OPENBAAR GROEN

De gemeente Lisse profileert
zich als ‘Centrum van de Bollenstreek’. Voor zo’n gemeente moet openbaar groen wel
van belang zijn. Hoe vertaalt
zich dat naar het beleid? En
in hoeverre hebben de oprukkende bezuinigingen daar
invloed op? BloembollenVisie sprak hierover met Ad
van Zelst, wethouder openbaar groen, natuur en milieu.
‘Groen onderstreept de identiteit van onze gemeente.’
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I

n 2009 nam de gemeente Lisse het besluit
om alle werkzaamheden in de openbare
ruimte waaronder het onderhoud aan het
openbaar groen uit te besteden aan Meerlanden. Noem het ‘voortschrijdend inzicht’, maar
enige jaren later werd het de gemeente duidelijk dat daarmee de kous niet af was. “Inwoners
waren niet tevreden over de staat van onderhoud in onze gemeente. Er moest iets gebeuren.” Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente
opnieuw naar het groen binnen haar grenzen
is gaan kijken. “We hebben het groen in de
verschillende deelgebieden geïnventariseerd:
waar bevindt zich welk groen en wat is de status daarvan? Op basis daarvan hebben we
een aantal keuzes gemaakt. Plantsoenen die
veel onderhoud vragen, zullen we – met het
oog op het budget – vereenvoudigen. Daar zal
beplanting plaats maken voor gras. Verder hanteren we voor het onderhoud in het centrum
een hogere norm dan voor de buitengebieden.
Dode bomen en struiken gaan we vervangen.”

BOMENBELEID
Om in kaart te brengen hoe het staat met de
bomen in Lisse, heeft de gemeente een bomenbeleidsplan opgesteld. “Bomen zijn vaak het
sluitstuk bij nieuwbouw- en renovatieprojecten terwijl je ze al vanaf het begin in de planvorming zou moeten meenemen. Daar moeten
we dus anders mee omgaan.” Het beleidsplan
geeft een overzicht van het huidige bomenbe14 • BLOEMBOLLENVISIE • 21 februari 2014

Ad van Zelst: ‘Bollenvak kan gaasbakken met bollen sponsoren’

‘We zijn de achtersta
stand in Lisse. “Onze doelstelling is: een halve
boom voor elke inwoner. Dat betekent 11.000
bomen voor 22.000 inwoners, en die staan er
ook. Monumentale bomen zijn beschermd,
ook als ze in bezit zijn van particulieren. Periodiek worden monumentale bomen gekeurd en
geven we particulieren een onderhoudsadvies.
De kosten van de keuring zijn voor rekening
van de gemeente.” Van Zelst is blij met het plan.
“De bomen in onze gemeente staan nu beter
op ons netvlies en we gaan er bewuster mee
om. Ze kunnen niet meer ondergesneeuwd
raken onder ander beleid.”

GAASBAKKEN
In de centrumgemeente van de Bollenstreek
kunnen bloembollen natuurlijk niet ontbreken. “Wij doen best veel met bollen. Zo hebben
we het Actieplan Bloembollen dat loopt van

2012 tot 2016 en dat elk jaar meer doorgaande
wegen voorziet van bloembollen in de bermen.
Zo hebben we de afgelopen twee jaar bloembollen gekregen van Total Green Holland (Q.
van den Berg). Ook doen we – samen met veertien andere gemeenten – mee aan het Holland
Rijnland-project dat uitgaat van verschillende landschapselementen die zorgen voor een
herkenbare structuur. Daarbij gaat het bij ons
om de kenmerkende beukenhagen. Daarnaast
doen we zelf nog aan groenelementen in ons
dorp zoals hanging baskets met per seizoen
wisselende beplanting, kruiden- en bloembollenmengsels in bermen en gaasbakken gevuld
met bloembollen. Die gaasbakken staan op
tien locaties, onder andere voor het gemeentehuis, daar zijn ze gevuld met narcissen van de
firma Leenen.” De gaasbakken kunnen worden
gesponsord door het bedrijfsleven, vertelt Van

over een budget van 1,1 miljoen euro per jaar
voor openbaar groen. Daarmee kunnen we
de achterstand die we de afgelopen jaren hebben opgelopen, langzamerhand weer inhalen. Groen is een belangrijk thema voor de
gemeente Lisse, het onderstreept onze identiteit. Zowel door de gemeente als door onze
inwoners wordt daar veel waarde aan gehecht.

