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Inleiding

Het is ‘code rood’, want het regent klachten bij de gemeente Westland over de staat van het
openbaar groen; omdat het er niet netjes uitziet en niet past bij ons netheidssyndroom. We leven met
een gedachte dat alles precies moet zijn en gaan zoals wij willen en plannen, het is een opgelegde
beeldvorming. Het college antwoorde op politieke vragen op 18-07-2021 en gaf aan dat er géén
verslonzing is, maar dat door het natte voorjaar en temperatuur, het onkruid zo hoog staat. De
gemeente werkt met beeldbestekken! Dit betekent dat een omgeving aan een bepaald hoger of lager
kwaliteitsbeeld moet voldoen.
De vraag is, klopt dit, wat zijn oorzaak en gevolg, en is er wel een oplossing?
|
Ging het in 2020 vooral over het (te kort) terugzetten, ofwel te drastisch en slecht snoeien van
heesters en struiken, die vaak in vakbeplanting langs de straten staan, en soms ook in een verdwaald
parkje te zien zijn, nu is het onkruid dat de gemoederen bezighoudt. Alles wordt, tegen alle
natuurwetten in, in een gewenst keurslijf gedwongen en men wil dat, verzonnen, vage, ideaalbeeld
fixeren, wat uiteraard onmogelijk is. Het groen ontkomt hier ook niet aan. Deze manier van
oorlogvoeren is tegennatuurlijk en het zal de mens nooit lukken om natuurlijke processen tegen te
houden, al proberen velen het wel. Zij zetten daar alle middelen, en veel geld, voor in, van vergif tot
grote machines (terminators). Zelfs het eenvoudige handwerk is nog in gebruik; de schoffel. Het mag
gezegd, het is geen eenvoudige opgave om het gemeentelijk groen in het zelfgekozen keurslijf te
dwingen, al naar de trend van de tijd. We doen dat al eeuwen in ‘de streek - het Westland’. En het
uiterst magere groenbudget werkt ook niet mee! Intussen regeert het recalcitrante onkruid in de
straten en worden struikjes niet gesnoeid, maar mishandeld!
Er is alles voor te zeggen eens na te denken over hoe de ruimtelijke omgeving er uit zou kunnen zien
met het oog op klimaat en biodiversiteit, en voor gezondheid en geluk; groene straten en pleinen, het
kan, of beter gezegd, ‘het moet’. De vraag is of de politiek en de gemeente het willen!

2

Beheer en onderhoud

Gemeente Westland besteedt jaarlijks, volgens de begroting, bruto slechts ca. 4 miljoen Euro, aan al
het openbaar groen in de gemeente. Daar hoort bij: aanplanten, inboeten, snoeien, onkruid bestrijden,
en zo voort. Dat is dus iets meer dan 1 % van de jaarbegroting. Er zijn gemeenten die 3 tot 4 %
besteden. Daarmee kan je wel een aantrekkelijke, nette, leefomgeving maken, voor zover het dus het
groen betreft. Het minimum openbaar groen, voor een gezonde leefomgeving, is door de VN
vastgesteld op 48 vierkante meter per inwoner, daar komt Westland nog lang niet bij in de buurt, de
achterstand is enorm en het groen, vooral veel bomen, is in betreurenswaardige staat.
Als groen een sluitpost is, dan wordt het echter nooit wat en groen is al sinds de oprichting van de
gemeente Westland in 2004 een sluitpost. Opeenvolgende coalities (en gemeenteraden) hebben
weinig belangstelling getoond voor een groene, gezonde, leefomgeving, op wat mooikreterij na dan.
De gemeente plant nog steeds perkjes aan met heesters, regelmatig zijn ze met exotische soorten
beplant en die zijn veelal slecht voor de natuur. Ze bloeien soms niet en zijn soms ook nog invasief
zoals Cotoneaster, rode Ribes en Mahonie. Soms plant Groenbeheer ook vakken met vaste planten
aan, maar bij droogte en/of overmatige regenval gaat het in beide gevallen vaak fout, al heeft het wel
potentie, mits de juiste keuze en tijdig onderhoud. In struiken als de kardinaalsmuts komt soms de
spinselmot, wat resulteert in zinloos kappen van de struikjes; wat geen oplossing is voor iets wat
nauwelijks een probleem mag heten, maar klagende burgers wel tijdelijk tevreden stelt. Wellicht denkt
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de gemeente ‘kappen dan zijn we van het gezeur af’. https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieveexoten/invasieve-planten/invasieve-landplanten/overzicht-soorten-invasieve-landplanten
https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/overlast-schade/invasieve-exoten/voorbeelden-vaninvasieve-exoten
Het moet gezegd, de gemeente doet haar best om, in het kader van biodiversiteitsherstel, ook
bloeiende (wilde) bermen te realiseren en daar het maaibeleid te verbeteren, een beetje laat, maar het
verdient complimenten, al is het nog lang niet optimaal. Vaak worden eerst alleen stroken langs de
weg of het fietspad gemaaid en kan de rest nog even doorgroeien, zodat insecten kunnen eten en
jonge vogels een schuilplek hebben.
Maar steeds meer burgers en bedrijven die bloeiende bermen voor de deur hebben, maaien het
illegaal plat, omdat ze het aanzicht lelijk vinden of een bootje langs het water hebben liggen en een
‘net stukje berm’ willen; ze vinden het maar onkruid en rotzooi. Ook bomen en struiken worden soms
illegaal gesnoeid of gekapt. Het idee leeft sterk in Westland, dat als de bermen, of het gazon maar kort
zijn gemaaid, het mooi is; een bijzondere, beperkte, kortzichtige gedachte en rampzalig voor de
biodiversiteit. Dit illegaal maaien kan echt niet. Helaas grijpt de gemeente niet in en een verwijt mag
daarvoor gemaakt worden. Het argument is dat het geen prioriteit heeft en men sluit de ogen voor de
eigen regelgeving en doelen. Westlanders zijn, zeker de laatste 100 jaar, het contact met de natuur
verloren, het ooit zo fraaie natuurlijke landschap is verwoest tot een woestijnachtig versteend en
verglaasd gebied, waarbij economische benutting allesbepalend is; geld verdienen is de heilige graal!
Daarom heeft Westland maar ca. 3 % natuur, 0,3 boom en een paar vierkante meter openbaar groen,
per inwoner; ja u leest het goed! Westland is niet voor niets de minst groene gemeente van
Nederland!
Nog een opmerking over wilde bermen. Vaak gaat het al mis bij de aanleg, omdat er veelal verrijkte
grond wordt gebruikt in plaats van grond die verschraald is. Na het inzaaien (soms een verkeerd
mengsel) schieten de brandnetels e.d. omhoog en dat maakt mensen boos. Ook de stikstofoverlast
maakt dat brandnetels e.d. hoog opschieten en dat doen we toch echt met zijn allen door onze
uitstoot. Door twee keer per jaar te maaien en het maaisel af te voeren verschraalt de bodem en wordt
de bloeiende berm rijker en mooier. Maar vaak wordt de klepelaar ingezet en/of het maaisel direct
weggezogen; inclusief alle insecten!
Voorkomen moet worden dat de bodem verdicht door de zware machines. De uitvoering moet vanaf
het begin in orde zijn, en de stikstofdepositie moet naar omlaag, want dan heb je veel problemen niet.
Mogelijk ontbreekt kennis bij de gemeente en bij uitvoerders; of een aannemer sjoemelt wat; alles
moet vooral goedkoop.
Het beheer door de gemeente van het openbaar groen staat terecht zwaar onder druk en levert
toenemende kritiek op. Begrijpelijk want op eindeloos veel plekken schieten ongewenste planten
omhoog, ook wel onkruid genoemd. Onkruiden wringen zich door rozenstruikjes en andere
gemeentelijke perkjes en overwoekeren complete plantvakken, die vervolgens kunnen afsterven.
Dat dit gebeurt is niet vreemd, dit alleen al gezien de cyclus van het vijfjaarlijks totaal terugzetten (kort
afsnoeien) van struikjes en heesters. Door een dergelijke werkwijze krijgen ongewenste planten
ruimschoots de kans en schieten al snel boven de afgemaaide struikjes uit. Ook als er open plekken
tussen de beplanting zitten, komt juist daar het onkruid naar boven. Gevolg hiervan is een
klachtenregen, want het verwilderen past niet in ons netheidsbeeld en ordening van de omgeving. Al
zullen insecten en vogels wel blij zijn; voor hen geldt ‘hoe meer onkruid, hoe beter’!
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Schoffelen en wieden in een overwoekerd Westland

