
Wij regelen 
uw groenschade

Wist u dat u ruim 90% van groenschades in de buitenruimte 
die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt kunt verhalen; zelfs 
wanneer niet bekend is wie de schade heeft veroorzaakt? 

Weet u wanneer u een groenschade kunt claimen en bij wie? 
Of hoe de hoogte van een boomschade wordt bepaald? En 
welke stappen u moet nemen om de kans op schadeverhaal  
te maximali seren? 

Dit zijn vragen waar Dolmans Landscaping en NODR samen 
het antwoord op hebben. Dankzij onze specialistische kennis 
en onze nauwe samenwerking optimaliseren we de aanpak van 
opeenvolgende schakels in de keten van groen- en schadever-
haalmanagement.

Dolmans Landscaping 

en NODR 

ontzorgen u volledig 

in geval van 

groenschades



LANDSCAPING

HOE WERKT HET?
U gaat een overeenkomst aan met Dolmans Landscaping en 

NODR waarin u Dolmans Landscaping machtigt om uw groen-

schades af te handelen, op te lossen en bij NODR te melden. 

Omdat Dolmans Landscaping als onderhoudsaannemer vrijwel  

elke dag in uw gemeente aanwezig is, constateren wij veel 

groen schades in de buitenruimte; wij hebben – met andere  

woorden- een signaalfunctie. Wij leggen schades direct foto-

grafisch vast, brengen de omvang ervan in kaart en melden de 

schade bij NODR. NODR verzorgt het  volledige traject van het 

schadeverhaal: van toedrachtonderzoek tot en met de invorde-

ring en afdracht van de schadevergoeding. NODR regelt dus  

ook de incasso bij de verzekeringsmaatschappij of het Waar-

borgfonds Motorverkeer en draagt het volledige verhaalde 

schadebedrag aan u over. Dolmans Landscaping herstelt daarna 

direct de schade! Mooi meegenomen: u hoeft zelf helemaal niets 

te doen! Dolmans Landscaping en NODR nemen u het totale  

proces uit handen. Ontzorgen noemen we dat!

 DE VOORDELEN VOOR U
•  het verhalen van schade(s) levert u als eigenaar van de open-

bare ruimte direct geld op;

• u bespaart kostbare tijd;

• u krijgt realtime inzicht in de status van uw schade(s);

•  u bent in goede handen, want zowel NODR als Dolmans 

 Landscaping zijn absolute specialisten in hun vakgebied.

VERBETERING AREAAL
Door onze focus op het melden én oplossen van schades, creëren  

we inkomsten voor u als opdrachtgever en eigenaar van de 

openbare ruimte. U zou dat bedrag kunnen budgetteren voor:

• herstellen van de schade

•  verbetermaatregelen die ten goede komen aan de kwaliteit 

van het areaal

•  groencompensatie, zoals aanplant en/of verbetering groen-

vakken, aanplanten van extra bomen, maatregelen ten behoeve 

van biodiversiteit;

Het enige wat wij van u vragen is dat deze maatregelen door 

Dolmans Landscaping uitgevoerd worden. Hierdoor ontstaat 

er een enorme stimulans om zeer proactief te handelen als er 

een schade geconstateerd wordt. Wij behandelen uw schades 

in groen, wegen en borden. Maar ook andere schades lossen  

wij uiteraard voor u op.

UW BOMEN ZIJN GELD WAARD!
Via onze gespecialiseerde afdeling Pius Floris Boomverzorging  

(onderdeel van Dolmans Landscaping Group), stellen erkende  

NVTB taxateurs, volgens het rekenmodel van de Nederlandse  

Vereniging van Taxateurs van Bomen, een waardebepaling  

van uw boom vast op basis van:

•  de kosten om de betrokken boom op diezelfde locatie te vervangen;

• eventuele verhoogde beheerskosten.

Er wordt dus niet alleen gekeken naar de kosten voor een  

nieuwe boom, maar ook naar de kosten om deze te onderhouden  

totdat deze in vergelijkbare mate de functie vervult van de  

beschadigde boom.

Met een boomtaxatie heeft u een exacte waardebepaling van 

uw bomen en ontstaat er geen budgettekort. Het schadebe-

drag wordt vervolgens verhaald. Bescherm zowel uw bomen  

als uw budget!

 

MEER OVER DOLMANS LANDSCAPING EN NODR
Dolmans Landscaping Group is een allround multidisciplinair 

groenvoorzieningsbedrijf, actief in aanleg, renovatie en onder-

houd van alle vormen van groen en bijbehorende civiel tech- 

nische projecten. 

NODR is gespecialiseerd in het verhalen van schades in de 

buitenruimte. Voor gemeenten en provincies verhaalt NODR 

duizenden schades per jaar aan onder meer wegmeubilair,  

wegdek, (openbare) verlichting en groenvoorziening. 

Voor meer info: 

www.dolmanslandscaping.com en www.nodr.nl

 

CONTACT
Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact 

op met de dichtstbijzijnde vestiging van Dolmans Landscaping.  


