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Aan de leden van de gemeenteraad van Leusden 
T.a.v. de raadsgriffier 
Postbus 150 
3830 AD  Leusden 
 
 
 
Leusden, 10 oktober 2017 
 
Onderwerp: conclusies een aanbevelingen van de klankbordgroep groenonderhoud 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
De door de gemeente opgerichte klankbordgroep “groenonderhoud” is viermaal bij elkaar 
geweest. Bij de laatste bijeenkomst van 6 september stond centraal “Heeft het opschroeven 
van groen- en straatonderhoud ons gebracht wat verwacht werd?”  
Het verslag van 6 september jl. zenden wij separaat toe. Een fotoarchief ter onderbouwing 
van elke conclusie sturen wij ook separaat. Wij zijn aanwezig op 12 oktober a.s. in de 
raadszaal om extra toelichting te geven. 
Om het beknopt te houden staan in dit document alleen de conclusies en aanbevelingen. 
 
Algemeen 
Het wijkonderhoud is verbeterd van een 3 naar een 6,5 maar is nog niet voldoende. De 
infrastructuurwegen, vluchtheuvels en rotondes zijn, met het huidige kwaliteitsniveau C, 
Leusden onwaardig. Park Princenhof heeft een aparte aanpak nodig. 
 
Conclusies 
1. Er had eerst een opschoonronde moeten plaatsvinden om het onkruid wat zich 

afgelopen twee jaar stevig genesteld heeft, zoals onkruid op verharding, aan te pakken 
met een staalborstelmachine, zodat ze daarna op niveau B bijgehouden kunnen worden. 
Plantsoenen hadden ook eerst op niveau B gebracht moeten worden. 

2. Van alle omliggende gemeenten en ver daarbuiten steekt Leusden nog steeds slecht af 
v.w.b. onkruid op wegen, onkruid op verharding, onderhoud perken en grasmaaien. 

3. Het gebruik van heteluchtbranders om onkruid op verharding weg te krijgen, zeker in 
woonwijken, is volledig nutteloos en zonde van manuren, machines en brandstof.  

4. Het huidige ecologisch maaibeleid van de bermen, tweemaal per jaar, gaf vorig jaar 
tijdens de raadsinformatieavond veel discussie en nu ook binnen de klankbordgroep. 
Onkruid kan tot twee meter hoog groeien, geeft een slordig aanzien van Leusden en 
grotere kans op tekenbeten en het teken-encefalitisvirus. Aan de andere kant wil men 
insecten zoals bijen een extra kans geven. 

5. De woekering op de vluchtheuvels (op kwaliteitsniveau C) is te hoog. 
6. Een aantal rotondes (op kwaliteitsniveau C) staan er met onkruid overwoekerd bij en 

doen afbreuk aan het beeld. 
7. Straatgoten worden met een te lage frequentie geveegd. Plaatsen waar op het 

veegmoment auto’s staan, komen daardoor niet meer op een later tijdstip aan de beurt. 
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Bij vaker vegen zou men dit ook doelgerichter en daardoor sneller kunnen doen. Alleen 
daar waar je visueel kunt zien dat het nodig is, vegen en bij de rest snel doorrijden.  

8. Park Princenhof. Het Inventarisatierapport van begin 2012 van de Werkgroep Wilde 
planten KNVV Amersfoort, in opdracht van de gemeente Leusden, geeft op hoofdlijnen 
adviezen. Het is ons onbekend wat er met deze adviezen gedaan is. Het park heeft een 
compleet verwaarloosde indruk. Het gemeentelijk onderhoudsniveau is C. 

 
Aanbevelingen 
1. De hoofdwegen zijn zeer gezichtsbepalend, zeker bij de entree van Leusden. Onderhoud 

van rotondes, vluchtheuvels en bermen moet naar een hoger niveau dan het huidige C. 
Zichtbepalende vluchtheuvels voorzien van plantenbakken geven een vriendelijke 
uitstraling. 

2. Het huidige ecologisch bermmaaien moet zo aangepast worden, dat zowel het aanzien 
van Leusden omhoog gaat, alsook een verbindingszone gecreëerd wordt door of langs 
Leusden om ecologische gebieden met elkaar te verbinden. De Klankbordgroep 
verwacht dat met creatieve oplossingen beide doelstellingen te bereiken zijn en geeft 
hier zijn medewerking aan. De kosten kunnen bepaald worden nadat dit nieuwe plan 
goedgekeurd is. 

