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Deze kolom valt 
onder redactionele 
verantwoordelijk-
heid van ���.

www.tuinenlandschap.nl

Bezuinig niet op beeldkwaliteitsniveau, 
maar richt de openbare ruimte anders in
„Gemeenten moeten bezuini-
gen, dat is een voldongen feit. 
Wat we nu zien is dat gemeen-
ten veelal op het beeldkwa-
liteitsniveau bezuinigen: dat 
ze van B naar C gaan, waar 
oorspronkelijk A was ingevuld. 
Dit gebeurt zonder dat de 
inrichting erop wordt aange-
past. Dan krijg je bijvoorbeeld 
heester- of rozenvakken waarin 
het onkruid net zo hoog staat 
als de beplanting omdat dat 
mag bij niveau C. Wat levert 
dat de gemeente op? Een beeld 
dat niet fraai is en uiteindelijk 
hogere kosten omdat de onder-
houdsploeg de keren die ze er 
wel langsgaat om te schoffelen 
ontzettend veel tijd kwijt is. 

Draai het om! Wij geloven in 

’less is more’: met een andere 
inrichting bereik je meer kwa-
liteit. Neem bijvoorbeeld een 
woonstraat waarin geen ruimte 
is om én te parkeren én bomen 
neer te zetten. Daar staan dan 
tien boompjes te kwarren, dat 
wordt nooit wat, die kosten 
alleen maar veel geld. Waarom 
dan niet op de kopse kant van 
de straat één grote boom neer-
zetten, die zich kan ontwikke-
len, waaraan bewoners zien dat 
er iets gebeurt en daarmee wat 
toevoegt aan de kwaliteit van 
de leefomgeving? 

Er worden veel compromissen 
gesloten door de vele belan-
gen die spelen. Daarom wordt 
overal een beetje groen toege-
past. Maar gelet op de kleiner-
wordende budgetten moeten 
we naar andere compromissen. 
Neem woonstraten waarin 
om de vier parkeerhavens een 
plantvak wordt ingericht. Daar 
heb je veel meer werk aan, dan 

wanneer je één groot plant-
vak zou inrichten. Daarnaast 
kunnen in een groot plant-
vak heesters zich veel beter 
ontwikkelen, het ziet er dus 
ook mooier uit. Zorg dat wat 
je inricht wat te bieden heeft. 
Zet liever ergens één centrale 
mooie beleving neer zoals een 
mooie bloesemboom, een berm 
eenjarigen of een vak met de 
juiste vaste planten, dan dat 
je overal iets doet, wat er niet 
fraai uitziet en niet goed te 
beheren valt.

Begrijp me goed, wij zijn er niet 
voor om alles maar weg te ha-
len wat moeilijk te beheren is 
en geld kost. Wij zijn wel voor 
duurzame kwaliteit toevoegen 
aan de openbare ruimte. Richt 
liever iets minder in, maar wel 
goed, dan dat je overal wat doet 
en het allemaal net niet is. Kies 
voor kwaliteit, dan kan er nog 
heel veel met het geld dat er 
nog wél is.’’

Dat gemeenten moeten 
bezuinigen is 

 een voldongen feit
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Oscar Mulder en Charlotte 
van der Hulst, Buitengewoon 
Consultancy, adviseurs voor 
de publieke ruimte in Zwolle

Koningslinde
Op het moment dat ik deze column schrijf, moet de 
troonswisseling nog plaatsvinden. Nederland kleurt 
deze dagen oranje.

Vanuit Branchevereniging vhg hebben we een 
brief aan koningin Beatrix gestuurd om haar te bedan-
ken voor al het goede werk dat zij voor ons land heeft 
gedaan. Als hoveniers- en groenvoorzienersbranche 
hebben wij ons steeds geïnspireerd gevoeld door haar 
boodschap waarmee zij de zorg voor ons milieu en de 
leefomgeving onder de aandacht bracht. 

