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Aanleiding
Het Dorpsoverleg Boskoop heeft de afgelopen maanden vele signalen ontvangen van de
bewoners dat de groenvoorziening, en met name het onderhoud hiervan, in Boskoop flink te
kort schiet. Dit heeft ertoe geleid dat het Dorpsoverleg een oproep heeft geplaats op haar
website en facebook om voorbeelden te delen. Hier is massaal op gereageerd. Een duidelijk
teken dat dit onderwerp dus erg ‘leeft’ onder de bewoners van het dorp dat nota bene de
“Tuin van Europa” wordt genoemd.
Observaties
De voorbeelden die ons toegestuurd werden lieten zien dat het onkruid vaak (te) hoog in de
bermen, plantsoenen en bestrating terug te vinden is. Ook begroeide (en verzakte) trottoirs
zijn een doorn in het oog. Men klaagde vervolgens over de vol begroeide sloten en
grasbermen die niet gemaaid worden en, als ze uiteindelijk wel gemaaid worden, het gras
niet wordt verwijderd. In de bijlage is een kleine selectie van de ontvangen foto’s
opgenomen.
Maar we krijgen vooral te horen dat meldingen over de groenvoorziening bij de gemeente
geen opvolging krijgt. Er komen wel automatisch gegenereerde mails van registratie, maar er
is geen opvolging. Sommige bewoners zijn moedeloos geworden na het maken van
meldingen waar telkens niets mee is gedaan. Men kreeg zelfs te horen dat dit er “nu
eenmaal bij hoort als je landelijk gaat wonen” (..).
Er zijn ook bewoners die het onderhoud en/of beplanting in hun straat uiteindelijk maar zelf
hebben aangepakt. Dit is opmerkelijk omdat er laatst in de krant publicaties zijn verschenen
dat Boskopers ‘kampioen landjepik zijn’. Het tegendeel is waar, veel Boskopers zijn zelf aan
de slag gegaan en/of hebben in het verleden afspraken gemaakt met de toenmalige
gemeente Boskoop dat zij beplanting en onderhoud voor hun rekening nemen. Wij hebben
geconstateerd dat gemaakte afspraken onvoldoende zijn gedocumenteerd bij de gemeente
Alphen aan den Rijn waardoor er ook onjuiste instructies worden gegeven aan de aannemer
met betrekking tot onderhoud op bepaalde locaties. Daardoor ontstaan er onterecht
discussies met de bewoners, aannemer en gemeente.
Daarnaast hebben wij van vele kwekers en hoveniers vernomen dat op veel plekken in
Boskoop verkeerde beplanting is toegepast, simpelweg omdat de toegepaste soorten op de
betreffende grond(soort), niet of nauwelijks groeien en/of dat bepaalde beplanting andere
soorten overwoekeren waardoor het aanzicht greenport onwaardig is. Sommige toegepaste
beplanting vereist simpelweg (te) veel onderhoud.

Conclusie

Er zijn veel discussies met de gemeente met betrekking tot het groenonderhoud in
Boskoop. Wij krijgen van de gemeente vooral te horen dat het onderhoudsschema is
aangepast in het kader van stimulering van biodiversiteit.
Biodiversiteit versus onderhoud
Het begrip ‘Biodiversiteit’ is helaas een misleidende term geworden. Het staat in de
wetenschap voor meer dan het beschermen van insecten. Biodiversiteit betekent
afwisseling, verschil, verscheidenheid en variatie van leven in álle vormen, dus ook
voor bijvoorbeeld beplanting en het noodzakelijk onderhoud daarvan. Goed
onderhoud zit biodiversiteit niet in de weg, het bevorderd dit zelfs.
Staat van onderhoud is ondermaats
Het is vanzelfsprekend dat ook de inwoners van Boskoop begrip hebben voor een
aangepast onderhoudsbeleid in het kader van bescherming van biodiversiteit. Echter,
de staat van onderhoud van de groenvoorziening is momenteel ondermaats en heeft
niets te maken met stimulering van biodiversiteit. Het is naar onze mening vooral
ingegeven door bezuinigingen op de uitgaven van het groenonderhoud.
Controle en opvolging is onvoldoende
Het verwijderen van onkruid in bermen en bestrating, het maaien van gazons en
bermen, wordt niet conform het gemeentelijk beleid uitgevoerd. De controle door de
gemeente op uitvoering van de werkzaamheden van de aannemer is blijkbaar
onvoldoende. Het huidige proces van meldingen aan de gemeente, en met name de
opvolging daarvan, werkt niet of onvoldoende. Dit leidt tot irritatie, boosheid en, na
verloop van tijd, lijdzaamheid bij de inwoners.
Verkeerd beplantingsplan
Er op vele plekken in het dorp een verkeerd beplantingsplan toegepast met als
gevolg dat er meer onderhoud dient te worden gepleegd en het aanzicht op sommige
plaatsen zeer armoedig is.

Samenvatting
Samenvattend is de conclusie van ons bescheiden onderzoek dat het aanzicht van ‘het
groene hart’ van de gemeente Alphen aan den Rijn niet is zoals het zou moeten zijn en
vooral niet zoals het zou kunnen zijn!

Advies/Actie
1. Herziening gemeentelijk beleid groenbeplanting en groenonderhoud in Boskoop en
dit duidelijk naar de uitvoerende aannemer en inwoners communiceren.
2. Strenge controle op uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden van de
geselecteerde aannemer.
3. Grondige check van locaties waar de gemeente verantwoordelijk is voor het
onderhoud en waar bewoners (vrijwillig) onderhoud plegen.
4. Op korte termijn overleg met betrokken bewoners en actie van het gemeentelijk plan
voor ‘Aankoop snippergroen’
5. Samenstelling werkgroep ‘Beplanting Boskoop’ bestaande uit verantwoordelijke
ambtenaren van de gemeente en specialisten (kwekers, hoveniers) in het dorp met
de opdracht om een efficiënt en greenport waardig beplantingplan, inclusief
onderhoud, te formuleren.
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Bijlage: Enkele voorbeelden van onderhoud

