OPENBAAR GROEN

Midden in de Randstedelijke wereld van stenen en wegen, is
Wassenaar een zeer aantrekkelijke, groene oase. De groene
buffers aan weerszijden van de Rijksstraatweg die de gemeente doorkruist, houden de verstedelijking op veilige afstand. Aan
de westrand vormen de duinen een natuurlijke overgang naar
de zee. Al deze ingrediënten maken Wassenaar tot een aantrekkelijke gemeente om te wonen. Groen vraagt echter beheer en
onderhoud. Hoe gaat Wassenaar daarmee om, in deze budgettair zware tijden?
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“W

assenaar is een hele groene
gemeente en daar zijn we trots
op”, steekt Leendert de Lange
van wal. De Lange is sinds een jaar wethouder in de gemeente Wassenaar en onder andere verantwoordelijk voor openbaar groen. “Het
groen bepaalt de identiteit van Wassenaar en
is een van de belangrijkste kenmerken van het
dorpskarakter. Wij hechten dan ook veel waarde aan ons groen. Om een indruk te geven: in
deze gemeente staan 19.000 openbare bomen.
Dat zijn er veel voor een gemeente van deze
omvang, met 25.000 inwoners. Alleen de
gemeente Apeldoorn heeft er meer.” Als je door
Wassenaar rijdt, vallen je direct de prachtige
lanen op, omzoomd door bomen. Tegelijkertijd heeft het dorp een open karakter. “Wassenaar bestaat vanuit de historie uit een aaneenschakeling van landgoederen die doorlopen tot
in Den Haag. Veel van de landgoederen zijn in
tact gebleven. Hiervan heeft de gemeente 80
hectare in beheer. Een van die landgoederen
is Landgoed De Paauw, het voormalige woonhuis van Prins Frederik van Oranje-Nassau.
Hier is ons raadhuis gevestigd.”

BASISKWALITEIT
Het Wassenaarse groen vormt een mooie
buffer naar de omliggende randstad. “Je bent
nog maar nauwelijks de stad uit en je bent in
de natuur. In Wassenaar zelf heb je nauwelijks in de gaten dat de stad zo dicht bij is. Een
ander sterk punt van onze gemeente is het
duingebied met het strand in het westen, die
bij elkaar een derde vormen van ons gebied.”
De Lange merkt op dat beheer en onderhoud
hiervan in handen is van waterleidingbedrijf
Dunea. “Daarvoor hoeven wij dus geen kosten te maken.” En dat scheelt, want onderhoud en beheer zijn kostbaar, met name in een
gemeente die zo rijk aan groen is. “Wij bezitten een flink areaal. Onze visie is dat wij op het
gebied van groen in elk geval een basiskwali16 • BLOEMBOLLENVISIE • 24 januari 2014

teitsniveau willen vasthouden. Je moet je voorstellen: niveau A is het allerbeste, niveau D het
minimumniveau. Wij zetten qua onderhoud
en beheer in op niveau B/C. En als we zien dat
op een bepaalde plek het niveau dreigt weg te
zakken, grijpen we daar in en ondernemen we
extra actie.”

BEHOUD BUDGET
De intensiteit van beheer en onderhoud binnen de gemeentegrenzen loopt nogal uiteen.
“Globaal kennen wij vier gebieden: de landgoederen, de dorpskernen en woonwijken, weidegebieden en het duingebied. De landgoederen
hebben een natuurlijk karakter, als daar eens
een tak van een boom waait, kun je die best
een tijdje laten liggen, dat kan juist heel goed
zijn voor de natuur.

‘Ik vind de groeiende
maatschappelijke
betrokkenheid bij groen een
interessante ontwikkeling’
Het verwijderen van al het blad is wel veel
werk, dat kun je je wel voorstellen in zo’n Engelse landschapstuin. In dorpskernen en woonwijken vragen onderhoud en beheer meer
aandacht, in perken en langs wegen. Het duingebied valt dus buiten ons beheer en de weidegebieden worden door agrariërs onderhouden.” De Lange heeft zich in de raad hard
gemaakt voor in elk geval het behoud van het
budget voor groen. “Dat is voor dit jaar gelukt.
Daarmee kunnen we ons groen op niveau houden. Iedereen realiseert zich ook welke waarde groen in onze gemeente vertegenwoordigt;
het vastgoed in Wassenaar zou stevig in waarde dalen als het groen zou verdwijnen of afnemen. Groen kost geld, maar bezorgt ons dus
ook inkomsten. Daarbij is bekend wat groen