Schoffelen is een aloude methode om, enerzijds waterverdamping van de bodem tegen te gaan en
anderzijds, oppervlakkig onkruid neer te halen. Het maar enkele keren per jaar schoffelen van
plantsoenen en perken helpt bitter weinig mee aan het gewenste beeld, want na een regenbui staat
het onkruid al snel weer net zo hoog als daarvoor. Staat er heermoes tussen de struiken dan plukt men
het er een beetje uit, zo… netjes dus. Maar binnen een paar dagen steekt het de kop weer op.
Het is onbegonnen en ondankbaar werk. Het kost ook veel energie en geld, geheel onnodig. Het is een
vrijwel onuitvoerbare klus om alle onkruiden of beter gezegd ‘wilde flora’ en zaailingen te verwijderen.
Met schoffelen kan je niet overal tussen de struiken komen, dus moet je handmatig verwijderen waar
je niet bij kunt, compleet - met wortel en al – (planten met penwortels zoals de es kan je vrijwel niet
uittrekken). Dat kost tijd, dus geld, waardoor het niet gebeurt of niet goed wordt gedaan. En, onkruid
met de hand tussen rozenstruikjes of vuurdoorn uithalen is een bloederige activiteit! Schoffelen moet
je, afhankelijk van het weer, om de paar weken herhalen anders is het zinloos. Ook moet je
ongewenste planten verwijderen voordat ze zaad zetten, want anders blijf je eeuwig bezig. Nou ja, dat
blijf je toch, want zaad blijft komen!
Gazon is in Westland standaard op 4 cm hoog gemaaid gras, er mag geen ander plantje tussen groeien,
stel je voor! Wat wij onkruid noemen, wilde flora dus, groeit alleen waar het zelf wil en is
bodemafhankelijk. Zaden zitten in de bodem en wachten op hun kans, of ze worden door vogels,
dieren, mieren, mensen of de wind verspreid. Ons overdreven netheidssyndroom maakt meer kapot
dan je weten wilt. Deze onnatuurlijke manier van onderhoud van de gemeente kost onnodig veel geld
en energie en het resultaat is nogal confronterend. Overigens is het in veel gemeenten een uitdaging
om ongewenste kruiden en jonge zaaibomen te verwijderen.
Er kan en moet soms worden gesnoeid, maar als dit te lang duurt, nu om de 5 jaar, zijn de takken al
zover verhout dat sommige soorten niet meer goed met de gebruikte machines te snoeien zijn.
Afgebroken en ingescheurde takken is dan het resultaat. (Uit eigen waarneming bleek dat het meer
breken dan snoeien was, pure moedwillige verwoesting van de struiken.) Hergroei bij terugzetten
gebeurt wel, mits niet te diep teruggezet, maar na een paar keer terugzetten kan je alle groen
vervangen. Jonge bomen verdienen begeleidingssnoei om zich goed te ontwikkelen. Bomen moeten in
de zomer van dood hout worden ontdaan, in de winter is dat niet te zien.

