische waarderingskaart (BWK). Elke 
BWK-code is toegewezen aan één van de mogelijke terreintypes. Daar waar de BWK geen of 
onvoldoende info leverde is het terreintype bepaald aan de hand van luchtfoto’s, 
topografische kaarten en reeds eerder uitgevoerde beheerwerken. 
In de toekomst is het de bedoeling dat de validatie van het terreintype gebeurt door de 
verantwoordelijke boswachter. Ook wijzigingen van terreintype moeten kunnen worden 
bijgehouden. Op dit moment is de validatie op het terrein nog niet gebeurd. Op lokaal vlak 
kan dit eventueel impact hebben, maar op Vlaams en provinciaal niveau wordt verwacht dat 
dit weinig verschil zal maken op de huidige verhoudingen. 
Figuur 4 toont het resultaat van deze oefening, namelijk de verhouding van de verschillende 
terreintypes in beheer bij ANB. Het betreft zowel gronden in eigendom als percelen met 
beheeroverdracht. Hierin zitten niet de openbare domeinen waar ANB enkel het technisch 
beheer uitvoert. Hieruit blijkt dat in termen van oppervlakte bos het belangrijkste habitat is 
dat wordt beheerd door ANB.  
 

  
Figuur 4. Verdeling beheerde oppervlakte per terreintype  

Akker 
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 (33264 ha) 64% 

Duinen (1237 ha) 
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 (5841 ha)11% 
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 (505 ha)1% 
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Rietland 

(1941 ha) 4% 
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4.2 Kost per terreintype 

Door aan elke beheereenheid een terreintype toe te kennen, kan elk uitgevoerd beheerwerk 
gekoppeld worden aan een terreintype. In het hierna volgende stuk bekijken we de 
uitgevoerde werken (en dus de gemaakte kosten) per terreintype. 
 

 
 
Figuur 5. Beheerkosten per terreintype 

 
In Figuur 5 wordt het gespendeerde budget per terreintype weergegeven. Het budget bevat 
de kost van werken uitgevoerd door aannemers, het loon en de uitrusting van ANB-
arbeiders en de aankoop van ‘materiaal’ om werken te kunnen uitvoeren (bv. plantgoed of 
rasters). Er is geen rekening gehouden met mogelijk inkomsten. 
 
Bos neemt hieruit de grootste hap, niet verwonderlijk gezien dit terreintype ook de grootste 
oppervlakte vertegenwoordigd. Door beheerkosten per terreintype te vergelijken met de 
oppervlaktes (Figuur 4) kunnen we al een aantal eerste conclusies trekken. Het aandeel bos 
en heide in de kosten is bijvoorbeeld kleiner dan het oppervlakte-aandeel, bij parken zien we 
net het tegenovergestelde. Dit betekent dat de beheerkost per oppervlakte-eenheid van 
park beduidend hoger is dan die van bos. Hierna gaan we daar verder op in. 
 
De gemiddelde beheerkost per terreintype uitgedrukt per oppervlakte-eenheid geeft ons 
een idee van de relatieve beheerkost van elk terreintype. Als waarde voor de oppervlakte is 
de totale oppervlaktesom genomen van elk terreintype dat door ANB wordt beheerd. Dit 
betekent niet dat de volledige oppervlakte effectief bewerkt is. De bewerkte oppervlakte is 
van zelfsprekend veel kleiner dan de oppervlakte in beheer. Voor een groot aantal 
beheermaatregelen is het onmogelijk of niet zinvol om een bewerkte oppervlakte te bepalen 
zoals het onderhouden van recreatieve infrastructuur of opruimen van vuilnis. Andere 
beheerwerken worden slechts éénmalig of periodiek uitgevoerd (bv. afgraven, aanplanten, 
plaggen, … ). Door de kosten te spreiden over de volledige oppervlakte van het betreffende 
terreintype krijgen we een realistisch beeld van de gemiddelde beheerkost per terreintype. 
 

Akker 
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54% 
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In de hierna volgende analyse splitsen we de kost op in 2 aparte luiken, enerzijds alles wat te 
maken heeft met de sociale functie van de domeinen en anderzijds alles wat te maken heeft 
met de ecologische (en economische) functie.  
De beheerkost van één hectare omvat dus alle kosten om de ecologische doelstelling te 
bereiken, maar ook om dat terrein te voorzien van de nodige onthaalinfrastructuur zowel 
onderhoud als aanleg er van. Het gaat dus verder dan bijvoorbeeld de kost van plaggen, ook 
de kost van het plaatsen van infoborden, het opruimen van (sluik)afval, het maaien van de 
paden, … is inbegrepen. 
 
