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DIPLA 
& Loket Onderhoud 

Buitengebied
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Module Trage wegen
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Toegankelijk maken & functioneel houden
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© RL Westhoek

Regulier beheer nodig
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Op maat van elke trage weg

Foto © RLSD
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© zuirdand © RLRL
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Beheer van recreatieve infrastructuur
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Divers en versnipperd beheer

• Veel verschillende elementen te beheren:

• Verschillende beheermaatregelen (annex. mens&machines)

• Verschillende tijdsaspecten (vb. 1à2x/jaar maaien, 1x/7 jaar knotten, 
etc…)

• Beheer verdeeld over verschillende instanties
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Loket Onderhoud Buitengebied 

Wat? 
Platform/samenwerkingsverband dat gemeente- en stadsbesturen ondersteunt bij 
het regulier landschapsonderhoud.

Doel? 
• Kostbare tijd, middelen en beheerkennis efficiënter inzetten voor beheer KLE’s, 

trage wegen, recreatieve infrastructuur
• Intergemeentelijke samenwerking mogelijk maken (bijvoorbeeld op het vlak 

van aanbestedingen).
• Beleidsvisies vlotter helpen vertalen naar concreet onderhoud op het terrein 
(en draagt zo bij tot de visievorming).
• Over eigendomen heen coördinatie van de uitvoering in handen nemen en 
geschikte uitvoerders (op maat van elke taak) aan het werk zetten 
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Beheerschema’s

• Beheer per landschapselement vertaald naar gestandaardiseerde 
schema’s:

• Wanneer, welke handeling, met welk materiaal, machines en mensen…
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Inventarisatie

Beheerplanning en -begroting
Doorgeven taken

Zien taak op terrein

Taakuivoering registreren

taakcontrole

registreren
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Digitaal platform - DIPLA

Voordelen?

• Dynamisch.

• Maak bundeling en uitwisseling van kennis en informatie mogelijk.

• Verplicht tot standaardisatie: dit vergroot de efficiënte vergroot en 
verzekert een kwalitatieve dienstverlening.

• Houdt de historiek van beheer en beheerkeuzes bij.

• Geeft vlot opdrachten door aan de betrokkenen.

• Laat toe de uitvoering van opdrachten efficiënt op te volgen.
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Elementen intekenen - inventariseren
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Beheerinfo per element
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Filter: palen

Filter: maaien

Weergave elementen op kaart 
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Weergave elementen op kaart 

Rapporten 

• Beheerplan

• Uitvoeringsplan

Beheerplan_oudekale.pdf
Uitvoeringsplan.pdf
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Aanmelden/startscherm 
taakuitvoerder

GEACTIVEERD 

TAAK 
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Extra Taak info
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Start

Pauze
Klaar

Taakregistratie
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Ondersteuning via LOB

1. Inventarisatie

2. Opmaak beheerplannen

3. Begeleiding bij uitvoering
• opmaak van ramingen 
• opmaak bestekken en de 
• opmaak van de planning 
• Aansturing/opvolging van de specifieke aannemers/-diensten

Gedeeltelijke tot volledig ondersteuning
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Meer Info

• LOB studiedagen

• RL De Voorkempen:

• 28 mei 2019 op studiedag ‘Bomen van morgen’ 

• Brasschaat

• Info: http://www.vvog.info/default.asp?page=133

• Contactpersoon: Mathias.Vanspringel

(mathias.vanspringel@rldv.be)

• RL Schelde-Durme: 

• 11 juni 2019

• Massemen (Wetteren)

• Contactpersoon: Eliza Romeijn-Peeters

(eliza@rlsd.be)

•

http://www.vvog.info/default.asp?page=133
mailto:mathias.vanspringel@rldv.be
mailto:eliza@rlsd.be
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• RL Rivierenland:
• 13 juni 2019
• Bonheiden
• Contactpersoon: Charlotte De Wit

(charlotte@rlrl.be)

• RL Kleine en Grote Nete
• 18 juni 2019
• Kasterlee
• Contactpersoon: Lotte Deman

(lotte.deman@rlkgn.be) 

Meer Info

• LOB studiedagen
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Dank u wel!

Marian Gerard

Dienst Milieu en Natuurbeleid

marian.gerard@provincieantwerpen.be