Niet snoeien, maar breken en scheuren februari
2020, Dorpskade Wateringen
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Zaad wint het van de gemeente

Het is misschien niet overal bekend dat veel soorten planten zich constant uitzaaien en verspreiden,
maar dat is de natuur. Verspreiden kan door wortelgroei zoals bij kweekgras, de wind, maar ook via
vogels en dieren zoals muizen. Door de wind waait er van alles rond en het kruid grijpt hier en daar zijn
kans. Ook wij zelf verspreiden zaden via onze schoenen, de fiets, autobanden en maaimachines,
bladblazers; hou ze maar eens tegen, dat gaat niet lukken! Ook via slootwater zoeken zaden hun weg,
en dat water wordt weer gebruikt voor watergeven. En, ook van belang, via
bodemverzet/grondverplaatsing komen ook onkruiden mee. U snapt het! Sommige onkruiden zijn
signaalplanten voor een arme bodem of juist voor een verrijkte bodem. Gebrek aan bepaalde
mineralen, een overmaat of een disbalans, het zijn mede oorzaken van onkruidgroei. Lavameel is in
sommige gevallen een deel van de oplossing.
Weet ook dat op veel plekken in Westland van nature ‘oerplanten’ in de bodem zitten en die zijn
vrijwel onuitroeibaar. Een bekend voorbeeld is de sporenplant heermoes of paardenstaart (Equisetum
avense). Al 400 miljoen jaar is heermoes een onvermoeibare aardbewoner. Heermoes groeit graag op
verstoorde, verdichtte, gronden en die hebben we bijna overal in Westland! Ze houden ook van arme
zure, schrale bodems, vaak als er zware metalen in de bodem zitten (Heermoes slaat zware metalen
op.) (en die plekken zijn er in Westland genoeg) waarbij de wortels diep in de bodem groeien, bijna
niet te bestrijden dus. Dat is ook zo bij bereklauw (Heracleum mantegazzianum) en Japanse
duizendknoop (Fallopia japonica). Constant kort maken van heermoes en laten liggen verrijkt de
bodem en zal op den duur tot afname kunnen leiden.
Kleefkruid (Galium apartine) is ook een onverbeterlijke volhouder, hij zaait zich volop uit en groeit
overal overheen en kleeft overal aan, een ‘lekker ding’! Katten, honden en vogels brengen het ook naar
je eigen tuin. (De ekster en het kauwtje begraven eikels en noten, anderen poepen zaden uit.) Alleen
het bij de wortel uitsteken laat de plant verdwijnen, mits er al geen zaad ligt. Kleefkruid en het pispotje
zijn onverwoestbare woekeraars; de strijd hiertegen win je bijna niet. Als humoristische klap op de
vuurpijl komen via de siertuinen van (klagende) mensen ook zaden of bessen in de gemeenteperkjes
terecht. En dan bel je de gemeente!

Verwaarloosde particuliere tuinen; misschien een taak voor de verhuurder en/of de gemeente?
Tuincentra en hoveniers verkopen nog steeds planten die voor de omgeving ongewenst zijn, soms
overlast veroorzaken. Hovenier is een vrij beroep en velen van hen zijn prima stratenmakers en
hokkenbouwers, maar van planten hebben ze te vaak weinig verstand en van wet- en regelgeving,
nodig bij tuinaanleg, ook niet; of ze negeren het. Deze ‘aardbolstoffeerders’ verstenen nu vooral de
leefomgeving! Hier valt nog veel winst te behalen.

Natuurlijk Delfland; 2021

Auteur: Aad van Uffelen

6

4a

Invasieve planten

Een paar voorbeelden van (invasieve) tuinplanten die problemen geven en vaak zonder kennis worden
aangeplant en vaak rigoureus worden bestreden. Cotoneaster wordt in Westland grootschalig
aangeplant! Er liggen verplichtingen tot voorkomen en bestrijding, ook bij invasieve waterplanten:

Invasieve / schadelijke soorten in tuinen en gemeenteplantsoen
(niet volledig, zie links hierna voor meer informatie)
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27397
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/invasieve-planten
azijnboom

Rhus typhina

Cotoneaster sp.

Cotoneaster

Douglasspiraea

Spiraea douglasiien

duizendknoop

Fallopia japonica

fraai lampenpoetsersgras

Pennisetum setaceum

gele bieslelie

Sisyrinchium californicum

hemelboom

Ailanthus altissima

laurierkers

Prunus laurocerasus

Japanse kamperfoelie

Lonicerea japonica

parelvederkuid

Myriophyllum aquaticum (waterplant)

reuzenbalsemien

Impatiens glandulifera

reuzenberenklauw

Heracleum mantegazzianum

reuzenrabarber

Gunnera tinctoria

rimpelroos

Rosa rugosa

struikspirea

Spiraea spec.