3. Gebruik op gerichte plekken draaiende staalborstels i.p.v. branders.  
4. Een half jaar voor het opleveren van nieuwbouw of andere wijzigingen dient het niveau 

van groenonderhoud met SIGHT Landscaping afgesproken te zijn. Minimaal één jaar zal 
er extra onderhoud op deze plaats nodig zijn. Er ligt nu een onderhoudsgat van 
minimaal 6 maanden. 

5. Maaien rondom kruisingen van wegen en rotondes, waar het zeer gezichtsbepalend ligt 
t.o.v. het naastliggende gras van de woonwijken, gelijk meenemen met het maaien van 
die woonwijken, zodat deze “postzegelstukjes” met 2 meter hoog onkruid het beeld niet 
naar beneden trekken. 

6. Bij vegen wordt de straatgoot netjes schoongemaakt, op de grote plakken gras en 
onkruid na. Dit is vooral tussen straatbanden. Deze worden door de veger niet 
meegenomen. Dit zou handmatig of met een staalborstelmachine om de zoveel tijd 
(ééns per jaar) moeten plaatsvinden. 

7. Plan uitwerken om de entree van Leusden bij afrit 7 van de A28 visueel aantrekkelijker 
te maken. Hortensia’s langs de kanten tot Groene Zoom/Plesmanstraat?  

8. Voor park Princenhof, rekening houdend met bewoners van aanliggend zorgcentrum 
Lisidunahof, een apart plan maken, waarbij o.a. licht moet komen voor gevarieerde 
kruidige onderbegroeiing. Dit onderhoud dient een afzonderlijk budget te zijn. 

 
Verzoek aan de gemeenteraad 
Daar u deze tijd van het jaar de begroting vaststelt voor 2018, is ons verzoek om geld te 
reserveren voor het uitvoeren van de aanbevelingen. Medewerkers van de gemeente die in 
de Klankbordgroep zitten zullen wel enige tijd nodig hebben om bedragen aan de 
aanbevelingen te hangen. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de burgers van de Klankbordgroep 
 
Tjitse Lawerman, George Hilwig, Cox van den Hengel, Simon Tuijp 
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Klankbordgroep overleg 6 september 2017, verslag versie 1.1 definitief 
 
Aanwezig:  
Caspar Bolscher (groenbeheerder gemeente Leusden) 
Tjitse Lawerman (klankbordgroep Leusden) 
George Hilwig (klankbordgroep Leusden) 
Henk Onderwater (uitvoerder SIGHT Landscaping) 
Cox van den Hengel (klankbordgroep Achterveld) 
Simon Tuijp (klankbordgroep Leusden), notulist 
Patrick van der Schatte Olivier (toezichthouder, o.a. onderhoudsbestek, gemeente Leusden) 
Afwezig:  
Jan van den Brink (ziek) 
Vertegenwoordiger Buurkrachtalandsbeek  
 
Algemeen 
Dit overleg stond in het teken van “Heeft het opschroeven van groen- en straatonderhoud ons 
gebracht wat verwacht werd?”  
Agenda:  

 Hebben we de juiste beheergroepen en gebieden aangewezen voor beter onderhoud en missen 
we nog een beheergroep (onkruid op verharding, onkruid in plantsoenen, hagen scheren, 
overhangend groen, vegen) 

 Inbreng leden 

 Lunch 

 Ronde fietsen (met de auto uitgevoerd) 
 
De heer Henk Onderwater is namens SIGHT Landscaping aanwezig om uit eerste hand informatie te 
krijgen en om ook aan te geven tegen welke praktische problemen zij aanlopen. 
 
