
 
Hoe ERVAREN wij ONS GROEN? 
 
 
Inmiddels hebben alle PlanTij-ers input kunnen leveren voor de inventarisatie van de 

groenbeleving in onze wijk en willen we hiervan graag verslag doen.  
 
Allereerst was een grote groep mensen erg positief over de rigoureuze snoeironde die een 
paar weken geleden heeft plaatsgevonden. Deze keer zijn alle wilgen in de wijk geknot en is 
er flink gesnoeid/gebaggerd in het riet. Voor nu betekent dat weer volop zicht op het water, 
m.n. tussen de landtongen, en ziet het gebied er ruimtelijker uit. Besef echter wel: SNOEIEN 
BETEKENT GROEIEN! Het riet zal in volle glorie terugkeren! 
 
 
Alle opmerkingen van de bewoners zijn verzameld en blijven behouden. Voor dit verslag 
hebben we geprobeerd de grote gemene deler van op- en aanmerkingen eruit te filteren en 
vervolgens aan te geven hoe we hier in het vervolgtraject invulling aan gaan geven.   
 
 
 

Uitslag inventarisatie | grote gemene deler 
 

1. Wens om meer variatie, biodiversiteit zowel in struiken, bloemen, bomen als in 
vegetatie die aantrekkelijk is voor vogels, insecten en andere dieren. 

2. We missen de zichtlijnen. Alles is dichtbegroeid. Het moet ruimtelijker. 

3. Er wordt rietoverlast ervaren: te veel, te hoog, te dicht bij de woningen.  

4. Wens om de kommen tussen de landtongen uit te baggeren: te veel verlanding. 
5. Aandacht voor dode bomen en struiken. Deze verwijderen en vervangen door 

nieuwe aanplant. 

6. Wens om jaarlijks de wilgen te knotten en meer aandacht voor vormsnoei. 
7. Wens om de 3 vrije ruimtes aan de Tijpoort anders in te richten. 
8. Sommige bomen/struiken geven overlast op de terrassen. 
9. Wens om bomen te beschermen tegen bevervraat. 
10. Overige zaken w.o. elektriciteitshuisje omringen met bomen, opstelplaats containers 

omringen met hogere struiken, voorzichtig maaien i.v.m. steenslag, bochten bij 
landtongen afbakenen zodat er geen voertuigen door het groen rijden, aandacht 
voor oevers langs de Vlij i.v.m. afkalven, bladruimen in de herfst, aandacht voor de 
inrichting van het stukje Mandeligheid eerste deel van Tijpoort.  grondsuppletie op 
de landtongen. 

 
 
 



 
 

Aanpak punten korte en langere termijn 
 
Als het goed is zijn overlastgevende bomen en struiken rondom de huizen zoveel mogelijk 
gesnoeid tijden de laatste snoeibeurt. Is dit niet gebeurd, stuur dan een bericht naar Cor van 
Eb, Ingeborg van Vloed, Carole van Springtij of Peter/Carel van Tijpoort! Het zaaien van 
mengsels (kruiden en bloemen) heeft voortdurend de aandacht. Er is tot nog toe nog geen 
mengsel gevonden dat in onze grond gedijt.  
 
Vervangen van dode bomen/struiken staat vooralsnog op de planning voor de herfst. Dan 
hebben we, als het goed is, ook al een beeld van een beplantingsplan 2.0. 
 
De overlast die ervaren wordt van het oprukkende riet heeft speciale aandacht en hierover 
wordt advies ingewonnen. Wellicht dat het terugdringen van het riet gecombineerd gaat 
worden met het uitbaggeren van de kommen tussen de landtongen. Een simpele oplossing 
voor dit probleem is er niet. Houd er dus rekening mee dat we d.m.v. ‘trial and error’ 
hiermee aan de slag zullen gaan. Het zal ook niet zo zijn dat we het riet volgend jaar al daar 
hebben waar we het willen hebben en dat het elders niet meer opkomt. Zo werkt het niet in 
de natuur.  
 
Diversiteit in beplanting, meer zichtlijnen, minder verlanding, een meer ruimtelijke opzet: dit 
is een uitdaging voor de leden van de klankbordgroep. Zij zullen zich gaan buigen over een 
beplantingsplan PlanTij 2.0, waarbij het uitgangspunt datgene is wat we nu hebben en we 
stap voor stap delen van het gebied gaan aanpakken. Sommige bloemen en planten doen 
het hier goed, andere niet. Daar hebben we van geleerd en hiermee zullen we rekening 
dienen te houden.  
Naast een beplantingsplan zullen we een bijpassend beheerplan moeten opstellen en dit 
beheer zal moeten worden uitgevoerd in lijn met de visie die we hebben op dit gebied. 
 
Ter algemene info: NWC (Natuur Wetenschappelijk Centrum) is de partij die voor ons gebied 

5 jaar geleden een beheer- en onderhoudsplan heeft opgesteld op basis van ecologisch 
beheer. NWC stelt hierbij de natuurwaarden centraal, die willen zij behouden en 
versterken. Dit betekent dat zij vooral de fauna, het dierenrijk, centraal stellen. Het 
groenonderhoud is hierop afgestemd.  
 
Hopende jullie hiermee goed geïnformeerd te hebben, 
 
 

Jullie klankbordgroep GROEN (kbg GROEN) 
Peter, Toon, Cor, Ingeborg, Carole, Carel en Ellen 
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