OPENBAAR GROEN

‘Bollenvelden zijn een verri
Over ‘groene gemeentes’ gesproken. De gemeente Bergen in
Noord-Holland valt ontegenzeggelijk in die categorie, met een
uitgestrekt duingebied, bossen en fraaie lanen omzoomd met
oude bomen. Opvallend daarbij is dat de groene identiteit van
de verschillende kernen nogal uiteenloopt. Hoe gaat de gemeente om met die grote diversiteit aan groen en het onderhoud en
beheer dat dit met zich meebrengt?
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B

ergen heeft van oudsher een grote aantrekkingskracht: op kunstenaars vanwege het bijzondere licht en op toeristen
vanwege de mooie, groene omgeving. Overigens is de huidige gemeente Bergen ontstaan
aan het begin van deze eeuw, toen de voormalige gemeenten Schoorl, Egmond en Bergen
fuseerden. Daarmee is de diversiteit van het
gebied toegenomen. “Binnen onze gemeente
kennen we diverse groenidentiteiten”, vertelt
Cees Roem, als wethouder onder andere verantwoordelijk voor de groenvoorziening in zijn
gemeente. “In Bergen en Schoorl ligt het accent
op bossen, bomen en lanen– met het Bergense
en het Schoorlse bos – terwijl voor de Egmonden de uitgestrekte weilanden, de bollenvelden
en de duinen heel kenmerkend zijn. In Bergen
en Schoorl past een lindeboom in het beeld, in
de Egmonden denk je eerder aan rozenbottel
en helmgras. Voor ons beleid betekent dat dat
we steeds zorgvuldige keuzes moeten maken:
wat past het beste in welk beeld? Natuurlijk letten we daarbij ook op de omstandigheden.”

USP’S
Bergen heeft niet al het groen binnen de
gemeentegrenzen in eigendom en/of in eigen
beheer. “Het Bergense Bos is eigendom van de
gemeente Bergen, maar het beheer hebben wij
uitbesteed aan PWN; zij beschikken hiertoe
over de benodigde kennis en capaciteit. Het
Schoorlse Bos is eigendom van Staatsbosbeheer, dat het bos dus ook zelf onderhoudt, aan
de hand van een eigen beheerplan. Regelmatig
overleggen wij met deze partijen. Daarbij gaat
het niet alleen over beheer en onderhoud en de
uitwisseling van kennis, maar ook over toerisme en recreatie. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van fiets- en wandelpaden en het op elkaar
laten aansluiten van netwerken. De gemeente
faciliteert waar zij kan, het toerisme is immers
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een belangrijke economische pijler met zo’n 1,2
miljoen overnachtingen per jaar. De natuuren kustbeleving spelen daarbij een grote rol, in
marketingtermen zou je het onze unique selling points kunnen noemen.”

‘Bloembollen zijn zeker
een optie, met name
verwilderingsbollen zouden
goed passen in onze visie’
Overigens vindt de gemeente haar groene
karakter niet alleen belangrijk voor toeristen, maar ook voor haar bewoners. “Groen is
erg belangrijk voor de leefbaarheid van onze
kernen. Groen straalt rust uit, het is mooi om
naar te kijken en fijn om in te vertoeven.” Bergenaren zijn erg gehecht aan het groen in
hun leefomgeving. “Toen wij besloten om bij
de reconstructie van de Breelaan in de kern
van Bergen een aantal leilindes te vervangen
door een ander type bomen dat beter aansluit bij de laanstructuur, doken bewoners daar
direct bovenop. Dat toonde opnieuw aan hoe
belangrijk het is om zorgvuldig met bewoners
te communiceren en ze bij dit soort processen te betrekken.” In Bergen aan Zee namen
inwoners zelf het initiatief om een opruimactie in het dorp te houden om al het zwerfvuil
van de straat en in de perken te verwijderen.
“De gemeente heeft de benodigdheden gefaciliteerd en de bewoners zijn zelf aan de slag
gegaan.”

INPUT
Bewoners leveren ook hun input bij de totstandkoming van de structuurvisies voor de
verschillende gebieden binnen de gemeente.