Er is dus een duidelijk verschil tussen de gemiddelde beheerkost van één hectare grasland en 
de gemiddelde kostprijs van één hectare maaien. Het beheren van één hectare grasland kan 
meer zijn dan maaien. Ook (na)begrazen, plaatsen van rasters, voorzien van drinkwater, 
aanleggen van (recreatieve) infrastructuur kunnen onderdeel uit maken van het reguliere 
beheer van een grasland. 
 
Heel belangrijk om te vermelden is dat in deze analyse geen rekening is gehouden met de 
kwaliteit of nagestreefde doelen. Hogere of lagere kosten kunnen niet alleen eigen zijn aan 
het terreintype maar ook sterk afhangen van het ambitieniveau van bijvoorbeeld 
ecologische of recreatieve doelen. Ook de uitgangssituatie kan een grote rol spelen in de 
kostprijs van beheer. 
 
In deze verwerking is geen rekening gehouden met gebruiksovereenkomsten, deze zijn 
veelal gratis en kunnen dus mee een rol spelen in de verklaring waarom het beheer van 
bepaalde terreintypes (lokaal) duurder of goedkoper uitvalt. Gebruiksovereenkomsten 
kunnen ook kosten of opbrengsten genereren, ook deze zijn niet meegenomen. 
 
Door dure, eenmalige investeringen zoals inrichtingswerken kunnen kosten van jaar tot jaar 
erg schommelen, maar door de kosten te spreiden over de volledige oppervlakte krijgen we 
een realistisch beeld. Naast de jaarlijkse cijfers is ook het totale gemiddelde berekend. Hierin 
worden deze jaarschommelingen verder genivelleerd door alle uitgaven van de afgelopen 
drie jaar te nemen en uit te middelen. 
 
Om een idee te krijgen van de gemiddelde beheerkost in functie van de sociale doelstelling 
zijn alle kosten voor het beheer infrastructuur met een sociale functie en ook overige 
werken meegenomen. Dit betreft dus alle tijd die door ANB-arbeiders werd gespendeerd 
aan het plaatsen van nieuwe recreatieve infrastructuur en het onderhouden van bestaande 
infrastructuur zoals infoborden, zitbanken, kijkhutten, … Ook het onderhouden (bv. maaien) 
van paden en wegen is hier onder meegerekend. De tijd voor het opruimen van afval is 
hierbij eveneens meegeteld. Alle kosten van aannemers voor dezelfde werken zijn samen 
geteld met de tijdbesteding van de arbeiders. Zoals hoger gemeld is hiervoor met een 
dagprijs van 250€ per mandag gerekend.  
Daarnaast bekijken we alle kosten die specifiek terreingebonden zijn. Dit gaat voornamelijk 
over werken met een ecologische doelstelling. Omdat een aantal werken meerdere functies 
dienen, zitten hier ook beheerwerken met een economische doelstelling.  
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Omdat er voor een aantal werken door derden gebruik is gemaakt van raamcontracten is 
niet steeds duidelijk in welke terreintypes deze zijn gebeurd. Dergelijke kosten zijn 
toegewezen in verhouding met de oppervlakte van het type. Dit heeft dan enkel een impact 
op de absolute waarde van de kost en zorgt dus niet voor differentiatie tussen de 
terreintypes. Wat de tijdsbesteding betreft kan dit wel perfect.  
 
Het resultaat van deze oefening is weergeven in Tabel 2. Opgelet hoe meer er gewerkt 
wordt hoe duurder! Niets doen is dus steeds goedkoper. Te weinig doen betekent dat de 
doelstellingen niet gehaald zullen worden. Moeilijkere omstandigheden maar ook hogere 
doelstellingen kunnen hogere kosten met zich meebrengen. In de tabel kan je niet afleiden 
of overal gelijkaardige kwaliteit of doelstellingen worden nagestreefd. 
Om het patroon sneller duidelijk te maken is de beheerkost voor ecologische (en 
economische) doelen ook weergegeven in Figuur 6. 
 