Hoe worden de verbeteringen gewaardeerd? 
Tjitse Lawerman: “Bij ons in de wijk is het onderhoud verbeterd van een 3 naar een 6,5. Ik ben er 
positief over. Alles werd ook in één keer uitgevoerd. Maaien, schoffelen, snoeien. Blijft een week of 
zes goed. Het is nog geen 8. Over de structuurwegen en parkeerplaatsen valt nog wel iets op te 
merken. Ik ben blij met het vroeger maaien van de bermen.” 
Simon Tuijp: “Ik waardeer het zeer dat SIGHT aanwezig is. Bewoners kijken met bepaalde ogen en dat 
kan anders uitpakken dan de opdracht die SIGHT gekregen heeft met het beschikbare budget.  
Hij was veel minder positief en heeft over diverse “pijnpunten” foto’s rondgestuurd. Een groot deel 
van de foto’s zijn tijdens het overleg bekeken en over en weer van commentaar voorzien.  
Cox van den Hengel: “Ze zijn net vanmorgen begonnen in Achterveld om de straten te vegen. Ik hoop 
ook dat de goten langs de weg onkruidvrij worden. Straatranden vegen is volgens mij heel effectief 
en heel goedkoop. De grote plukken is even handwerk. Je kunt dit ook heel selectief doen, zodat 
verschraling van de stenen minimaal is. En vaker langsrijden, zodat op plekken waar eerst een auto 
gestaan heeft misschien dan wel ruimte is. Volgens mij komen ze maar tweemaal per jaar langs en 
dat vind ik wat weinig.  
George Hilwig: “Het onderhoud is verbeterd, maar nog niet voldoende. Op vluchtheuvels is de 
woekering te hoog. Ze moeten misschien naar niveau B. Het onderhoud van perken heeft meer 
aandacht nodig.”  
Henk Onderwater: “Als er veel onkruid op een verkeersdrempel van de infrastructuur staat en hoog, 
dan trekt de borstel gelijk de wortel mee. Dus soms moet je het eerst lang laten worden.”  
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Het nut van branden 
Simon Tuijp liet voorbeelden zien, waar branden zeer beperkt resultaat had. En altijd na zo’n drie 
weken stond het onkruid op dezelfde plek weer op dezelfde hoogte als voor het branden. Foto’s 
laten zien dat branden in woonwijken zeer moeilijk is t.g.v. geparkeerde auto’s en 
bewonersbeplanting. Tjitse kan ook veel plekken aanwijzen, waar het ook niet gewerkt heeft.  
Cox van den Hengel: “Wat denkt SIGHT zelf over branden? Mijn mening (Cox) is: er meteen mee 
stoppen. Ik heb zelf ook wat bestrating en van alles uitgeprobeerd. Als er iets niet werkt, dan is het 
branden”. Henk Onderwater: “Mijn voorkeur zelf zou meer uitgaan naar een combinatie van 
hetelucht, borstel, vlam en heet water. Je hebt machines die de onkruidplantjes detecteren en alleen 
op die plek heet water sproeien. Wij zoeken de beste methode. De bestrating is tweejaar op C-niveau 
geweest en daardoor hebben de wortels zich goed kunnen nestelen. We hebben nu op niveau B 
aangenomen, maar zonder opschoonronde. Wil je het goed doen dan moet je eerst borstelen en 
opruimen. We hebben een extra budget van € 200.000, verdeeld over 52 weken, dus elke week 
krijgen we er een beetje bij, en daarmee moeten we het doen. Dit is zo met de gemeente 
afgesproken. Stel dat we alles eerst met borstelen schoon gemaakt hadden, dan had dat misschien 
€ 100.000 extra gekost. Met branden kunnen we het op B-niveau houden. Je krijgt niet alles weg en 
voor B-niveau klopt dat. Als je brandt ben je voor dat moment weer even klaar. Maar het klopt, na 
een tijdje komt het weer terug. De verwachting is, als je dit maar vol houdt, dat er uitputting 
optreedt en dat je dan meer resultaat zal zien. Op dit moment zetten we vaak de extra borstel in op 
de hotspots, zodat ons dat helpt voor volgend jaar. Je moet per seizoen 8 tot 10x branden op 
dezelfde plek. De groei is er nu redelijk uit.” 
Cox van den Hengel: “Is het gebruik van zuur discutabel? Huishoudazijn is 10% azijnzuur maar dat 
helpt te weinig. Bayer heeft middelen met 20% zuur: 10% decaan zuur en 10% nonaanzuur. Als je het 
met het juiste weer gebruikt is het onkruid ook weg.” Patrick van der Schatte Olivier: “Als we dit 
zouden gebruiken, dan is goede communicatie wel nodig, want 'jullie zouden toch niet meer met gif 
spuiten?'” Henk Onderwater: “Gebruikmakend van een machine die bladdetectie doet zou je 
plaatselijk kunnen spuiten.” Casper Bolscher: “Misschien zou dit kunnen.” De vraag blijft openstaan 
of dit middel toegepast mag worden. Later toegevoegd door Henk Onderwater: “Wij hebben dit in 
het verleden gebruikt bij een begraafplaats en mensen klaagden over de stank. Wij gebruiken dit niet 
meer.” 
 