Leendert de Lange: ‘Zonder groen zou de waarde van

‘Groen bep
doet voor het welzijn van mensen. En ten slotte
besteden wij een deel van het onderhoud aan
ons groen uit aan de sociale werkvoorziening;
op die manier betekent ons groen ook iets voor
mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Redenen genoeg voor onze gemeente
om in te zetten op versterking van onze groene structuur.” Ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart is openbaar groen een
issue. “Daar is geen grote discussie over: alle
partijen hebben dit hoog op de agenda staan.
Belangrijk daarbij is dat er voldoende geld voor
beheer en onderhoud van openbaar groen
blijft en dat dit onderwerp niet ondersneeuwt
door andere wensen.”

PARTICIPATIE
Geld voor spectaculaire nieuwe projecten is er
niet, met het huidige openbaar groen budget

het vastgoed in onze gemeente ﬂink dalen’

aalt de identiteit van Wassenaar’
van 2,1 miljoen euro. Wel ontplooit Wassenaar
nieuwe initiatieven in samenwerking met zijn
inwoners. “Veel van onze bewoners hebben
zelf een grote tuin en tuinieren is voor hen vaak
een hobby. Vanuit die hobby en een gevoel van
betrokkenheid ontstaan hier en daar voorzichtig allerlei initiatieven en wij stimuleren dat
ook. Wassenaar heeft maar liefst 26 wijkverenigingen en een van die verenigingen is aan de
slag gegaan met het opknappen van een park.
Een andere buurtvereniging heeft een project
opgepakt bij de oude burcht. In een nieuwe
wijk bood een gepensioneerde inwoner aan dat
hij wel met het openbaar groen aan de slag wilde gaan. Hij heeft de gevraagde struiken gekregen en is aan de slag gegaan. Wij juichen deze
ontwikkelingen van harte toe. Tegelijkertijd
realiseren we ons dat we – met het weggeven
van een stuk beheer en onderhoud – ook moe-

ten loslaten hoe dit gebeurt. Bewoners hebben
daar soms andere ideeën over dan wij, kiezen
voor een andere aanpak. Maar, ook dat hoort bij
dit proces. Natuurlijk moeten we wel goed met
elkaar vastleggen wat ieders taken en verantwoordelijkheden zijn zodat er geen problemen
ontstaan rond aansprakelijkheid. Ook het kwaliteitsniveau mogen we niet uit het oog verliezen; binnen de gemeente hebben we de nodige
expertise opgebouwd op groengebied, die zullen we blijven inzetten. Los van dat alles vind ik
de groeiende maatschappelijke betrokkenheid
bij groen een interessante ontwikkeling.”

BLOEMBOLLEN
Ook het bedrijfsleven doet een duit in het
openbaar groen zakje van de gemeente Wassenaar. “Bijna alle rotondes in Wassenaar zijn
gesponsord door het bedrijfsleven. De aanleg

en het onderhoud zijn veelal in handen van
hoveniers die hiervoor contracten hebben met
de desbetreffende bedrijven. Ieder bedrijf geeft
zo zijn eigen invulling aan de rotonde. Een
bescheiden bordje maakt kenbaar welk bedrijf
de rotonde sponsort. De gemeente hoeft dus
niks aan deze rotondes te doen, een prima
samenwerking.” Ook de bollenkwekers in het
gebied dragen hun steentje bij. “Het aantal
bollenkwekers in Wassenaar is in de loop der
jaren afgenomen - veel bollengrond is teruggegeven aan de natuur – maar van oudsher
horen bloembollen wel bij dit gebied. Die link
is er dan ook nog altijd. Een kweker zorgt in het
voorjaar voor mooie bakken, kisten en manden
met bloembollen in het centrum. Dat fleurt de
boel mooi op in die winterse periode, daar zijn
we erg blij mee. Dat maakt het groene plaatje
van onze gemeente compleet.”
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