Overhead arbeiders, dit is de kostprijs van ondersteuning door arbeiders is eveneens 
weergegeven in Tabel 2.Dit omvat de loonkost voor taken die essentieel zijn om de terreinen 
van ANB te kunnen beheren maar niet rechtstreeks gekoppeld zijn aan één specifiek 
terreintype. Het gaat over het onderhouden van machines, gebouwen, voertuigen, het 
volgen van opleidingen, het ondergaan van medische controles, het bijwonen van 
arbeidersdagen, vergaderen, het uitvoeren van logistieke en administratieve taken, …  
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Tabel 2. Gemiddelde beheerkost per terreintype gebaseerd op alle kosten van aannemers en ANB-arbeiders, uitgesplitst in een bedrag voor ecologische / economische 
en sociale doelen. De cijfers zijn een gemiddelde van 2011 t.e.m. 2013 uitgedrukt in euro per hectare per jaar.  
 

 
 Akker 

(€/ha/jaar) 
Bos 

(€/ha/jaar) 
Duinen 

(€/ha/jaar) 
Grasland & 

Ruigte 
(€/ha/jaar) 

Heide 
(€/ha/jaar) 

Park 
(€/ha/jaar) 

Water & 
Moeras & 
Rietland 

(€/ha/jaar) 

Overhead 
arbeiders 
(€/ha/jaar) 

Totaal  
(€/ha/jaar) 

 Ecol. 
Econ. 

Soc. 
Ecol. 
Econ. 

Soc. 
Ecol. 
Econ. 

Soc. 
Ecol. 
Econ. 

Soc. 
Ecol. 
Econ. 

Soc. 
Ecol. 
Econ. 

Soc. 
Ecol. 
Econ. 

Soc.  
Ecol. 
Econ. 

Soc.  

Vlaanderen 2011 130 129 157 88 316 204 292 104 265 23 5.163 508 378 134 30 249 93 372 

Vlaanderen 2012 293 76 145 92 183 149 253 95 236 22 3.250 579 337 103 30 209 92 331 

Vlaanderen 2013 176 74 132 95 275 187 303 115 274 41 4.179 513 721 93 36 239 99 373 

Vlaanderen 
Gemiddeld 

200 93 145 92 258 180 283 105 258 29 4.197 533 479 110 33 232 94 360 
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Als referentie bij bovenstaande cijfers: voor 250€ per hectare per jaar kan één ANB-arbeider 
één dag werk verrichten. 
 
Gezien de specificiteit van groenbeheer is het niet verwonderlijk dat het onderhouden van 
parken het duurste is. Eveneens duur om te beheren zijn de habitats in de natte sfeer, ook 
dit hoeft weinig te verbazen. De overige terreintypes situeren zich allemaal in dezelfde 
grootteorde qua kostprijs, maar er zijn toch duidelijke onderlinge verschillen.  
 
Het goedkoopst blijkt het beheren van bos. De beheerkost van bosbeheer wordt bepaald 
door ingrepen zoals Amerikaanse Vogelkersbestrijding en door aanplantingen. Beide 
beheerwerken zijn arbeidsintensief en vergen veel tijd en/of geld om uit te voeren. Als we 
de opbrengst uit de houtverkoop zouden in mindering brengen (ongeveer 100€ per hectare 
per jaar) dan wordt het verschil van bos ten opzichte van de andere terreintypes nog meer 
uitgesproken. 
 
Heidebeheer komt misschien minder duur dan verwacht uit de bus. De beheerkost van heide 
wordt ‘goedkoper’ door de kleine oppervlakte waarop bepaalde maatregelen werkelijk 
worden uitgevoerd met als gevolg een verdunde kostprijs per hectare. Door de lage 
frequentie van bepaalde ingrepen zijn deze mogelijks op dit moment 
ondervertegenwoordigd in de gegevens. De cijfers zijn nu gebaseerd op 3 jaar. De komende 
jaren moeten uitwijzen of bepaalde werken tot nu onderschat zijn.  
 
Het beheer van grasland & ruigtes komt duurder uit de bus dan het beheer van heide. Hierin 
speelt onder andere het feit mee dat veel beheerwerken in graslanden en ruigtes een 
vlakdekkender karakter hebben. In heide daarentegen wordt elk jaar maar een gedeelte van 
het terrein aangepakt. In graslanden wordt de volledige oppervlakte gemaaid, zelfs 
meermaals per jaar. Een gelijkaardig principe gaat op bij het beheren van akkers. Het is nu 
eenmaal typisch dat de volledige oppervlakte van een akker beheerd moet worden als het 
een akker moet blijven en niet slechts een gedeelte. Hier staat wel tegenover dat de kosten 
bij het beheer van graslanden & ruigtes gedrukt kunnen worden door veel te werken met 
gratis gebruiksovereenkomsten. 
 