De hoofdstructuren en vervangen van voegen 
De hoofdstructuren zijn gezichtsbepalend. Foto’s van vluchtheuvels werden doorgenomen en 
ondanks dat het er niet uit ziet, is het conform niveau C. Ook de rotondes hebben het niveau C. 
Caspar Bolscher: “Dit doet inderdaad afbreuk aan het beeld”. Tjitse Lawerman: “Met deze foto’s erbij 
moeten we naar de gemeenteraad. Ik blijf het een schande vinden voor de gemeente Leusden dat je 
zo binnenkomt. Als je bijvoorbeeld in Spakenburg komt zijn alle rotondes keurig onderhouden. Dit 
kan gewoon zo niet.” Simon Tuijp: “In welk plaatsje in Nederland je komt, overal is het netter. Ik heb 
de bestrating alleen in Amsterdam-Noord slechter kunnen vinden. We zullen hiervoor naar de raad 
moeten”. Het is natuurlijk wel zo, dat wij niet weten welk niveau in andere gemeenten afgesproken 
is. 
Patrick van der Schatte Olivier deelde een folder uit van ViaCompletaOnkruidvrij. “Er is een bedrijf 
dat dit verzonnen heeft. Eerst de voegen en het onkruid eruit en de voegen vullen met elastische 
coating. Dan zou je in principe 10 jaar geen onkruid moeten hebben.” Caspar Bolscher: “We willen dit 
op een aantal locaties gaan uitproberen. Zoals bij de reconstructie van het kruispunt 
Noorderinslag/Heiligerbergerweg. Wij denken nu al na over de vluchtheuvels.” 
Simon Tuijp: “Het onderhoud van twee rotondes is slecht. Zie de foto’s van deze rotondes.” Caspar 
Bolscher: “Bij de rotonde bij de Hamershof is het niet helemaal goed gegaan. En we hebben getracht 
de rotonde bij de Noorderinslag/Torenakkerweg te laten adopteren.” Tjitse Lawerman: “Het kost 
€ 200 per maand om deze rotonde te adopteren. Maar daar komen de kosten van onderhoud nog 
bij.” De rotonde is tot op de dag van vandaag nog steeds verwaarloosd. Later toegevoegd door Henk 
Onderwater: “Hij voldoet aan niveau C en mag er zo uitzien”. 
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Bouwen met oog op toekomstig onderhoud 
Cox van den Hengel: “Als je nu iets aanlegt, moet je al nadenken hoe dat er over 10 jaar uitziet.” 
Caspar Bolscher bevestigde, dat hij voor dit doel bij besprekingen zit bij de bouw van nieuwe 
woonwijken.  
 
Veegwagen 
Simon Tuijp gaf aan de hand van foto’s aan, dat de veegwagen bij hem in de wijk weinig nut gehad 
heeft. Ook op de goed bereikbare plekken wilde de chauffeur niet vegen. Volgens Patrick van der 
Schatte Olivier is het op de meeste plekken niveau B, maar soms gaat het er over heen. Henk 
Onderwater: “Deze machine is goed voor de doorgaande wegen. Maar voor hofjes is het moeilijk.” 
Later toegevoegd door Henk Onderwater: “Als het voldoet aan niveau B hoeft er ook niet geveegd te 
worden.” 
 
