SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.
INDIENING
Steller vragen: Annelies van der Have, HBB
Datum: 23 april 2014
Onderwerp: Groenonderhoud van de (ventweg) Cruquiusweg
Wijze van beantwoording:

0 mondeling
X schriftelijk

Uiterlijke beantwoording: vóór de commissie Ruimte dd 15 mei a.s.
VRAAG
Van enkele bewoners langs de Cruquiusweg krijgen wij klachten over het matige onderhoudsniveau
van de groenstrook tussen de Cruquiusweg en ventweg (aan de Indische buurt kant). Er zouden kale
stukken zijn en het geheel doet rommelig aan.
1. Kan het college zich vinden in deze klachten?
2. Is het college bereid zich incidenteel dan wel structureel extra in te spannen voor het
groenonderhoud op dit stuk? Ook in ogenschouw nemende dat dit als entree van Heemstede
gezien wordt?
ANTWOORD
datum: 21 mei 2014
portefeuillehouder: Pieter van der Stadt
1. Ons bereiken ook regelmatig klachten over de groenstrook langs de ventweg Cruquiusweg
(zijde van de Indische Buurt).
Voor de helderheid is de groenvoorziening langs de ventweg in twee beplantingstypen te
scheiden. Op twee gedeeltes (gedeelte Esso tot de Javalaan en Javalaan tot huisnummer
168) is een relatief dicht plantsoen met ‘bosplantsoen’. Deze strook is afdoende breed om een
gesloten en bufferende groenvoorziening te kunnen hebben. De klachten die over deze
beplanting binnenkomen hebben te maken met gaten in de bosplantsoenstrook (en daarmee
zicht op het verkeer) door uitval van heesters of noodzakelijke snoeiwerkzaamheden.
Daarnaast is langs een klein stuk van de ventweg (gedeelte huisnummer 168 tot einde
ventweg) een haag van wilde roos aangeplant in een ruige grasberm. Deze haag is ook
aangeplant langs de overige delen van de Cruquiusweg. Door met name strooizout (de weg
watert af op de groenberm) gaan delen van deze haag dood. Kleinschalig inboeten
(herplanten na uitval) van de beplanting is in de huidige onderhoudsvorm kansloos. Door het
ruige gras dat onder de beplanting staat, wordt nieuwe aanplant verdrongen. Alleen als het
gras een aantal jaren intensief wordt verwijderd, is nieuwe aanplant kansrijk. Dit is
bijvoorbeeld ook gedaan in het eerste deel aan de andere zijde van de Cruquiusweg (tussen
de Nijverheidsweg en het Wipperplein). Voor de heraanplant van andere delen van de haag
(dus ook aan de kant van de Indische Buurt) wordt gewacht tot de gaten enkele strekkend
meters zijn, zodat het gras beter beheersbaar is.
2. De grotere groenvakken zijn nagelopen en daar zijn de gaten dermate groot dat daar extra
beplanting ingezet kan worden. Dit zal worden meegenomen bij de inboetronde eind 2014.
Wanneer er een ander groenbeeld wordt verwacht dan de aangeplante haag (en het daarbij
behorende beheer), is een drastische aanpak noodzakelijk. Mocht dat gewenst zijn, dan zal
inzichtelijk gemaakt moeten worden wat daarvan de financiële en uitvoeringstechnische
mogelijkheden zijn. De huidige beplanting is op zich een van de sterkere soorten. Het
aanplanten van een ander beplantingstype is lastig, aangezien strooizout een groot effect
heeft op bijna elke beplanting. Een mogelijke oplossing is het (gefaseerd) aanplanten van een
zogenaamde Zeeuwse haag (de gemengde haag die staat langs de Heemsteedse Dreef aan
de kop van de haven).
evt bijlagen: geen