De oppervlakte water, moeras & rietland is over het algemeen laag, waardoor het al dan niet 
plaatsvinden van bepaalde investeringen de afgelopen 3 jaar verantwoordelijk kan zijn voor 
de vastgestelde verschillen en schommelingen.  
 
In parken is het kostenaandeel van beheerwerken met een sociale doelstelling het hoogst. 
Ook in duinen loopt dit op. Opvallend laag is de kost in heide.  
 
In Figuur 6 is naast de absolute kost ook de verhouding eigen regie versus derden 
weergegeven. Het heidebeheer wordt hoofdzakelijk door externen gedaan, het beheer van 
akkers uitsluitend in eigen regie. Bosbeheer gebeurt dan weer grotendeels in eigen regie. Bij 
het beheer van parken en grasland & ruigte is de verhouding ongeveer gelijk. 
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Figuur 6. Beheerkost in functie van ecologische en economische doelen per oppervlakte-eenheid per 
terreintype: rekening houdend met de volledige oppervlakte per terreintype. In percentage is het aandeel 
eigen regie weergegeven. Als referentie: Eén arbeider één dag per jaar één hectare laten “bewerken” kost 
250 euro. 
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5 Analyse per thema 

Het thema waar de ANB-arbeiders meest voor worden ingezet is recreatie. Op de tweede 
plaats komt parkbeheer. Aanplantingen en maaiwerken zijn eveneens grote thema’s in hun 
takenpakket. 

5.1 Recreatie 

 
Het thema recreatie vertegenwoordigt 
het grootste aandeel binnen het 
volledige takenpakket van ANB-
arbeiders. 
 
De proportie van de tijd voor 
opdrachten i.f.v. recreatieve 
doelstellingen is in 2013 grotendeels 
ongewijzigd gebleven.  
 
Figuur 7 geeft het relatieve belang van 
elke aparte taak weer in functie van het 
realiseren van recreatieve 
doelstellingen. Het belang van plaatsen 
en onderhouden van infrastructuur met 
recreatieve doeleinden is toegenomen. 
Het aandeel van wegen en paden-
onderhoud daarentegen is verminderd. 
Onder recreatieve infrastructuur 
verstaan we onder meer info-borden, 
wegwijzers, picknick-banken, slagbomen, … 
De proporties van de andere deeltaken is 
onveranderd gebleven. 
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Figuur 7. Verhouding van de verschillende 
activiteiten binnen het maatregelenpakket met 
doelstelling recreatie, voor alle provincies 
gesommeerd. 
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5.2 Begrazingsbeheer 

 
Ten opzichte van de voorgaande jaren is er op niveau Vlaanderen nauwelijks iets gewijzigd, 
met een stabiele proportie van zo’n 7% van de arbeidertijd die aan begrazingsbeheer wordt 
besteed.  

 
Figuur 8. Aandeel van de verschillende activiteiten i.f.v. begrazing. 

 
Zoals hierboven aangegeven is het totaalpakket nagenoeg gelijk aan de voorbije jaren, maar 
ook binnen dit pakket zelf zijn de verhoudingen van de verschillende deeltaken in functie van 
begrazing identiek gebleven. 
 
De deeltaak met het hoogste aandeel heeft te maken met de infrastructuur. Ook de voorbije 
jaren was dit telkens het geval. Daarin is er een gelijk belang voor het onderhouden van 
bestaande infrastructuur en voor het aanleggen/plaatsen van nieuwe infrastructuur. 
Ook het verzorgen van de dieren zelf, zoals voederen, hoefverzorging, watervoorziening, 
veterinaire controle,… neemt een aanzienlijk deel van de tijd in beslag. 
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5.3 Bestrijding 

 
Figuur 9. Bestreden soorten in ANB-domeinen.  

 
De totale tijdsbesteding aan bestrijding is wel afgenomen maar de onderlinge verhoudingen 
blijven identiek. 
 
Van 2011 tot 2013 nam het aandeel van alle bestrijdingsactiviteiten binnen het takenpakket 
van ANB-arbeiders af van 9% tot 6% van de totale tijdsbesteding. De onderlinge verhouding 
van de verschillende soorten wijzigde hierbij niet, waarbij meer dan twee derde van de 
bestrijdingstijd geïnvesteerd werd in Amerikaanse Vogelkers. 
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5.3.1 Amerikaanse Vogelkers 

 
Voor het tweede jaar op rij zien we een afname van de tijd die ANB-arbeiders hebben 
gespendeerd aan het bestrijden van Amerikaanse Vogelkers, namelijk van 6% van de totale 
werktijd tot 4%. Of in arbeider-VTE uitgedrukt; van 14 tot 8 VTE’s. 
 