Ecologisch onderhoud langs de bermen 
Caspar Bolscher: “Langs de Middenweg hebben we nieuwe Lindes laten aanplanten i.v.m. de 
essentak sterfte. De nieuwe grond had veel voedingstoffen en het onkruid vloog uit de grond. Tjitse 
Lawerman: “De Burgemeester de Beaufortweg ziet er ook zo uit.” Simon Tuijp: “En alleen de eerste 
meter werd gemaaid en toen zag het er nog steeds slecht uit. Waarom maken jullie het niet af en 
maaien gelijk het hele veld?” Caspar Bolscher: “Dat doen we niet i.v.m. de ecologie. Ik zal wel bij de 
aanplant van nieuwe bomen rekening houden dat er waarschijnlijk rond de bomen meer gemaaid 
moet worden. George Hilwig: “Ik had hier nog een klacht over ingediend, want met name kleine 
kinderen konden de weg niet meer zien. Overigens heb ik hierover geen terugkoppeling gekregen.” 
Patrick van der Schatte Olivier geeft aan dat voor meldingen die na uitvoer van de actie duidelijk te 
zien is dat er iets gedaan is, geen terugkoppeling plaats vindt. 
Simon Tuijp: “Er worden dus wel werkzaamheden verricht, maar omdat het maar een klein stukje is, 
is het totale beeld erg matig.” Patrick van de Schat Olivier: “Het gras wordt de laatste 10 tot 15 jaar al 
op deze manier beheerd. Ik verwacht niet dat de raad zal zeggen “hier maken we gazon van”. 
Tjitse Lawerman: “Er komen steeds meer protesten over deze vorm van ruwe bermen. Zie het artikel 
met de oproep van LTO Noord wat ik uitgedeeld heb.” (Er komt teveel onkruid via wortels en zaad in 
het land). “Als ik een buurman had die de distels zo hoog zou laten groeien, dan had hij een zware 
aan mij. De boeren moeten eerdaags gif gaan gebruiken om de distels die van de openbare weg 
overwaaiden weg te krijgen.” Patrick van der Schatte Olivier: “Als er maar regelmatig gemaaid wordt, 
dan verdwijnen de distels. Riet overigens ook.” Tjitse Lawerman: “Maar dan is tweemaal per jaar 
maaien te weinig. Je moet minimaal driemaal per jaar maaien voor de bloei.” Caspar Bolscher: “Ons 
huidige beleid is gericht juist op het tegenovergestelde: de zaden laten uitkomen.” Simon Tuijp: “Als 
ik kijk naar de oppervlakte langs de infrastructuren in Leusden, dan is dat zo klein t.o.v. de 
oppervlakte van de Schammer, Bloeidaal en de Schoolsteegjesbosjes, dat het effect van extra zaden 
te verwaarlozen is. En bovendien brengt hoog gras extra risico’s met zich mee t.g.v. tekenbeten en 
sinds kort ook het teken-encefalitisvirus (hersen en hersenvliesontsteking), een virus dat inmiddels 
ook op de Utrechtse Heuvelrug voorkomt.” Caspar Bolscher: “Als inwoner van Leusden zeg ik ‘lekker 
ruw laten die bermen. Ik heb er geen last van. De grasvelden van de buitengebieden van Leusden zijn 
ecologische gezien woestijnen. Er komen maar een paar soorten gras voor.”  
George Hilwig: “Ik zou de bermen voor zowel inwoners als bijen en vlinders aantrekkelijker willen 
maken met meer gezichtsbepalend zaaigoed. En mogelijk iets afwisselends voor het hele jaar.”  
 
Magdelagehof 
Simon Tuijp: “Wat hebben de mensen in deze woonwijk misdaan om vlak voor de deur hoog onkruid 
te hebben, terwijl bij de huizen aan de overkant zowel de berm als het pad langs de huizen gemaaid 
wordt?” Bij bijvoorbeeld de huizen langs de Beekridder wordt het gazon wel gemaaid. Caspar 
Bolscher: “Dit is nieuw ontwikkeld en nu door SIGHT in onderhoud genomen. Maar het duurt enige 
tijd voordat het werk in de onderhoudskaarten bij SIGHT ingevuld is, alsook de aanpassingen in de 
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Basiskaart topologie die in Barneveld bijgehouden wordt. Bij nieuwe projecten zullen we voortaan 
het onderhoud gedurende twee of drie jaar door de ontwikkelaar laten uitvoeren.” Henk 
Onderwater: “De gemeente moet dan bij ons aangeven, dat dit stuk op gazonniveau onderhouden 
moet worden. Het staat nu op hooiland (ruw gras).” Patrick van der Schat Olivier: “De mensen 
hebben alleen geklaagd over het onkruid in de haag. Overigens mag het onkruid 10 cm boven de 
haag uitkomen. Dat is C-niveau. Dit niveau hebben we mede met de klankbordgroep bepaald.”  
Het blijft onduidelijk wanneer het hier aangepakt wordt. 
 