theeboompje

Spiraea salicifolia

veelbloemige roos

Rosa multiflora

viltige spirea

Spiraea tomentosa

vederesdoorn
Syn. Californische esdoorn,
waterteunisbloem

Acer negundo
Syn. Negundo fraxinifolium
Ludwigia grandiflora

wilde karmozijnbes

Phytolacca americana

Zijdeplant / papegaaiplant

Asclepias syriaca

Voor veel van deze planten is bestrijding de norm, maar het blijkt ook vaak dat ze het prima doen en
voor insecten en vogels vaak welkom zijn. Door klimaatverandering komen nog vele invasieve soorten
naar ons toe, en anders importeren we ze wel. De gemeente moet zichzelf en hoveniers verplichten
om invasieve soorten te vermijden bij aanplant.
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Gele bieslelie, een zeer invasieve tuinplant.
Helaas zijn er ook nog mensen die hun tropische vijverplanten (en dieren -vissen, schildpadjes e.d.) in
de sloot mieteren… Steeds meer mensen kopen exotische planten voor de tuin, maar de gevolgen
ontdekken we pas na jaren en dan is het te laat. Het vreselijke Mediterraan draaigatje (een
mierensoort) is meegekomen met de olijfbomen en palmen uit Zuid Europa en die bomen zijn echt
heel populair; rampzalig, maar wat doe je er aan? Dus we doen bijna allemaal mee om het
gemeentelijk groen te veronkruiden en ongewilde insecten te introduceren en een leefomgeving te
bieden!
Het is zeker ook voor onze kustnatuur belangrijk dat tot op duidelijke afstand er géén soorten in het
gemeentegroen en ook niet in tuinen komen die zich invasief kunnen verspreiden in het duingebied en
daar schade veroorzaken, de rimpelroos is zo een voorbeeld. De gemeente moet hier dwingend
optreden, helaas doet ze dat niet.
Om nog even door te akkeren…. Door de bekende stikstofoverlast kunnen soorten als brandnetel en
braam welig tieren en zijn niet te stoppen. De brandnetel is overigens een gezonde plant en bepaalde
insecten en vlinders leven er van. Het stikstofprobleem is al meer dan vijftig jaar oud, al denken
sommigen dat het van recent is. Het is en wordt stelselmatig genegeerd en daardoor lijdt de natuur,
grijpt verwildering zijn kans, sterven soorten uit en heeft de economie schade. Oplossen is mogelijk,
maar de wil ontbreekt, dus duurt de ellende voort!

5

Wilde flora of onkruid

Wat wij onkruiden noemen, zijn gewoon inheemse wilde planten (flora). Onkruiden zijn dus eigenlijk
planten die ongewenst groeien op plekken waar wij ze niet willen. Een roos in een grasveld is ook
ongewenst en dan is het on(gewenst)-kruid. Onze natuurlijke soorten groeien alleen als de
omstandigheden voor hen gunstig zijn. Vele van deze planten zijn goed voor de biodiversiteit. Ook zijn
een groot aantal wilde planten, gezond, eetbaar, ze werken tegen een of andere kwaal, of kan men er
een biologisch bestrijdingsmiddel van maken tegen luis of schimmel. Veel wilde soorten zijn ook zeer
geschikt als beplanting in de eigen tuin, of in de openbare ruimte. Ze zijn vaak uitzonderlijk mooi en
daarom worden steeds meer soorten verhandeld.
Onkruiden in je tuin, hoe leuk is dat
. Wij generaliseren dus door het deze inheemse planten onkruid
te noemen, we doen ze daar toch echt te kort mee. Ik wil dus hier ook een pleidooi houden voor onze
inheemse flora.
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Natuurlijke flora als oplossing

Uit onderzoek blijkt dat het vervangen (of niet aanleggen) van (de meeste) perkjes met vaak uitheemse
struiken, door inheems natuurlijk bloemrijk grasland veel effectiever is, netter en goedkoper.
Schoffelen en snoeien hoeft niet meer. Ook voor de vlinders, bijen en andere insecten is het veel
gunstiger, dus goed voor de biodiversiteit. Het is nog mooi ook. Natuurlijk bloemrijk grasland is ook
een goede hulp bij bestrijding van plagen zoals van de eikenprocessierups.
Een groot deel van het huidige kortgeschoren gazon in de gemeente kan ook beste worden vervangen
met een mengsel. Nee, niet die van de Honey Highway, maar een beter en passend zadenmengsel.
Tweemaal per jaar maaien volgens ‘kleurkeur’, en dan ook nog gefaseerd (sinusmaaien) en geen
kunstmest gebruiken; dan komt het echt goed. Bij de aanplant van heesters of een perkje met vaste
planten, is het raadzaam de bodem te bedekken met een dikke muchlaag, zoals houtsnippers. Dit is
vaak een adequate oplossing tegen onkruidgroei, in ieder geval zal het onkruid sterk verminderen. Je
moet er dan niet in gaan schoffelen. De burger zal even moeten wennen en de perkjes met heesters of
vaste planten gewoon vergeten.
Van belang is het ontwikkelen van natuurlijke mini-ecosystemen waarbij wild gazon, bloemrijke
bermen, struiken, bomen en water samen een mooi resultaat opleveren. Water is nu vaak een
probleem door de alsmaar toenemende verstening, waardoor de bodem verdroogt.
Nature Today | Gemeenten opgelet: meer insecten en lagere kosten bij bloemrijk groenbeheer
(Onderzoek van Natuurlijk Delfland over de Honey Highway leerde ons dat verschralen en het juiste
maaibeleid vanzelf leidt tot een fraaie bloemrijke berm.)
https://delfland.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/43/2021/01/Inventarisatie-A4-tussen-Delft-enSchiedam-.pdf
De weg naar Schore zag er nog nooit zo fleurig uit: ‘Mensen denken dat het een pluktuin is’ |
Bevelanden | pzc.nl