‘Daarnaast heeft een hoge
kwaliteit openbaar groen ook
een heel pragmatisch doel:
dat onze inwoners tevreden
zijn en dat er minder klachten
binnenkomen’

nd aan het inhalen’
Zelst. “Zes van de tien bakken zijn gesponsord.
Wij nodigen het bollenvak van harte uit hieraan mee te doen, dit is een mooie manier om
je bedrijf te manifesteren.”

ADOPTEREN
De gemeente Lisse kent nu nog zes en binnenkort zeven rotondes. Deze rotondes kunnen
worden geadopteerd door het bedrijfsleven.
Een aantal bedrijven – waaronder CNB – heeft
al eerder aangeboden een rotonde te willen
sponsoren, maar tot nu toe heeft de gemeente
dit niet opgepakt. Van Zelst verklaart: “Een aantal rotondes ligt aan de N208, dat is een provinciale weg. De provincie Zuid-Holland mag dus
eisen stellen aan de inrichting daarvan en daar
is wat tijd overheen gegaan. Inmiddels is duidelijk wat deze eisen inhouden en kunnen we aan
de slag met de herstructurering van alle roton-

des.” Lisse heeft deze klus in handen gegeven
van de Rotondespecialist. “Zij doen de coördinatie en het ontwerp en sluiten een en ander
kort met de provincie. De afspraak is dat alle
rotondes dezelfde uitstraling krijgen, dan ontstaat er eenheid. Natuurlijk hopen we dat de
bollenbedrijven van deze mogelijkheid gebruik
zullen maken om zichzelf en het vak te profileren. Als centrumgemeente van de Bollenstreek
kan het ons wat dat betreft niet gek genoeg.”

BUDGET
Hoewel drie op de vier gemeentes bezuinigt
op openbaar groen, heeft de gemeente Lisse
hiervoor een behoorlijk budget beschikbaar.
“Het project Bollen in Lisse loopt vier jaar en
kost in die periode totaal 200.000 euro, waarvan Holland Rijnland 25 procent bijdraagt.
Daarnaast beschikken we vanuit de gemeente

Daarbij zul je begrijpen dat ik ook vanuit mijn
aandachtsgebieden natuur en milieu gefocust ben op groen.” Van Zelst is bekend met
de belangrijke bijdrage van groen aan het welzijn van de mens. “Daarnaast heeft een hoge
kwaliteit openbaar groen wat mij betreft ook
een heel pragmatisch doel: dat onze inwoners
tevreden zijn en dat er minder klachten binnenkomen. Door inwoners bovendien te laten
weten wanneer er in hun wijk aan het openbaar groen gewerkt zal worden, creëren we
rust. Iedereen weet op die manier waar hij aan
toe is. Die communicatie met inwoners zal binnen ons project buurtgericht werken nog beter
uitgevoerd moeten worden.”

PARTICIPATIE
De toenemende betrokkenheid van inwoners
bij het werk van de gemeente, is ook in Lisse
aan de orde. “Het begrip ‘participatiesamenleving’ krijgt ook in onze gemeente vorm en
inhoud. Een aantal jaren geleden hebben wij
al het buurtgericht werken ingezet, waarbij
inwoners van een wijk nauw betrokken zijn
bij wat er in de openbare ruimte in hun buurt
gebeurt. Projecten komen in goed overleg tot
stand. Daardoor ontstaat er meer inzicht in
elkaars standpunten en dat legt een basis voor
wederzijds begrip. Ook dat leidt tot tevredener inwoners. Nu gaan we nog een stapje verder: inwoners kunnen een stukje groen in hun
directe omgeving adopteren, dit zelf inrichten
en onderhouden, naar eigen inzicht. Dat idee
spreekt erg aan. Op die manier grijpen diverse ontwikkelingen weer in elkaar. Dat is mooi
om te zien.” Van Zelst hoopt na de aanstaande
gemeenteraadsverkiezingen weer in het college te kunnen terugkeren. “Ik zou het beleid
dat we nu hebben ingezet graag willen voortzetten.”
21 februari 2014 • BLOEMBOLLENVISIE • 15