Hamershof 
Simon Tuijp: “Zie de foto’s. Hetzelfde beeld als een paar maanden geleden.” Tjitse: “Waarom sturen 
we geen brief naar alle winkeliers dat ze het onkruid moeten wieden 10 meter rondom hun pand? De 
mensen komen nu voor boodschappen doen. Niet om te winkelen. Het is totaal niet aantrekkelijk.“ 
Patrick van der Schatte Olivier: “De winkeliersvereniging van de Hamershof heeft ons twee jaar 
geleden een brief gestuurd, met de vraag of zij ook nog wat konden doen aan het onderhoud. Het 
was toen niveau C. De gemeente heeft aangeboden dat ze van de vegers en branders gebruik 
mochten maken. Maar uiteindelijk is daar geen gebruik van gemaakt.”  
 
Lisidunahof/Princenhof 
Tjitse Lawerman wil extra aandacht voor “het enige park in Leusden”, park Princenhof. Hij stelt voor 
dat wij als klankbordgroep met een bewoner in de rolstoel in het park op stap gaan. “Ik denk dat je je 
ogen uit de kop schaamt.” Patrick van der Schatte Olivier: “In mijn visie is het ook geen aantrekkelijk 
park als je aangelegde plantsoentjes met bloeiende planten verwacht, het is namelijk een ‘natuurlijk’ 
park met in het voorjaar veel stinsen planten. Een monocultuur.” Tjitse Lawerman: “Dat klopt. Het is 
allemaal overwoekerd. Er groeit geen stukje gras meer. De brandnetels staan 2,50 meter hoog. Niet 
prettig als je in een rolstoel zit.”  
George Hilwig: “Ik heb hier vroeger in de buurt gewoond. Grasvelden speelden bij de aanleg geen rol. 
Het was een natuurpark. Maar omdat het naast het Lisidunahof ligt, moet we hier rekening mee 
houden. Wat beplanting zou vernieuwd kunnen worden. Beplanting lager maken, zeker aan de kant 
van het water, zodat je weer ruim zicht hier hebt. Doorgeschoten bomen snoeien en het aanzien 
‘meer ingericht’ brengen.” 
Tijdens het rondje lopen na het overleg werd dit beeld bevestigd. Er is ter plekke gesuggereerd dat 
de toegangen tot het park verbeterd en ruimer op gezet worden: opener, gazon erbij en zo. En dat na 
verloop van tijd het park beter onderhouden wordt. (Het onderhoud in het park is op C niveau). Het 
is duidelijk dat hier structureel iets gedaan moet worden. Het is een grote compleet verwaarloosde 
oppervlakte. De Gemeente moet hiervoor een apart plan van aanpak maken. 
 
Kruisingen van wegen en rotondes aansluitend op woonwijken 
Simon Tuijp: “Het zou mooi zijn, als je het gras rondom een rotonde of kruising (wordt nu op het 
niveau van infrastructuur onderhouden) op hetzelfde niveau zou maaien als het gazon van de 
aanliggende woonwijk die hierop aansluit. Dan heb je één beeld, dat oogt veel netter. Natuurlijk kost 
dat geld, maar de maaier rijdt daar toch, dus met relatief weinig inspanning en kosten kun je het 
gelijk meenemen en heb je veel resultaat”. Als voorbeeld foto’s van hoek Middenweg/Beekridder. 
Het zijn maar heel kleine oppervlakten. Druppels, met 2 m hoog onkruid. Er werd hierna 
gediscussieerd over de verschillende soorten maaikosten. Er zijn geen toezeggingen gedaan. 
 