Voor ons vakgebied vertaalt zich dit naar ons da-
gelijkse werk in het groen, dat steeds meer gekoppeld 
is aan de kwaliteit van leven. Van mens, plant en dier. 

Samen werken we aan een leefbare en duurzame we-
reld voor nu en in de toekomst. 

Ik vind het planten van een Koningslinde dan ook 
een erg mooi gebaar. Als markering van een nieuwe 
periode. Een boom met een betekenis, die met hulp 
van vele kinderen in vele gemeenten wordt geplant. 
Dat is dan weer iets historisch op zichzelf als je later 
nog eens aan die bijzondere gebeurtenis terugdenkt. 
Dan is de Koningslinde een majestueus groen monu-
ment geworden, dat voor onder meer schone lucht en 
verkoeling zorgt.

Egbert Roozen
directeur ���
e.roozen@vhg.org

vhg
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www.
tuinenlandschap.
nl Van onderstaande berichten staat een uitgebreide versie 
             op de site van TuinenLandschap

Bij sommige artikelen in dit blad staan icoontjes, deze verwijzen naar extra informatie op de website
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Stem mee over de volgende peiling:

Hans Kaljee @bomenconsulent
Iepen #Amsterdam staan op springen. Ze kleuren van roze naar 
groen. Blaadjes? Nee, miljoenen zaadjes. Het is de feestmaand 
van #Springsnow.

Rob @BoswachterRob
Bijensterfte wordt ook veroorzaakt door achteruitgang biodiver-
siteit. Stop de stenen tuinen, kies voor natuurlijke en bloemrijke 
tuinen.

Remy Steijger @remysteijger
Respect voor de #hovenier bij de buren. Stenen slijpen en leg-
gen in de #zeikregen.

Mark Hendriks @markhendriks2
Mooi idee voor een groen lint van Utrechtse daktuinen door 
tuinarchitect @Esther_deGraaf

Herkent u deze plant?

Ruud Vermeer (Meneer Vermeer Tuinen) trekt met zijn 
camera door Europa. In botanische tuinen fotografeert hij 
’gefi lterd’ gewone en bijzondere planten. Bekijk de ongefi l-
terde foto, de naam en kenmerken van de plant op 
www.tuinenlandschap.nl.
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Cao hoveniers tot 2014 verlengd
De huidige cao voor hoveniers wordt met enkele wijzigingen 
verlengd tot 1 januari 2014. Vhg, fnv Bongenoten en cnv 
Vakmensen hebben hierover een akkoord afgesloten.

Inspecties bij hoveniers op glyfosaat
Van mei tot oktober wordt door Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ilt), nvwa en de waterschappen bij hoveniers en 
gemeenten gecontroleerd of zij onkruid op de juiste wijze 
bestrijden. Het gaat hierbij om gebruik van glyfosaat.

Appeltern legt Levende Tuin aan
Er komt een modeltuin volgens de principes van De Levende 
Tuin in De Tuinen van Appeltern. Het sluiten van de 
overeenkomst valt samen met de viering van het 25-jarig 
bestaan van De Tuinen van Appeltern.

Zutphense stadsakker wint Stadslandbouw Award
De Stadslandbouw Award 2013 is gewonnen door Stadsak-
ker Zutphen. De prijs werd uitgereikt op de tweede lande-
lijke Dag van de Stadslandbouw in Rotterdam.

Tuincentra halen bestrijdingsmiddelen uit schappen tuinenland-
schap
Twee tuincentra, Tuinland en Overvecht, hebben per direct be-
strijdingsmiddelen met neonicotinoïden uit de schappen ge-
haald. 
Doe mee aan de discussie in de tuinenlandschap-groep

Zonder quotum lukt het ook om 
5% arbeidsbeperkten aan de slag 

te helpen in de groene sector.

Dat tuincentra neonicotinoïden 
uit de schappen halen, moeten we 

als sector toejuichen.

50%  
zei ja tegen de stelling:

      

Stichting Vakinformatie Siergewassen - Leiden