7

Kennis bij de gemeente en de wil bij de raad

Twee belangrijke oorzaken dat het niet zo goed gaat met het openbaar groen* zijn: A de gemeente
Westland heeft veel bezuinigd op de afdeling groen en op het groenbudget. Ook is het beleid nog niet
voldoende ontwikkeld. B de tweede reden is dat de meerderheid van de politieke partijen weinig
belang hechten aan een aantrekkelijke groene omgeving; dat wijst hun verkiezingsprogramma 2018
(waarvan wij een analyse hebben gemaakt) uit.
Kennis wordt steeds meer extern ingehuurd. Hoewel dergelijke bureaus hun opdracht natuurlijk goed
trachten uit te voeren komen ze vaak niet uit Westland en kennen de lokale situatie onvoldoende. Het
zijn vaak kortdurende contracten met een opdracht, zoals er nu een groenvisie en een beheerplan
groen extern worden ontwikkeld. Interessant is te weten wat nog wel intern door eigen ambtenaren
wordt ontwikkeld en hoe men controleert of ontwikkelde plannen voldoen aan de gestelde eisen; en
wie bepaalt die eisen eigenlijk?
Een feit is dat er een toenemende stroom rapporten wordt gebakken, maar dat het veelal niet leidt tot
een bruikbaar recept. Vaak verdwijnt een rapport net zo snel als dat het voor veel geld is geproduceerd.
Interessant is te weten welke rapporten echt ‘zoden aan de dijk’ hebben gezet!
* Onder openbaar groen vallen zoal: bermen - bomen – boomspiegels - bosplantsoen - dijken ecologische zones - groenbakken - groenstroken - hagen - parken - plantsoenen - plantenbakken Natuurlijk Delfland; 2021
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rotondes - sloten - struiken (heesters) - groene taluds - vasteplantenborders - vijvers - waterbergingen –
wadi’s – waterpartijen en soms ook recreatiegebieden. (Onder ‘groen’ verstaan we dus alle
groenelementen, bestaande uit houtachtige en/of kruidachtige gewassen binnen de gemeente.)
Van belang is ook duidelijk te maken welke functies het openbaar groen heeft: ecologisch,
waterbergend, natuur, biodiversiteit, recreatie (esthetisch), decoratie (straatversiering), welzijn,
ruimtelijk, afschermend, historisch, educatief (speelgroen), voedsel(bos), maatschappelijk, klimaat.
Een groenvisie is mooi, maar bestaat vaak vooral uit vage algemene verhalen met veel hoera en mooie
woorden. Meestal zijn ze weinig concreet en een zinvol budget ontbreekt. Borging van concrete doelen
ontbreekt ook meestal. Van belang is ook dat ambtenaren die projecten begeleiden of aansturen er
zelf ook verstand van hebben! Bij de uitvoering, aanleg en onderhoud gaan de opdrachten naar de
goedkoopste aanbieder, vaak van buitenaf, dus buiten Westland. Omdat die het voor een habbekrats
moeten doen, besteden ze er soms te weinig tijd en zorg aan. Vaak worden ook weer onderaannemers
ingehuurd die het werk moeten doen, met soms buitenlandse werknemers. Om van de juiste
bodembewerking (en voorkomen van verdichting) maar niet te spreken, terwijl dat de basis van succes
is. (Ik wil hier graag opmerken, dat er in onze streek enkele zeer goede groen- (hoveniers) bedrijven
zitten.) De gemeente zweert bij ‘ontzorgen’, maar of dat een oplossing is, mag betwijfeld worden
omdat de grip op het groen verloren is gegaan en voldoende controle en borging ontbreken.
De gemeente(raad) zal hier moeten ingrijpen en daadkrachtig en duidelijk moeten zijn. Niet met holle
kreten als ‘beter groen’, en het daar bij laten, maar gewoon concreet, praktisch, duidelijk, meetbaar en
haalbaar. De huidige rapportencultuur als panacee levert weinig op. Het groenbeleid moet gericht zijn
op klimaatverandering, hittestress, droogte en waterproblematiek. Met als leidend principe herstel van
de biodiversiteit. De starre, financieel gedreven methoden waarmee de gemeente werkt: ‘beeldbestek’
en ‘frequentiebestek’, worden ‘star en plantmatig’ uitgevoerd’. Nu op een minimum niveau, dus is het
logisch dat onkruiden kansen krijgen.
Dat de leefomgeving aantrekkelijk moet zijn is een wens van velen, maar over mooi en lelijk is het
moeilijk eens worden. Je kan de leefomgeving wel via groen en blauw aantrekkelijker en gezonder
maken. En met meer hittegolven en hoosbuien is een voldoende, goed en toegepast openbaar groen,
inclusief wadi’s en grote waterbergingen van belang. Zeg maar dat zonder een natuurinclusieve groen-blauwe - omgeving het leven in de versteende omgeving onmogelijk wordt voor mens en dier.
De pas vastgestelde ‘omgevingsvisie’ gaat dit vraagstuk niet oplossen.
Ook de versteende particuliere tuinen dragen sterk bij aan de verslechterende biodiversiteit,
hittestress en wateroverlast, toch geven mensen (en hoveniers) die zulke steenwoestijnen aanleggen
er weinig om. Ontstenen, vergroenen en afkoppelen van het hemelwater moet een speerpunt in het
beleid worden, desnoods met enige dwang via een tegeltax of beloning, zoals korting op de WOZ. Ook
moet de gemeente een maximum stellen aan verharding van de tuin, bijvoorbeeld 25 %. Ook aan
vergroening van daken moet worden gedacht.
De gemeente zal meer goede vakmensen in dienst moeten nemen, mensen die hun vak ook echt
kunnen uitoefenen, taak en verantwoording krijgen; met (politieke) leiders met kennis van zaken en
een hart voor natuur. Gemotiveerde, kennisrijke mensen die in staat zijn te zien hoe natuur, hoe
biodiversiteit en ecologie werken en die onzinopdrachten niet klakkeloos uitvoeren. En er zal ook een
deskundige gemotiveerde beleidsmedewerker groen moeten komen. Ook moeten groenambtenaren
niet alleen op hun zitvlak zitten (al is bepaald kantoorwerk onontkoombaar), maar het veld in, zien en
weten wat er speelt en waar bijsturing nodig is; ook met burgers communiceren. Ik heb het dan niet
over gebieden die wij ‘natuur’ noemen, daar moet je van afblijven en uitblijven. Ook de gemeentelijke
ecoloog (hopelijk meer dan één) moet veel vaker het veld in. Stel vragen als: welke flora en fauna
vinden we in bepaalde gebieden, niet alleen icoonsoorten, maar alles. Kijk ook naar ingevoerde
Natuurlijk Delfland; 2021
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gegevens op https://www.ndff.nl/ en op www.waarneming.nl en voeg die toe aan de
natuurwaardenkaart.
Gegevens moeten worden gearchiveerd, men moet precies op de hoogte zijn van het ‘reilen en zeilen’
van flora en fauna in de gemeente.
De gemeente heeft al een jaar geen vaste ecoloog in dienst, ook dit leidt tot problemen, zeker met de
wet Natuurbescherming. Deze problemen hebben alles te maken met onderhoud, kappen, slopen en
bouwen; wel fijn voor projectontwikkelaars, slopers en bouwers, die hoeven het even niet zo nauw te
nemen, zo valt te vrezen! Een externe tijdelijke, ver weg wonende, ecoloog kan dit gat nooit vullen,
ergo, daar heb je niets aan. Het gebeurt hier en snelle handeling is van belang bij calamiteiten. Helaas
noemt een ieder die een cursusje heeft gevolgd zich al snel ecoloog of op zijn minst deskundig.
De gemeente moet alleen vakmensen aannemen met de juiste opleiding, intrinsieke kwaliteit en
motivatie, dus mensen die inzicht en doorzicht hebben van de materie en er voor gaan. En ze moet die
vakmensen de ruimte en kansen bieden.
De natuurwaardenkaart moet ook op orde worden gebracht. Er moet een ‘Bodemplan’ komen. Er
moet een ‘goed’ bomenplan en ook een ‘goede’ bomenverordening komen, beschermde waardevolle
en historische bomen moeten aandacht krijgen. (Bomen zijn ook duurzamer dan zonnepanelen, dus
kappen van bomen en groen voor zonnepanelen moet verboden worden. Er staat wel iets in de APV,
maar de praktijk is weerbarstig. Ook particulieren kappen bomen voor zonnepanelen en dwingen zelfs
buren tot kappen.) Er zijn nog vele straten (vooral oude) die open gaan, waar bomen en struiken het
voor hun kiezen krijgen, of gelijk of later vervangen moeten worden. Het is belangrijk nieuwe aanplant
direct goed te zetten, goede grondbewerking en de juiste boom en plant op de juiste plek.
Welnu, dit zijn maar enkele van de vele zaken die hard nodig moeten worden aangepakt; ik kan er veel
meer noemen, maar dit document is al veel omvangrijker dan de bedoeling was!
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Conclusie en Tips

