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Integraal beheer van de openbare ruimte
Taakoverschrijdend beheer op basis van inventarisatie in Sint-Niklaas
Met het oog op een meer professionele en integrale aanpak van de
planning, aansturing en uitvoering van het beheer van de openbare
ruimte, is het stadsbestuur van Sint-Niklaas op zoek gegaan naar
een optimale werkmethode. Hierbij waren vooral toegankelijkheid
en werkbaarheid belangrijke elementen. Bovendien was het nodig
om het draagvlak bij het bestuur en de uitvoerders zo groot mogelijk
te maken. Uiteindelijk werd gekozen voor een samenwerking tussen
verschillende disciplines op stadsniveau.
Tekst Bernadette Pieters | Bert Meskens

Taakoverschrijdende
aanpak
In Sint-Niklaas werd vorig jaar in
functie van het beheer van het openbaar domein bewust gekozen voor
een totaalaanpak van inventarisatie,
beeldkwaliteit en calculatie:
• inventarisatie van de ganse openbare ruimte (openbaar domein en
privaat toegankelijke gronden van
de stad en het OCMW) op basis
van een inventarisatiehandboek,
in samenwerking met de firma
Eurosense;
• bepalen van de gewenste beeld
kwaliteit in de verschillende
gebieden
• uitwerken van een beheerplanning op basis van beide vorige

elementen, met behulp van
Obsurv, een programma ontwikkeld door studiebureau Sweco;
• omzetten van de beheerplanning
in een concrete werkplanning
voor de uitvoerders op het terrein.
Dankzij deze taakoverschrijdende
aanpak ontstond tijdens het proces
een betere bewustwording van de
valkuilen en opportuniteiten inherent aan het beheer van de openbare
ruimte.
De uitgewerkte methode biedt op
lange termijn mogelijkheden om
duidelijker te communiceren en
biedt een objectieve basis om keuzes
te maken, te budgetteren enzovoort. Parallel met dit proces werd

Figuur 1 | Via een geïntegreerd GIS kunnen in Obsurv de inventaris, technische inspecties en begrotingsinformatie
gepresenteerd en bewerkt worden voor alle objecten in de openbare ruimte.

30

— groencontact 2017 | 43 [2]

een ‘masterplan openbare ruimte’
uitgewerkt, met de bedoeling om
de inrichting te standaardiseren en
beter leesbaar te maken.

Inventarisatie
Inventarisatiehandboek
In eerste instantie werd een inventarisatiehandboek opgemaakt. Hierin
werd bepaald welke objecten met
bijhorende attributen in het openbaar
domein geïnventariseerd moesten
worden. Deze objecten worden in het
handboek verduidelijkt met behulp
van foto’s. Het handboek werd ontwikkeld in samenwerking tussen de
verschillende beheerders die actief
zijn op het openbaar domein. Dit
denkproces was zeer leerrijk dankzij
de interacties tussen de disciplines.
Inventarisatie
Op basis van het inventarisatiehandboek werd een bestek opgemaakt
voor de opmeting en benoeming van
punten, lijnen en vlakken. Voor zover
mogelijk, werd ook het invullen van
attributen (bijvoorbeeld de boomof materiaalsoort) toegevoegd aan
deze opdracht. De werkmethode
werd vooraf niet strikt bepaald. De

gewenste nauwkeurigheid, uitvoeringstermijn en aanlevering van de
gegevens werden wel voorgeschreven. Na marktverkenning en doorlopen van de normale aankoopprocedure werd deze opdracht gegund aan
de firma Eurosense.
Als basis voor deze opdracht worden
de volgende componenten gebruikt:
• Het Grootschalige Referentie
Bestand (GRB);
• De Mobile Mappingbeelden
(Image-V beelden gemaakt in mei
2015);
• Middenschalige orthofoto’s van
Geopunt;
• LiDAR puntenwolk uit DHM Vlaanderen II;
• Plaatsbezoeken.
Verrijking van de geometrische gegevens
De attributen die niet kunnen
worden ingevuld omdat ze grondige
terrein- en/of vakkennis vragen,
worden door medewerkers van het
stadsbestuur aangevuld. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van Obsurv.
Dit kan zowel gebeuren vanop
kantoor (desktop) als vanop het
terrein (tablet).

Figuur 2 | Obsurv is webbased; op elk moment, op elke plaats en met elk toestel heeft u toegang tot
het systeem.
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Bijhouden van de inventaris
Aangezien het openbaar domein
continu in verandering is, is up-todate houden van de gegevens zeer
belangrijk. Vóór de start van de
beginmeting werden daarom afspraken gemaakt rond taakverdeling om
dit mogelijk te maken: wijzigingen in
het openbaar domein worden door
de respectievelijke diensten gesignaleerd aan het team databeheer, dat
op zijn beurt zorgt voor aanpassing
van de inventaris.

Dit alles gebeurt op basis van de
CROW-schaalbalken, die opgenomen zijn in Obsurv. CROW is een
Nederlandse non-profit organisatie
die onderzoek doet en kennis doorgeeft in verband met het openbaar
domein. De schaalbalken bieden een
methode om het begrip beeldkwaliteit te visualiseren voor de verschillende onderdelen van het openbaar
domein, zoals wegverharding, meubilair en groen.

