OPENBAAR GROEN

‘Bloembollen geven kleur a
De provincie Flevoland is ‘een bedachte’ provincie die grotendeels op de tekentafel is ontstaan. Bij zo’n provincie denk je niet
meteen aan groen en natuur. Toch is de realiteit anders. Zo is
de gemeente Zeewolde omgeven door het groen van het Horsterwold en het Hulkesteinse bos, en kunnen inwoners van deze
gemeente zich verheugen op 95 vierkante meter groen per persoon. ‘Wij bezuinigen niet op openbaar groen.’
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W

ethouder Gerben Dijksterhuis kan
zich best voorstellen dat mensen
van buiten de provincie bij Flevoland denken aan uitgestrekte velden en verre
einders. “Toch hebben we in deze regio ook erg
veel groen. Ik zie dit gebied als een ruwe diamant: er is nog veel meer mogelijk met groen.
We zijn dan ook een jonge gemeente, we
bestaan nog maar dertig jaar. Door veel naar
andere gemeentes te kijken, daarvan te leren
en dingen uit te proberen, komen we erachter
wat voor onze gemeente het beste werkt.” Bij de
aanleg van nieuwe wijken is groen steeds een
belangrijke factor geweest. “Omdat zich hier
veel jonge gezinnen vestigen, zijn er – naast
plantsoenen en bomen – ook veel speelweides
aangelegd.” Bij de eerste aanleg van het openbaar groen in Zeewolde zijn er wel wat inschattingsfouten gemaakt, geeft Dijksterhuis ruiterlijk toe. “We hebben bijvoorbeeld populieren
op te kleine plekken geplant waar ze onvoldoende konden uitgroeien. En toen de rijpe
peren uit de sierperen bovenop auto’s van onze
inwoners vielen en zo schade veroorzaakten,
wisten we dat we daarin ook geen juiste keuze hadden gemaakt. Dus hebben we ze moeten weghalen, en dat is natuurlijk zonde. Daar
hebben we van geleerd.”

PRAKTISCH
Hoewel de visie van de gemeente Zeewolde op openbaar groen nog in ontwikkeling is,
is het groen nu al rijkelijk vertegenwoordigd
in het dorp. “Wij zijn ons ervan bewust dat
groen belangrijk is voor het woongenot van
onze inwoners. Wij gaan dan ook te werk volgens een leidraad die we hebben vastgelegd in
het zogenoemde Het Groene Boekje van onze
gemeente. Centraal hierin staat dat wij een
groene gemeente willen zijn, maar tegelijkertijd praktisch willen omgaan met het beheer
daarvan. Wij beschikken in de bebouwde kom
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over 95 vierkante meter groen per inwoner en
dat is heel behoorlijk. Ons totale grondgebied
beslaat 268 vierkante kilometer, dus je begrijpt
dat er qua beheer en onderhoud een flinke
taak op onze schouders rust.” Een deel van die
taak is uitbesteed. “Het beheer en onderhoud
van de bermen in de buitengebieden hebben
wij uitbesteed aan agrariërs. Verder zijn vrijwel
alle rotondes in onze gemeente gesponsord
door het bedrijfsleven. Zij verzorgen de aanleg
en het onderhoud en mogen in ruil daarvoor
hun naam bij de rotonde vermelden.”

dat laten ze ook duidelijk merken. Regelmatig
ontvangen we complimenten over de kleurrijke aanplant, onze inwoners zijn er erg blij mee.”

SPEELBOS
In het bomenbeleidsplan heeft de gemeente vastgelegd hoe zij wenst om te gaan met
de bomenopstand binnen haar grenzen. “We
weten precies waar welke bomen staan en wat
de status van die bomen is. In het bomenbeleidsplan hebben we ook vastgelegd hoe we
omgaan met kapvergunningen. Ook hierin
kiezen we voor de praktische lijn. Alleen voor
bomen met een stam boven een bepaalde
lengte moeten bewoners een kapvergunning
aanvragen.” Over bomen is overigens nog wel
eens wat te doen binnen de gemeente Zeewolde. “De ene inwoner wil een boom weg hebben omdat hij er last van heeft, terwijl de andere inwoner er juist erg aan is gehecht. Sinds de