.  
Figuur 10. Verhouding nabehandeling versus hoofdbehandeling. 

 
Ook in 2013 werd door de ANB-arbeiders tweemaal meer tijd gestoken in nabehandeling 
dan in hoofdbehandeling. Daarmee staan we weer op het niveau van 2011. In 2012 werd aan 
hoofdbehandeling nog minder tijd besteed. 

 
Figuur 11. Verhouding van de verschillende bestrijdingsmethodes van Amerikaanse Vogelkers. 

 
Er zijn geen spectaculaire wijzingen in de verhouding van de toegepaste 
bestrijdingsmethodes. Er is wel een evolutie merkbaar van afname van de hak & spuit 
methode ten voordele van uittrekken en ringen. 
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5.3.2 Andere plantensoorten 

 
We hebben het hier voornamelijk over bestrijding van distels maar ook over Amerikaanse 
Eik, Japanse Duizendknoop, Reuzenbalsemien en Reuzenbereklauw. In vergelijking met vorig 
jaar is het belang, binnen het volledige takenpakket, van bestrijding van andere soorten dan 
Amerikaanse Vogelkers op het zelfde niveau gebleven.  
 

 
Figuur 12. Bestrijdingsmethode bij plantensoorten anders dan Amerikaanse Vogelkers. 

 
Het aandeel chemische bestrijding is constant gebleven (13%). De proportie van puur 
mechanische bestrijding daarentegen is teruggelopen (van 74% naar 67%), ten voordele van 
gecombineerde bestrijdingsmethode. 
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5.4 Maaibeheer 

 
Het aandeel maaibeheer in eigen 
regie is voor het derde jaar op rij 
ongewijzigd gebleven,  op 10% van 
de werktijd (of 22 VTE’s). 
 
Wat machinegebruik betreft zijn de 
patronen van 2013 dezelfde als in 
2012 en 2011. Bosmaaier blijft met 
stip het meest gebruikte toestel voor 
maaien in eigen regie. Ook tractor en 
één-assige trekker worden vrij veel 
ingezet, maar de volgorde verschilt 
tussen de provincies.  
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 14. Tijdsverloop maaibeheer eigen regie. 

 
Maaibeheer is een sterk seizoensgebonden beheerwerk, waarbij het grootste deel van het 
werk binnen een relatief korte periode dient te gebeuren. In 2013 is relatief eerder gemaaid 
dan de voorbije jaren.   
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Figuur 13. Gebruik machines bij maaibeheer in eigen regie. 
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5.5 Aanplantingen 

 
In 2013 nemen aanplantingen een zelfde aandeel in binnen het takenpakket van ANB-
arbeiders als in 2012, namelijk 11%, wat toen er een duidelijke stijging was tegenover het 
voorgaande jaar (+3%). 

In Figuur 15 wordt de verdeling 
van de tijd van de ANB-arbeiders 
besteed aan verschillende 
soorten aanplant weergegeven.  
Iets meer dan de helft van de 
planttijd gaat naar 
(her)bebossing. Toch een 
duidelijke afname in vergelijking 
met de voorgaande jaren. De tijd 
die wordt gespendeerd aan de 
aanleg van houtkanten & 
struikengordels is wel lichtjes 
gestegen. Opvallend is de sterke 
stijging van de tijd voor ‘andere’. 
Hierin vinden we onder meer de 
aanplant van helmgras en 
jeneverbes terug.  

 
 

 

 
Figuur 16. Palet van aangeplante soorten in 2013 bij (her)bebossing. 

 
In 2013 werd bij (her)bebossing voor meer dan de helft van de bomen voor inlandse eik 
gekozen. Zo’n 1% percent is naaldhout. Dit jaar vinden we geen grote aantallen terug van 
aangeplante berken, wat logisch is gezien het pionierskarakter van deze soort. Zwarte Els, 
Beuk, Haagbeuk en linde vertegenwoordigen de rest van de populairste soorten.  
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5.6 Infrastructuurbeheer 

Een vijfde van de werktijd van ANB-arbeiders wordt gespendeerd aan het beheer van 
infrastructuur. Dit omvat infrastructuur met erg uiteenlopende doeleinden zoals 
toegankelijkheid, begrazing, bezoekersbeleving, … Het plaatsen van nieuwe en het 
onderhouden van bestaande infrastructuur nemen binnen dit takenpakket ongeveer elk de 
helft in. Het afbreken van infrastructuur komt slechts zelden voor. 
 

