
Lantaarnpaal (6 meter)  € 800

Bushokje  € 5.000
Vervangen ruit  € 500

Verkeersbord  € 150

Fietsenrek ‘nietje’ € 50 

Groot speeltoestel € 5.000

Zand voor in
zandbak € 90 per m3

Ondergrondse vuilcontainer  € 10.000
Legen en verwerken  € 1.650 per jaar

Vegen straat  € 3,50 per 100m2

Klein speeltoestel € 750

Rubbertegels € 60 per m2

Bankje € 850
Hekje € 400

Lantaarnpaal (4 meter)  € 600
Elektriciteitskabel (25 meter)  € 800

Leiboom (groot) € 1.200
Snoeien en aanbinden € 75

Gras zaaien  € 50 euro per 100m2

Maaien  € 2,50 per 100m2

Afvalbak  € 500
Legen  € 1,20 per keer

Leiboom (klein)  € 350

Kleine boom  € 200
Planten  € 200

Boom  € 375

Struikrozen € 5 per stuk 
Onderhoud € 12 per m2  
Bemesten € 2 per m2

Asfaltweg  € 45 per m2

Vervangen deklaag  € 15 per m2

Scheuren vullen  € 6 per meter

Klinkerweg  € 40 per m2

Herbestraten  € 12,50 per m2
Stoep € 35 per m2

Herbestraten  € 9 per m2

Plantenbak  € 700

Bron: CROW (nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare 
ruimte), Arjeh Cortissos van C-Commit civieltechnische specialisten en Gemeente Utrecht

24 •  elsevier 13 augustus 2011 elsevier 13 augustus 2011 •  25

Het speeltuintje op de hoek, de bomen in 
de straat en de lampen in het steegje zijn 

vanzelfsprekende onderdelen van de leef-
 omgeving. Mensen verwachten dat de speel-
toestellen in het speeltuintje heel zijn, de 
straat schoon is en struiken regelmatig wor-
den gesnoeid. Maar de inrichting en het on-
derhoud van uw buurt kosten geld; gemeen-
ten gaan niet voor niets de komende tijd be-
zuinigen op openbaar groen en het ophalen 
van afval.

Maar hoe ziet het prijskaartje van de 
buurt er eigenlijk uit? Kost het plaatsen van 
een fietsenrek bij de bushalte 100 of 1.000 
euro? Wat kost het om de kale plekken op het 
grasveldje achter het huis waar de kinderen 
altijd voetballen, opnieuw in te zaaien? En 
aan welk bedrag moet je denken voor het 
snoeien van een boom?

Zulke vragen zijn niet voor heel Neder-
land eenduidig te beantwoorden. Lokale om-
standigheden zoals bodemtype, het aantal in-
woners en de ruimte die te gebruiken is voor 
openbaar groen in een wijk, lopen uiteen en 
zorgen voor kostenverschillen. 

Ook is een luxe bankje duurder dan een 
eenvoudig houten exemplaar, zijn de kosten 
van het legen van een afvalbak afhankelijk 
van de afstand tussen de te legen bakken, en 
is de prijs van een complete lantaarnpaal af-
hankelijk van de lengte van de elektriciteits-
kabel die naar het elektriciteitskastje moet 
lopen. 

Toch is een algemeen beeld wel te schet-
sen. Een boom kost inclusief het graven van 
een gat en storten van geschikt zand eerder 
300 dan 3.000 euro en het plaatselijk herbe-
straten van de stoep waar de tegels schots en 
scheef liggen, kost ongeveer 9 euro per vier-
kante meter.

In de infographic hiernaast is te zien wat 
de gemiddelde openbare ruimte kost. Het zijn 
afgeronde bedragen. In de bedragen is 21 
procent aan overige kosten meegenomen, zo-
als arbeidskosten, uitvoeringskosten, over-
headkosten en andere bijkomende kosten. � J
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