‘Met bloembollen kunnen we
de kwaliteit van ons openbaar
groen een impuls geven’
Dat de gemeente praktisch wil omgaan met
haar groen, wil niet zeggen dat de groenvoorziening saai en eenzijdig is. “Integendeel, we
letten er juist op dat er door het jaar heen
veel variatie is. In deze tijd – die vaak nog wat
saai en grijs is – staan er volop bloembollen te
bloeien in de bermen langs de toegangswegen en in de verschillende wijken. Nu zijn dat
natuurlijk de voorjaarsbloeiers, zoals narcissen, sneeuwklokjes en krokussen. Zij geven ons
dorp kleur in een jaargetijde dat er verder nog
weinig te beleven valt in het openbaar groen.”
Zeewolde kocht haar bollen de laatste jaren bij
G. Lubbe & Zonen en bij Jac. Uittenboogaard &
Zonen BV die ook voor de aanplant zorgden.
Zeewolde heeft het plan opgevat om het aandeel bloembollen verder uit te breiden. “Na de
voorjaarsbloeiers kunnen de zomerbloeiers
het overnemen, zoals dahlia’s die zelfs tot na
de zomer doorbloeien. Daarmee kunnen we
de kwaliteit van ons openbaar groen weer een
impuls geven.” Bewoners hebben waardering
voor deze aanpak, merkt de wethouder. “En

Wethouder Gerben Dijksterhuis: ‘Wij willen het aandeel

an ons openbaar groen’
komst van zonnepanelen op woningen, krijgen
we vaker het verzoek om bomen te kappen die
het zonlicht op de daken zouden ontnemen.
Dat is blijkbaar een nieuwe ontwikkeling die
hoort bij deze tijd.” Overigens is de gemeente
onlangs vrij spontaan een bos rijker geworden.
“Op de plek van een voormalig gronddepot is
een mooi bos ontstaan. Onlangs hebben we
besloten hiervan een speelbos te maken voor
de kinderen, met houten speeltoestellen, glijbanen, waterpompen, en dergelijke. Zo kunnen kinderen al op jonge leeftijd in aanraking
komen met de natuur, en dat maakt de kans
groter dat ze groen ook in hun volwassen leven
belangrijk zullen vinden.”
De gemeente heeft de gewoonte om bewoners actief te betrekken bij de planvorming,
zo ook bij de totstandkoming van een beeldkwaliteitplan voor de gemeente. “Daarin heb-

ben we samen vastgelegd dat een hoog onderhoudsniveau van het openbaar groen gewenst
is.” De wethouder merkt dat inwoners steeds
meer zelf het voortouw nemen als het om hun
leefomgeving gaat. “Een groep bewoners heeft
allerlei plannen voor de inrichting van het veld
voor hun huis dat grenst aan een vaarroute die vorig jaar is gerealiseerd. Daarover zijn
we met elkaar in gesprek. Op termijn zouden
zij ook het beheer en onderhoud op zich willen nemen. Dat vinden wij prima, alleen moeten we dan ook zaken borgen voor de toekomst. Want hoe gaat het dan als de huidige
bewoners verhuizen? Zeker is wel dat wij dit
soort initiatieven alleen maar stimuleren en
zeker niet zullen tegenhouden.” Ook het plan
voor het groot onderhoud komt in overleg met
inwoners tot stand. “We halen veel waardevolle informatie uit de wijken, dus die inspanning
levert ons ook echt wat op.”

GROEN KARAKTER
Van bezuinigen op groen is in de gemeente
Zeewolde geen sprake, dat is helder. “Al in een
eerder stadium zijn we in ons onderhoudsniveau een stapje teruggegaan, van een 8 naar
een 7, maar daar blijft het wel bij. Het groene karakter van onze gemeente moet behouden blijven, dat is belangrijk voor onze inwoners én voor de vele toeristen die elk jaar deze
kant op komen. Wij profileren ons nu met de
slogan ‘Puur Zeewolde, puur plezier’ en daarmee verwijzen we ook naar de natuur in en om
onze gemeente. Dat is dus zeker iets waarmee
wij ons op de kaart willen zetten.” De gemeente
heeft nog in overweging of zij zou willen meedingen naar de titel ‘Groenste gemeente van
Nederland’. “Voor ons moet dan eerst duidelijk
zijn wat we daarvoor moeten doen en wat het
ons uiteindelijk zal opleveren. Dit krijgt wellicht
een plek in het nieuwe collegeprogramma.”
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