Aan het eind van het overleg schoof ook de heer Jan Overweg aan. Hij deed de aanbeveling om de 
rapportering aan de gemeenteraad in de vorm van een presentatie te doen. Zodat er ook 
mogelijkheid voor vragen is. Tjitse Lawerman benadrukte bij Jan Overweg het stuk van LTO 
Nederland. “Je kunt dit voor zijn door bijvoorbeeld het ene jaar 4x te maaien en een ander jaar 2x.” 
Henk Onderwater: “En dat zou ook pleksgewijs kunnen.” 
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Afsluitende opmerkingen van Henk Onderwater:  
“Je hebt altijd piekperioden in groei. Afgelopen jaren zagen we dat het langgerekte pieken waren.  
Ik hoor weinig opmerkingen over plantsoenen en plantvlakken; meer over bestrating en gazon. Als je 
dat op orde hebt, is het heel bepalend bij het inrijden van een wijk. Dat zou misschien nadruk 
moeten krijgen.  
Afgelopen jaar hebben we wisseling gehad van maaiers. Nu zit onze oude vertrouwde maaier er weer 
op en we verwachten verbetering.  
Het bijenpark bij de St. Josefschool in Achterveld hebben we ingezaaid op een manier dat we 30% 
minder hoeven te maaien. In de Schammer hebben we proefstukken. 
 
Caspar Bolscher: “De gedane metingen over de kwaliteit van de buitenruimte, waar Jan van den Brink 
het eerder over had, willen we op een ander moment naar buiten te brengen.” 
 
Hoe verder? 
Bevindingen richting gemeenteraad: Simon Tuijp nodigt de vertegenwoordigers van inwoners uit. 
Tjitse Lawerman zal in de raad het woord voeren. 
 
In de ronde die hiernaar gereden werd, lag de nadruk op Lisidunahof/Princenhof (zie hierboven) en 
Achterveld. Het ziet er voor 90% uit conform de normen en het ‘Bijenpark’ werd bezocht. Verder 
besproken dat er op een paar plaatsen handmatig onderhoud nodig is bij een paar trottoirs die heel 
erg overgroeid zijn. Hoewel ze aan het bestek voldoen, lijkt een nuttig voorstel richting de raad dat 
na vegen/borstelen van de straat/stoep-randen het wenselijk is om eenmalig handmatig de “grote 
pollen die blijven zitten” te verwijderen. Daarmee leg je een stukje basis voor een schonere 
toekomst. 
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'lnsectensnelwegen' in
,*, evaar door oproep tïOLT

..,LTA Noord heeït boeren opgeroe-
pen te kiagen over he! betmbeheer.

... Notuurcrganisaties vrezen dat in-
secten en planten huft laatste toe-
v I u chtso a rde n e n verbi n d i ngsw eg e n
in het ogroriscf, gebied vetliezen.

> WA€E§IINGEN
De oproep van L'IO Noord aan boeren
begin augustus om trij terreinbe-
heerders zoals"gemeenten te klagen
over tret bermbeheer, is'uitermate
slecht voor planten en dieren in het
agrarisch gebiecl'. Dat schrijven de
Vlinderstichting en FLORON in een
verklaring waarnree zij woensdag
naar buiten zijn gekonren, nu pogin-
gen tot overleg met de boerenorgani-
satie zijn mislukt.'ln veel agrarische
landschappen in Nederland vormen
bernren een laatste toevluchtsoord
voor graslandinsecten en planten',
schrijven leide natuurorganisaties.
'lntensiever beher,r tegen "probleem-
onkruiden" geeft biodiversiteit in
het agrarisch gebied het laatste zetje
richting uitsrerven.'
Bloemrijke bermen zijn in agarisctre
Iandschepperr van groot belang voor'
flor.: en fauna, zegt.A,rrrhonie Stip
van de Vlinderstichting.'Het zijn een
soort insectensnelwegen. De bermen
fungeren als brongebied van waaruit
insecten de akkerranden kunnen
bezoeken.'
LTO NoorC nraakt het bocren lnet
een voorbeeldbrief makkeli.jk cnr
te klagen over hee bermbehee: bij
terreinbeheerders zoals gemeenten,
provincies, waterschappen en Pro-

Rail. 'We zijn niet tegen kruidenrijke
bermen', reageert Tríenke Elshof,
regiovoorzitter'noord' bij LTO Noord.
lVlaar er zijn volgens haar gemeenten
clie het bernrbe.he.er als sluitposr op
ce begroting zien en die nroeten op
hun verantwoordel ijkleid worden
gewezen.'Er zijn genreenten die
eerder drie keer perjaar nraaiden
en nr nog maar één keer per.jaar na
de bloei, waardoor de zaden ryorden
verspreid over het land.'Eoeren zijn
vclgens haar vooral beducht voor
distels die de akkers kunnen over-
woekeren, reuzenberenklauw en het
giftige jacobskruiskruid. Vooral .ia-
cobskruiskruid is verraderlijk. Koeien
kunnen er dood aan gaan.'