Opstellen beheerplanning
Bepalen gewenste
beeldkwaliteit
Het gebruik van beeldkwaliteiten
is een goede basis om de communicatie over netheid en beheer van
het openbaar domein te vergemakkelijken. Dit moet ons toelaten om
de verwachtingen van de gebruikers
beter te vertalen naar uitvoering van
taken op het terrein. Een duidelijke
communicatie over de verwachtingen geeft ook de mogelijkheid om
de kosten hieraan te relateren. Een
bepaalde beeldkwaliteit is namelijk
gekoppeld aan een bijhorend takenpakket met aangepaste frequenties.
Per inventarisobject en per gebied
wordt de gewenste beeldkwaliteit
bepaald door het bestuur in overleg
met de respectieve diensten. Afhankelijk van het te besteden budget
worden aanpassingen doorgevoerd,
tot een evenwicht bereikt wordt.

Na een marktverkenning en het
doorlopen van de normale aankoopprocedure werd gekozen voor het
beheerprogramma Obsurv, aangeboden door Sweco Belgium nv. Dit programma zorgt voor de vertaling van
de gewenste beeldkwaliteit in een
takenpakket (met bijhorende frequenties) per inventarisobject. Door
de totaalsom te maken van deze
takenpakketten, wordt uiteindelijk
een beheerplanning uitgewerkt die
moet zorgen voor een evenwichtige
verdeling van de beheerkosten en
optimaal tegemoetkomt aan de verwachtingen van het bestuur en de
gebruikers van de openbare ruimte.

Calculatie van de
werklast
Obsurv maakt een objectieve calculatie mogelijk op basis van eenheidsprijzen, tijdsinschatting en

materiaalbehoefte afkomstig van
objectieve normen, gecombineerd
met ervaringen van Sweco binnen
een grote groep Nederlandse steden
en gemeenten. Deze eenheidsprijzen
kunnen aangepast worden aan de
concrete situatie van en specifieke
gewoontes bij de opdrachtgever.

Werkplanning
Op basis van de algemene beheerplanning, worden de taken verdeeld
tussen de uitvoerders op het terrein
(aannemers, sociale economiebedrijven, eigen personeelsleden). Dit
resulteert in een concrete en duidelijke werkplanning per uitvoerder.

Meting technische
kwaliteit
Vergelijkbaar met de beeldkwaliteit,
wordt ook de technische kwaliteit
regelmatig opgevolgd. Dit gebeurt
tweejaarlijks door een externe firma,
gecombineerd met de meting van
wijzigingen in de inventaris. De
gestandaardiseerde meting laat toe
om op een meer objectieve manier
prioriteiten te stellen in de renovatie of herstelling van het openbaar
domein. Tevens is dit een degelijke
basis voor budgettering op langere
termijn.

van het stadsbestuur om een efficiëntere structuur uit te bouwen. Voor
het beheer van het openbaar domein
was vooral het hokjesdenken van
de verschillende diensten een probleem. Dit project is het resultaat
van een meer integrale benadering
van het beheer van het openbaar
domein. De ontwikkelde werkwijze
laat toe om de beschikbare technologie en mogelijkheden tot digitalisering optimaal te combineren met
management en werkplanning op
het terrein. Op die manier krijgen
beleidsmakers, planners en uitvoerders een instrument om hun werk op
een meer professionele wijze uit te
voeren.
Auteursinfo
Bernadette Pieters
Dienst Projecten Openbaar Domein,
Stad Sint-Niklaas
bernadette.pieters@sint-niklaas.be
Bert Meskens
GIS en groenexpert, Sweco
bert.meskens@swecobelgium.be

Meer info
Peter van der Burg
Commercieel manager Obsurv
Peter.vanderburg@swecobelgium.be

Websites
www.obsurv.be
www.sint-niklaas.be
www.swecobelgium.be

Besluit
De noodzaak om meer integraal te
werken is ontstaan vanuit de visie

OBSURV
Obsurv is een compleet beheersysteem voor de openbare ruimte, ontwikkeld door Sweco, waarmee naast het vastleggen en bijhouden van
een inventarisatie, ook technische inspecties kunnen worden uitgevoerd
of waarmee onderhoudsplannen en begrotingen kunnen worden opgesteld. Dit geldt voor de hele openbare ruimte: groen, bomen, wegen,
kunstwerken, riolering, openbare verlichting of straatmeubilair.
Het is een web-based oplossing waardoor iedereen altijd en overal de
beschikking heeft over dezelfde informatie over de openbare ruimte.
Via autorisaties krijgt iedereen (van diensthoofd tot onderhoudsploeg)
toegang tot de juiste informatie om hun werk te kunnen uitvoeren. Meer
dan 150 organisaties werken met Obsurv, waaronder drie in Vlaanderen.
Figuur 3 | Obsurv ondersteunt het werken op basis van beeldkwaliteit.
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