
Dorpskern Locatie nabij 

Spierdijk 

Locatie 

depot TvB 

Avenhorn & De Goorn * 4 min 4 min 

Obdam 5 min 10 min 

Ursem 8 min 11 min 

Berkhout 6 min 4 min 

Spierdijk 2 min 6 min 

Hensbroek 6 min 11 min 

Zuidermeer 6 min 10 min 

Scharwoude 8 min 8 min 

Grosthuizen 7 min 7 min 

Oudendijk 8 min 7 min 

Rustenburg 8 min 13 min 

Wogmeer - - 

Bobeldijk - - 

 

* Avenhorn en De Goorn zijn samengevoegd omdat ze niet alleen aan elkaar vast liggen maar ook bij diverse 

beheerwerkzaamheden een twee-eenheid vormen.   

 

Bij bovenstaande meting is bij Spierdijk gemeten vanaf de rotonde langs de N194, de entree van het 

dorp. Bij de dorpskernen is bij het meten uitgegaan van het centrumgebied.   

 

Belangrijk om op te merken is dat er tussen de verschillende dorpskernen grote verschillen zitten in 

de hoeveelheid te beheren areaal. Er is rekening gehouden met intensieve beheerobjecten zoals 

sportcomplexen, begraafplaatsen en grote aaneengesloten groenobjecten (bijvoorbeeld parken en 

waterbergingen). 

De dorpskernen Avenhorn/De Goorn en Obdam zijn veruit de grootste en vormen samen bijna 2/3e  

van het totaal te beheren areaal. Ursem volgt met circa 10% en bij de overige dorpskernen gaat het 

om enkele procenten per kern.  

 

Een gemeentewerf op één locatie biedt mogelijkheden om de bedrijfsvoering van de buitendienst 

eens goed tegen het licht te houden. Er kunnen efficiency slagen gemaakt worden zonder dat dit 

ten koste hoeft te gaan van het werkplezier. Zo kunnen bijvoorbeeld werkzaamheden anders 

worden ingericht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het wel of niet uitbesteden van werkzaamheden. 

Ook de wijze waarop de medewerkers de werkzaamheden uitvoeren kan tegen het licht worden 

gehouden. De medewerkers komen nu nog vaak terug naar de werf om hun pauze te genieten maar 

het kan in veel gevallen efficiënter zijn om deze pauze op locatie te hebben.  

Daarbuiten is het opereren vanuit één team vanuit één locatie zeer bevorderend voor de team spirit 

en maakt het team dynamischer. 

  

 

 

 