prrlariserend
De Vlinderstichiing en FLORON
vinden de oproep'polariseren,C'.'Er
ontstaat weleens een probleempje
metjacobskruiskruid in de berm
dat overwaait nàar ee3 akker, maar
dat rechtvaardigt absoluut niet een
a lgemene klachrenoproep', zegt Stip.
'Lokale problemen uorden in de re-
gel lokaal opgelost-'LTO Noord heeft
volgens hem geen cijíers over schade
door onkruid. De oproep aan bceren
om te l(lagen, vinden de natuurorga-
nisaties bovendien voorbarig. terst
had er overleg rr:oetëÍr plaatsvinden
met terreinbeheerders en natuuror-
gariisaties die'veel kenr:is over ber-
men en bermbeheer in huis hebben'.
De Vlinderstichting probeert al we-
kenlang contact re zoeken met LTO
Noord, om te overleggerr over het
berrnbeheer, ma.rr dir kornt niet van

de grond, zegt Stip.'LTO Noord heeft
in een telefoongesprek wel tegen ons
gezegd ook tegen klepelen in bermen
te zijn. Met die techniek wordt alle
vegetàtie kapot gehakseld, orn die
vervolgens in de berm te laten lig-
gen. Dat zorgt voor heel voedselrijke
grond, waardoor probleemonkruiden
als brandnetel, akkerdistel en reu-
zenberenklauw het goed gaan doen,
Dat willen de boererr niet en dat
willen wij niet, dus daarin kunnen
we misschien gezamenlijk optrek-
ken. Door het maaisel af te voeren,
blijft de grond arnr en groeien er veel
meer kruiden en bloemen.'
Door de oproep zet LTO Noord boe-
ren aan om het bermbeheer in eigen
hand te nemen, vÍeest Stip.'Sinds
die oproep zie ik boeren die rondom
hun erf de bermen maaien zonder
her maaisel aíte voeren. Dat heb ik
gedocumenteerd. Ik kr§g het idee dat
een aantal agrariërs nu denkt dat zii
ongestoord hr.in gang kunnen gaan,
want LïO staat toch wel achter ze.
Maar de bermen zijn van iedereen,
die zijn niet vàn de boeren.'
Trienke Elshofvan LTO Noord zegt
niet te weten lvie er bij LTO Noord
met de Vlinderstichting contact heeft
gehad, maardat zij in elk geval in
overleg wil Ínet de natuurorganisa-
ties. Zij is ook tegen klepelen. Boeren
die de omgeving van hun boerderij
maaien, doen dat doorgaans in over-
leg met terreinbeheerders en voeren
het maaisel af, stelt zij-'Het kan zijn
dar er enkelen over het randje gaan,
maar dat is dan dus nietvolgens af-
spraak. Dat moeten incidenten zijn.'<
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Voorkom onkruid in plaats van bestrijden 

Stomen, branden of borstelen kosten veel tijd, brandstof en geld. Het onkruid komt terug en een 

mechanische bestrijding moet steeds herhaald worden. De oplossing is simpel, want het vervangen van de 

voegen kan tegenwoordig zeer snel en eenvoudig uitgevoerd worden. Met de “Powerclean” verwijdert 

ViaCompletaOnkruidvrij de zandvoegen 100 x sneller dan traditionele methodes. Er wordt geen water 

gebruikt, waardoor er geen overlast is voor de omgeving.  

Met een speciaal ontwikkelde techniek blaast de Powerclean het zand uit de voegen tot ongeveer 1 meter 

naast de machine en hier kan het zand eenvoudig worden weggeveegd. Eventuele wortels worden eenmalig 

weggebrand en een 2e bewerking met de Powerclean haalt het zand weg tot aan de gewenste diepte.  

Daarna worden de voegen opnieuw gevuld en u heeft nooit meer last van onkruid.  

ViaCompletaOnkruidvrij beschikt over een aantal gespecialiseerde voegsystemen  Het 

voegsystemen zijn voorzien van een  sterk bindmiddel. Na verwerking door de specialisten van 

ViaCompletaOnkruidvriji ontvangt u een garantiecertificaat vaan minimaal 10 jaar.  

 
met vriendelijke groet 
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