Overdracht naar BORG
De volgende gegevens zijn nodig om tot overdracht te komen voor het groen en de bomen
van een project naar BORG. Projectstukken dienen minimaal 2 weken voor overdracht
aangeleverd te zijn. Uitgangspunten zijn HOR (Handboek openbare ruimte) HBB 2018
(Handboek Bomen)
Project gegevens
Geef uw projectnaam (zoals aangemeld bij commissie BInG).
Contactgegevens van de (hoofd)verantwoordelijke van het project:
Naam:
Organisatie:
E-mailadres:
Telefoonnummer vast:
Telefoonnummer mobiel:
Bij de
•
•
•
•
•
•

uitnodiging voor overdracht dient aanwezig te zijn:
Het goed gekeurde DO
Het bijbehorende bestek en alle tekening
Informatie over wat er aanwezig is aan groen(soort) en bomen.
Wat is er ondergronds aanwezig en beschikbaar voor bomen en groen.
Is er zelf beheer? En zijn daar overeenkomsten van?
Een revisietekening van het groen en bomen met daarop de beheergrens van het
project.

Specifieke gegevens per boom aangeven.
Groeiplaats inrichting:
• Kratten
• Bomengranulaat
• Bomenzand
• Bomengrond
• Doorwortelbare ruimte, oppervlakte m2 en inhoud m3
• Wortelbarrières
Algemene gegevens:
• Boomsoort wetenschappelijk naam
• Plantjaar
• Stamomtrek
• Leeftijd van geplante boom
• Boomgrootte 1e, 2e, of 3e
• Omlooptijd van de boom
Boomtype:
• Vrij uitgroeiend
• Niet vrij uitgroeiende boom
• Vormboom geknot, bolvorm, leiboom, blokboom, overige vormen
• Herdenkingsboom/monumentale boom
Voorzieningen:
• Boomrooster
• Wortelwering
• Drainagesysteem
• (Ondergrondse) verankering

Beplanting:
• Gazon
• Gras
• Maaien 1x hooiland
• Maaien 2x hooiland
• (Sier)heesters
• Vaste planten
• Bosplantsoen
• Wetenschappelijke namen van de aangeplante heesters/bosplantsoen en vaste
planten
Metingen bij groen en bomen volgens HBB en HOR
Geleverde grond dient voorzien te zijn van bijbehorende analyserapporten en bewijs van
oorsprong.
Metingen van de grond/zand/granulaat dient na aanleg van bomen en groen te voldoen aan
de gestelde eisen aan de geleverde grond/zand/granulaat van handboek bomen 2018.
De schouwer geeft bij de schouwronde aan, welke bomen hij wil laten monitoren. De
projectleider dient ter plaatse van deze overdracht aan te tonen dat onderstaande
monitoringswaarde voldoen aan het gestelde in het handboekbomen 2018. Het betreft de
monitoringswaarde voor:
• Vochthuishouding.
• Bodemzuurstofwaarde,
• Bodemkoolzuurwaarde
• Bodemgaswaarde
• Referentiewaarde bodemvochtkarakteristiek.
• Verdichting.
Nazorg en plantgarantie.
Nazorg: aangeven wie dat doet, voor hoelang en op welke manier
Plantgarantie: aangeven wie dat doet, voor hoelang en op welke manier
Nazorg-monitorings-gegevens dienen te worden gedeeld met BORG.

Gemeente Utrecht - Stedelijk Beheer
Productenlijst projectinformatie ten behoeve van de Overdracht
Middels deze productenlijst kunt u nagaan welke informatie voor uw project dient te worden
aangeleverd voor de overdracht. Graag ontvangen wij dit document ingevuld terug, gelijktijdig met de
aanlevering van de projectinformatie. Bij het invullen gelieve een kruisje plaatsen in het daarvoor
bestemde vakje.
Projectgegevens

Projectnaam
Projectverantwoordelijke
Organisatie
Telefoonnummer
Emailadres

Gemeente Utrecht - Stedelijk Beheer
Productenlijst projectinformatie ten
behoeve van de Overdrachten
Deel 1: Inventarisatie toetsingscriteria van de relevante vakgebieden
Wij verzoeken u in onderstaand schema aan te vinken welke onderdelen voor de
onderstaande vakgebieden in uw project voorkomen.

Vakgebied
Wegen en spelen
Groen
Ondergrond
Verlichting
Rioleringen
Oppervlaktewater en grondwater
Civiele constructies
Bijzonder beheer
Wijkonderhoud en Service

Aanwezig

Gemeente Utrecht - Stedelijk Beheer
Productenlijst projectinformatie ten behoeve van overdracht
Deel 2: Productenlijst
Als een project is aangelegd en in beheer genomen dient te worden door Stadswerken (SW), dan moet dit doorgegeven worden aan SW. Hoe dit proces verloopt, is aangegeven in proces 5.7. Wat er voor nodig is, geven we in dit
overzicht aan.
Nadat de schouw heeft plaats gevonden en geconstateerde restpunten zijn verbeterd c.q. opgelost, kan het project overgedragen worden aan SB.
Aan de hand van het onderstaande schema kunt u inventariseren welke informatiedocumenten van uw project dienen te worden aangeleverd voor het overdrachtsmoment.

Productnummer
1
2

Aangeleverd

Product
Productenlijst
Overdracht
Revisietekeningen/gegevens
Revisietekeningen/gegevens
Tekening te beheren gebied
Bestek

Toelichting product
Deze productenlijst, inclusief vinkjes bij de relevante onderdelen

Bestandstype
pdf

*
In pdf format.
Het op te leveren gebied is duidelijk aangegeven.

DGN/DWG
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pff

Bestektekeningen
Goedgekeurde DO tekening in BInG d.d. …………..
Tekening beheergrenzen
Overzicht van de (gewijzigde) beheerkosten
Afgesloten onderhoudscontracten e.d.

Tekening met de in de BInG vastgestelde beheergrenzen en de datum van de vergadering
Afgesloten onderhoudscontracten, garanties, doorlopende contracten en/of afgegeven vergunningen per
beheergroep.

Kwaliteitscertificaten
* Inhoud revisietekeningen:
DGN/DWG
. Kunstwerken zoals brug, duiker, sifon, dam , stuw, inlaat e.d. en beschoeiingen
. Speeltoestellen incl. logboeken
. Groen: analyse per soort verharding, straatnamen, huisnummers
. Riolering: riolen, drainage, gemalen, overstorten, kolken, e.e.a. conform richtlijnen voor de aanlevering van
digitale revisie
. Riolering: CD ROM van de TV inspecties
. Riolering: puttenstaat van de leverancier van de rioolputten
. Watergangen: dwarsprofielen, duikers, verleende watervergunningen en bijbehorende stukken en evt.
afwijkingen daarop
. Verkeersborden/straatnaamborden tekening
. Wadi
. Openbare Verlichting: kabels, voedingspunten, lichtobjecten plus topografie en maatvoering