Uit bovenstaande mag duidelijk zijn dat oorzaak en gevolg van de verwildering goed te duiden zijn.
Vanuit het perspectief van de mens ziet het er verwilderd uit, maar vanuit het perspectief van insecten,
vogels en dieren - van de biodiversiteit - is het een begin van herovering van het natuurlijke landschap,
dus positief. Er zijn dus tegenstrijdige belangen.
Het is niet zo dat één keer een natte periode de enige oorzaak is van onkruidwoekering. De
complexiteit is aangetoond. De basis van de problemen ligt in het matige groenbeleid, het veel te
krappe budget, weinig kennis en het ontzorgen. Er is nog veel meer over te zeggen, maar voor deze
eerste analyse is het zo wel duidelijk. Nog een aantal tips hierna waar de gemeente haar voordeel mee
kan doen om tot verbetering te komen.
Zeker is dat een goed gekozen vergroening van de dorpen essentieel is voor een gezonde toekomst,
voor aanpak van klimaatproblemen, herstel van de biodiversiteit, bestrijden van hittestress,
waterproblematiek, een gezonde aantrekkelijke leefomgeving, en zo voort.
Onderzoek naar ecosystemen voor klimaatrobuust stedelijk groen (mailchi.mp)
Misschien een idee om eens te gaan praten, met echte deskundigen, over de kwaliteit en methoden
van aanleg en onderhoud van het openbaar groen in Westland (niet van die bureautjes, voor zichzelf
werkende ex-ambtenaren e.d. of zelfverklaarde specialisten, nep-ecologen, die na een cursusje natuur
of zo iets, zich bekwaam voordoen).
Een tip; betrek de kennis van natuurorganisaties er ook bij.
Natuurlijk Delfland; 2021
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1. Laat een groenvisie ook een bodemvisie en een landschapsvisie zijn voor de hele gemeente, of
ontwikkel die er naast, houdt rekening met de ruimtelijke kwaliteit en de natuurwaarden. Dat
betekent meer dan wat groen en een enkele decoratieve boom in een straat. Ook aanleg van
wilde hagen, heggen en landschappelijke groene herkenningspunten zoals bomengroepen,
rijen en aanplant van toekomstbomen moet daarbij horen. Ook hier weer, kies juiste soorten
en zorg voor blijvend goed onderhoud.
2. Er moet worden ingezet op toekomstige oplossingen i.v.m. klimaatverandering. Nu de
verkeerde bomen planten of groenperken aanleggen met soorten die straks niet goed groeien,
is geldverspilling en een bron van ergernis. Kort gras droogt snel uit, hoger gras niet. Kijk dus
naar de vegetatie als geheel en streef niet langer naar ideaalplaatjes. De bodem moet water
kunnen krijgen en vasthouden wil het groen kunnen groeien.
3. Houdt als gemeente ook strikt toezicht in het veld, en borg het groenonderhoud; aanplant,
snoeien, maaien, onkruid aanpakken.
4. Verplicht via de omgevingsvergunningen dat er Natuurinclusief wordt gebouwd (ingebouwde
nestkasten en geschikt omgevingsgroen).
5. Neem alleen hooggekwalificeerde mensen in dienst die zich ook verder willen ontwikkelen.
6. De particuliere siertuin is een belangrijk deel van de ruimtelijke kwaliteit. Eis daarom van
eigenaars en hoveniers dat zij zich aan de wettelijke regels houden en stel de APV scherp bij
(regels voor erfafscheidingen, beplantingsregels voor hagen, heesters en bomen, de plaats en
maat van bouwwerken in de tuin, maximale verstening, etc. Stimuleer hen alleen nog
natuurlijke tuinen aan te leggen. En handhaaf de vigerende regelgeving. Stel desnoods een
vergunningstelsel in voor tuinaanleg, het is te belangrijk, we kunnen die verstening niet door te
laten woekeren met als gevolgen: een verdere aanslag op de biodiversiteit, hittestress en
waterproblematiek!
7. Communiceer duidelijk welke beeldkwaliteiten de gemeente heeft bepaalt voor verschillende
groenvakken: A - B - C en wat dat betekent voor het onderhoud. Welke inspraak is hiervoor?
8. Communiceer tijdig welk onderhoud in een wijk of straat zal plaatsvinden, contact met een
buurtvereniging is hierbij van grote waarde.
9. Beplant zoveel mogelijk ook de boomspiegels met geschikt groen.
10. Leg dakgroen aan waar het kan en stimuleer dat burgers dat ook doen.
11. Laat rotondes groene plekken zijn zonder overdadige meuk en reclame, stel hiervoor duidelijke
eisen.
12. Plant nieuwe vakken direct aansluitend vol zodat er weinig ruimte is voor onkruiden en dek
open bodem af met een mulchlaag. Ook Bokashi schijnt goede resultaten te geven.
13. De gemeente kan eens nadenken of er samen met burgers mogelijkheden zijn voor
gezamenlijk onderhoud van stukken openbaar groen, hiervan zijn ‘in den lande’ goede
voorbeelden. Soms houden buurtbewoners hun wijkparkje bij of leggen samen een
buurttuin/kruidentuin aan, zoals in Delft bij de molen. Samen met groenbeheer zou dit moeten
lukken. Ook sociaal is het van belang in een buurt en mensen leren elkaar weer kennen en hun
buurt of straat op orde houden.
14. Ga samen met buurten de omgeving ontstenen en vergroenen, help bij de aanleg van groene
tuinen, dak- en gevelgroen of geveltuintjes. Hier kunnen ook natuurorganisaties een rol spelen.
15. Waar mini-leefbos (Tiny forest) wordt aangelegd, dit samen met de buurt en scholen doen en
onderhouden.

