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O n d e r w e r p : Buitengewoon bloeiend
De raad v a n de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 30 mei 2016
gehoord de b e r a a d s l a g i n g e n .
o v e r w e g e n d e dat
1. er de afgelopen jaren meerdere hectaren aan heesters vervangen zijn door gras;
2. door groenbeheerders vaak wordt gedacht dat het gebruik van vaste planten in
het openbaar groen duur is en veel onderhoud nodig heeft;
3. uit onderzoek van PRO (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving) blijkt dat vaste
planten vergelijkbare en soms zelfs lagere onderhoudskosten hebben dan gras,
mits er voor de juiste soorten en beheerwijze wordt gekozen.
van mening dat
1. de grootschalige omvorming naar gras een achteruitgang is van de kwaliteit van
de leefomgeving;
2. de inzet van vaste planten in het openbaar groen positieve effecten heeft op
kwaliteit en beleving van de leefomgeving, biodiversiteit, luchtkwaliteit en
mogelijk zelfs op de waarde van woningen;
3. bloemrijke bermen eveneens positieve effecten hebben op kwaliteit en beleving
van de leefomgeving en op biodiversiteit én daarnaast een aantrekkende werking
kunnen hebben op toeristen en recreanten,
4. het zonde zou zijn als de voordelen en positieve eigenschappen van
onderhoudsarme vaste planten en bloemrijke bermen onbenut blijven, des te
meer omdat toepassing hiervan niet tot hogere onderhoudskosten hoeft te leiden;
5. zichtlocaties als dorps- en wijkentrees, perken in en om het centrum,
groenstroken langs drukke wegen en kantoorlocaties, bij uitstek geschikt zijn voor
het toepassen van kleurrijke vaste planten;
6. het groen in de Noordoostpolder wel wat vrolijker en kleurrijker mag worden,
roept het college op
1. in samenwerking met het Groenhorst College een testvak van vaste,
onderhoudsarme planten aan te leggen, te onderhouden en te monitoren;
2. deze pilot aan te gaan voor een periode van 5 jaar, waarbij de gemeente zorgt
voor de benodigde financiering (vrij te maken binnen de bestaande budgetten
voor groenonderhoud) en het Groenhorst College de werkzaamheden verricht;
3. uiterlijk eind 2017 de raad te informeren over behaalde (tussen-)resultaten op het
gebied van moderne beheermethoden en toegepaste plantensoorten en een
voorstel aan de raad voor te leggen voor een verdere uitrol van het toepassen van
vaste planten in gemeentelijke plantsoenen;
4. bloemrijke bermen te creëren op de daarvoor meest geschikte en aantrekkelijke
locaties, zoals langs recreatieve fietsroutes
en gaat over tot de orde van de dag.
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