 
Figuur 17. Aandeel van verschillende types infrastructuur 

 
In Figuur 17 is het belang weergegeven van de verschillende types infrastructuur. We 
kunnen stellen dat de verhoudingen de afgelopen drie jaar bijna niet zijn gewijzigd. Het 
beheer van paden & verhardingen is wel in belang afgenomen. De tijd voor het 
onderhouden van gebouwen is gestegen. Het beheer (zowel onderhoud als aanleg) van 
recreatieve infrastructuur, zoals zitbanken, infoborden, picknick-tafels, wegwijzers, 
slagbomen, … is het belangrijkste gebleven. Bij de categorie andere infrastructuur horen 
bijvoorbeeld duikers, hoogzitten, pergola’s, sluizen, monniken,…  
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5.7 Overhead arbeiders 

 
Figuur 18. Overhead arbeiders. 

 
In dit luik nemen we de tijd die door arbeiders wordt gespendeerd aan overhead onder de 
loep. Dit zijn alle overkoepelende en ondersteunende taken die niet rechtstreeks gebonden 
zijn aan het beheer van een welbepaald gebied maar ten goede komen van alle domeinen in 
de regio. Het gaat bijvoorbeeld om het onderhoud van voertuigen en machines, maar ook 
tijd voor overlegmomenten of voor het uitvoeren van administratieve of logistieke taken. 
 
In zijn totaliteit heeft dit soort werk in 2013 ongeveer 17% van de tijd ingenomen, 2% meer 
dan in 2011. De toename kunnen we voornamelijk toeschrijven aan een stijging van de tijd 
gespendeerd aan het onderhoud en inrichten van gebouwen, maar ook de tijd voor het 
beheer van machines en vergaderingen dragen lichtjes bij tot de stijging van het 
totaalpakket. 
 
Gemiddeld wordt ongeveer 5% van de arbeidertijd aan ‘overige activiteiten’ gespendeerd. 
De helft daarvan is ongedefinieerd of bestaat uit zaken zoals beursbezoek, ANB-dag, 
sportdag, … Van de andere helft bestaat het grootst gedeelte uit vorming.  
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5.8 Werken door derden 

De werken waarvoor bij voorkeur beroep wordt gedaan op externen zijn maaibeheer, 
begrazing, exploitaties en infrastructuurbeheer. In aantal vertegenwoordigen groenbeheer 
en graafwerken slechts een klein gedeelte, in het budget is dat een ander verhaal. 
Over de voorbije 3 jaar is er geen grondige verandering opgetreden in dit patroon. 
 

  
Figuur 19. Type van werken uitgevoerd door derden. Links op basis van het aantal registraties in POBW, 
rechts op basis van het budget in het budgetopvolgingssysteem. 

 
Figuur 20. Wijze van uitbesteding in 2013. 

 
Figuur 20 toont aan dat voor werken door derden meestal gebruik gemaakt wordt van 
bestekken. Ook het uitvoeren van beheerwerken met behulp van een gebruiksovereenkomst 
is een populaire werkwijze.  
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5.9 Werkpatroon 

Gemiddeld werken 2,5 arbeiders aan één werk. De ploeggrootte is de voorbije jaren 
nauwelijks gewijzigd. Hierbij is enkel rekening gehouden met terreinwerk, niet met 
ondersteunende taken zoals onderhoud gebouwen, machines, administratie, … 
 

 
Figuur 21. Aantal arbeiders per werk 

 
 
 

 
Figuur 22. Aantal mandagen per werk 

 
Bijna 60% van de werken worden door 1 of 2 arbeiders uitgevoerd. In een derde van de 
gevallen door 3 tot 5 arbeiders. Slechts in 5% van de situaties is een ploeg groter dan 5 
personen. Meer dan 60% van de werken duurt maar 1 of 2 mandagen. Slechts 1 op de 10 
werken kost meer dan 5 mandagen. 
Uit beide parameters kunnen we afleiden dat het typische werkpatroon voor een ANB-ploeg 
bestaat uit kortdurende werken in klein ploegverband, dit zijn kleinschalige, gespecialiseerde 
of onvoorziene werken. Grootschalige werken worden meestal uitbesteed. Dit patroon is al 
3 jaar zo goed als ongewijzigd. 
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