16. Gebruik geen giftige bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest, maar werk geheel
biologisch (ecologisch beheer).
17. Verwijder zoveel mogelijk paaltjes zoals bij fietspaden, het onkruid aan de voet
daarvan is altijd lastig te verwijderen.
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18. Maai volgens ‘kleurkeur’ (Vlinderstichting) en maai niet alles ineens weg, hanteer
sinusmaaien.
19. Bij terugzetten van plantvakken met heesters, dit niet om de 5 jaar totaal doen, maar
elk jaar een derde deel, dan blijft het beeld grotendeels overeind en het is beter voor
vogels, insecten en dieren.
20. Overweeg aanvullende inzet van werklozen, statushouders, mensen met een
beperking en gepensioneerden.
Ecologisch groenbeheer https://edepot.wur.nl/390706

Veelkleurig landschap gemeente Zijpe 2009
https://www.platformwindenergiedezijpe.nl/wp-content/uploads/2011/10/VeelkleurigLandschap-Achtergrondrapport1.pdf
Vaste planten in het openbaar groen, 2011 https://edepot.wur.nl/164009

9

Fotovoorbeelden

Hierna nog wat exemplarische fotovoorbeelden van overwoekerde perkjes en wegkanten. Er zijn vele
honderden foto’s te maken in heel Westland, want overal is er achterstallig onderhoud.
x
Verspeycklaan, zaailingen van
jonge bomen en struiken, tussen
de aangeplante heesters.
Handmatig uittrekken.
Vogels en dieren verspreiden
zaden, planten strooien ze in het
rond (krentenboompje, hulst,
Taxus, meidoorn etc.)
Stoppen we met onderhoud, dan
is heel Nederland over 15 jaar
weer bos, en dat geheel gratis!
Verspeycklaan, heesters met
zaailingen van bomen (Acer) en
struiken. Handmatig bij de grond
uittrekken.
Bomen zoals Betula, Acer, Salix,
Pinus, Fraxinus, Taxus, Alnus, e.d.
maar ook veel tuinplanten zaaien
zich vrolijk uit.
De natuur zorgt zelf voor haar
instandhouding, dat past niet in
onze nogal starre schema’s en
denkwijze van onderhoud en
beeldbepaling.
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Secr. Verhoeffweg, zaailingen van
grassen, maar ook van de
tuinplant Centranhtus ruber.
En zaailingen van bomen zoals de
es (Fraxiunus).

Verspeycklaan, rozenstruikjes
overwoekerd door heermoes,
een vrijwel onoplosbaar
probleem.

Secr. Verhoeffweg, struikjes
overwoekerd, schoffelen kan
niet, maar is meestal toch geen
oplossing en het schoffelen
gebeurt meestal pas als het zaad
al op de grond ligt!
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Pijletuinenweg, rozenstruikjes
volledig overwoekerd door het
bijna niet uitroeibare kleefkruid.
Alle wortels handmatig
verwijderen.