Cees Roem: ‘Groen is een van onze unique selling

“Er loopt op dit moment een aantal vernieuwingsprojecten waarbij woningbouw en openbaar groen een rol spelen, zowel in Schoorl als
in Bergen en de Egmonden. Daarbij werken
wij met klankbordgroepen waarin ook bewoners zitting hebben, zij zijn vanaf het begin bij
deze projecten betrokken. Die aanpak hanteren we ook bij herinrichtingen van wegen en
wijken, daarbij zijn bewoners betrokken via de

jking voor onze gemeente’
toen redelijk buiten schot gebleven. Toch moeten we heel zorgvuldig kijken naar wat we zelf
kunnen doen, wat we uitbesteden en wat we
eventueel aan burgers overlaten, binnen heldere kaders. De komende vier jaar wordt het
opnieuw scherp aan de wind zeilen. Ik hoop
dat het volgende college openbaar groen hoog
op de agenda laat staan.”

GROENPROJECTEN
Want er staan nog mooie groenprojecten op
stapel. “Voor landgoed Het Oude Hof werken
we samen met de gebruikers aan een integraal
plan voor groen, groenbeheer en de bedrijvigheid op deze locatie.” Onlangs werd een project in het Bergense Bos afgerond. “Hier is de
Sparrenlaan opnieuw aangelegd, de oude sparren zijn vervangen door nieuwe. PWN heeft dit
voor ons gerealiseerd.” In Bergen aan Zee werd
de boulevard heringericht, met onder meer de
aanleg van een ‘duinbalkon’, dat een prachtig
uitzicht biedt over zee. “Er is nu een veel beter
samenspel tussen de duinen en de boulevard.”
In de kern Bergen werd een natuurspeeltuin
aangelegd. “Dat is een van de mooiste speeltuinen van Bergen geworden met houten klim- en
speeltoestellen, een kunstmatige poel en een
uitkijkpost.”

points’

wijkvereniging. Deze werkwijze biedt bewoners de mogelijkheid om input te leveren en
de accenten te leggen op wat zij belangrijk vinden. Groen is daarbij een steeds terugkerend
thema.”
De gemeente weet zich verzekerd van ‘een
zeer gepassioneerd en betrokken’ team buitendienstmedewerkers. “Onze buitendienst is

op en top geëquipeerd om het groen in onze
gemeente optimaal te onderhouden. Die mannen zijn ongelooflijk gedreven, ze willen het
allemaal perfect voor elkaar hebben.” Beperkte budgetten kunnen daarbij voor frustraties zorgen. “Voor onderhoud en beheer kiezen wij voor een sober en doelmatig beleid.
In 2012 hadden we een bezuinigingsopdracht
van 3,5 miljoen euro, maar openbaar groen is

De gemeente Bergen is – zeker in de Egmonden – een belangrijk gebied voor bollenkwekers. “Als de bollenvelden in bloei staan, vormen zij een verrijking voor onze gemeente.
Dan zie je regelmatig toeristen langs de kant
van de weg stoppen om foto’s te maken.” Roem
weet met enige trots te vertellen dat onlangs
een tulp van de Egmondse kwekerij Apeldoorn
op Keukenhof werd gedoopt door de Chinese
presidentsvrouw. Toch doet de gemeente nog
niet zo veel met bloembollen in het openbaar
groen, op een enkele narcis na. “Wij werken
voornamelijk met zaaimengsels die aantrekkelijk zijn voor insecten. De kern van ons bermenbeleid is: de natuur moet zijn werk doen.
Bloembollen zijn echter zeker een optie, met
name verwilderingsbollen zouden goed passen in deze visie. Daar staan wij zeker voor
open. Dat levert in het voorjaar beslist een
mooi plaatje op.” Interesse voor een mooi aanbod is er dus zeker. Of de wethouder daar dan
nog zelf op kan reageren, is twijfelachtig. Na
de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart
kwam zijn partij, de VVD, er niet goed vanaf.
“We leveren twee zetels in.” Dat zal niks afdoen
aan Roem’s betrokkenheid bij het groen in zijn
gemeente. “Ik woon zelf recht tegenover een
prachtige, groene weide in Bergen en word
dus elke dag geconfronteerd met het effect van
groen op ons dagelijks leven. Dat is nauwelijks
in geld uit te drukken.”
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