Pijlentuinenweg, heesters
overgroeid met haagwinde
(pispotjes) en brandnetels
Alle wortels en opkomende zaden
verwijderen.

Pijletuinenweg, prachtig bloeiend
onkruid, maar het neemt het
heesterperkje geheel over en
zaait zich vrolijk uit.
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Hoge Woerd, heesterperkje
overwoekerd door heermoes.

Kruisbroekweg, rozenperkje
overwoekers door kleurige
kamille, eigenlijk staat het wel
romantisch!

X

Verloedering, slecht onderhoud, Central
Park Naaldwijk.
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Leiboom, linde, Havenstraat, slecht
onderhoud door niet tijdig te snoeien.

Berk, Verdilaan, dood gesnoeid, in de tijd van
bloeden.

X
Illegaal maaien van bloemrijke
bermen, Galgeweg, zie foto
hieronder. Deze berm is mooi.

Illegaal maaien Galgeweg, dit
gebeurt vanaf maart op vele plekken
in Westland door burgers en
bedrijven. De gemeente doet niets!
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X
Prachtige bloeiende berm, Ter Heijde.
Maar…

Ter Heijde, dezelfde berm als
hierboven, dezelfde dag gemaaid,
totaal onzinnig en een verlies voor de
insecten, tevens een lelijk beeld.

Maaien tijdens hoogzomer en een
hittegolf, terwijl het gras maar 15 cm
hoog is, leidt tot aftakeling en
verbranding.
Maar helaas, zo gepland, zo gedaan…
Rigide bedrijfsvoering en contracten.
Het bedrijf MOET en zal aan het werk
blijven, zelfs als het zinloos is of tot
schade leidt.

XX
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Nature Today | Gemeenten opgelet: meer insecten en lagere kosten bij bloemrijk groenbeheer
Gemengde bermen als mooi en goedkoop alternatief
Rotonde Zuidweg, ingezaaide wilde
berm, geen onkruid, twee keer per jaar
maaien. En een zegen voor insecten en
vlinders.

Bloeiende bermen, mooi, meer
insecten, minder onderhoud, veel
minder kosten!

Wat ook niet meehelpt aan een goed
beeld van de openbare ruimte, is dat
er vrijwel overal rommel ligt, tussen de
perkjes en in het water.
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Rommel in de sloten hoopt zich op en
het blijft vaak maanden liggen… Het
zinkt deels naar de bodem en vervuilt
water en bodem.

Ook na het maaien van slootkanten
blijft de rommel meestal liggen.
Zij die maaien hebben geen contract
om de troep op te ruimen, dus blijft
het liggen, zo werkt het.

Wildgroei tussen stoeptegels of
klinkers heeft niets met het
groenonderhoud te maken, maar voor
burgers is het ‘lood om oud ijzer’ want
het verslonst de leefomgeving.
Er is in Nederland nu wel een brede
heroverweging, stoepplantjes worden
intensief bestudeerd en in kaart
gebracht. Voor de biodiversiteit is het
beslist gunstig dat dit ‘onkruid’ overal
toeslaat.

10

Natuurorganisaties

De gezamenlijke natuurorganisaties via het platform Natuur-Westland hebben afgelopen jaren heel
vaak met politici, met de gemeente en wethouders over deze zaken gesproken en concrete punten
aangedragen. Deze documenten zijn bekend bij de raad en bij de gemeente en gratis vrij verkrijgbaar
voor eenieder. Zie hieronder voor een beperkt overzicht.
Helaas doet de gemeente er weinig tot niets mee. Er is dus geen sprake van niet kunnen, maar van niet
willen en dat is toch wel kwalijk en treurig tegelijk. Dat ook de raad niet ingrijpt is wonderlijk!
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Duurzame ontwikkeling Westland 2014
Plan Leefbos Westland 2016 (plus Tiny forest)
Groenmanifest 2017
Herstelplan groen en natuur 2018
Westland heeft een bomenprobleem 2019
Groenbeheer sportvelden 2020
Natuurinclusief bouwen 2020
Stikstof en natuur 2020
Waarom kapt Westland zoveel bomen 2020
Omgevingsvisie Westland 2020
Verwildering van Westland; recalcitrant onkruid of fraaie flora 2021

Samenwerkingsverband Platform Natuur-Westland
Natuur-Westland zet zich in voor een natuurlijke gezonde leefomgeving met balans tussen economie en
natuur. Wij streven naar bescherming van flora en fauna, aandacht voor dieren en voorkomen van
dierenleed. Ons doel is een leefbaar gezond Westland waarin mensen partner zijn van de natuur en op
positieve wijze met haar samenleven. Voor uitvoering wordt nauw samengewerkt met Natuurlijk
Delfland (KNNV).
Partners van Natuur-Westland zijn:

•
•
•
•
•
•
•
•

Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Ons doel is samenleven met de
natuur. https://www.knnv.nl/afdelingDelfland
Stichting Duinbehoud
Groei&Bloei Westland
AVN; Algemene vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage e.o.
Werkgroep Leefbos Westland
Werkgroep bescherm de Westlandse kust
De stichting Vogels in het Westland
Verder is er samenwerking met: Heleen Verduijn (natuurkenner), Natuur- en Milieufederatie
ZH; Lobbygroep Kust ZH en Natuurmonumenten

11 Verantwoording
Dank aan Natuurlijk Delfland voor het kritisch lezen van de tekst.
Dank aan Anneke Duyvesteijn voor correcties.
Aad van Uffelen; Naaldwijk
Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving.
Geef ons draagvlak met je lidmaatschap.
Bezoek ook onze website: Delfland@knnv.nl
Hier lees je de redenen om lid te worden.
Copyright: De tekst, foto's, of delen uit de tekst, mogen worden gebruikt, mits bronvermelding op de
juiste wijze plaats vindt.
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