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TOEKOMSTVISIE EN MAATREGELEN – VAN BERGEN IJZENDOORNPARK
Door Trudie Galama, Groencommissie

In de wijkkrant van april stond in het kort de
visie van de gemeente op het VBIJ-park.
Daarnaast werden de maatregelen genoemd die
ervoor moeten zorgen dat ons park weer zijn
oorspronkelijke, klassieke karakter terugkrijgt.
De Groencommissie is het in grote lijnen eens
met de “gewenste maatregelen”. Hoewel de
Groenvisie van het wijkteam uit 2010 niet
genoemd wordt, hebben wij de indruk dat aan
veel wensen tegemoet wordt gekomen.
Wij zullen als Groencommissie de volgende
punten inbrengen bij het volgende overleg met
de gemeente:
- De volière is voor ons geen punt van
discussie. Die moet gewoon blijven. Levert
het voortbestaan problemen op, dan moeten
die worden opgelost.
- De bomen langs de weg in het geometrische
deel van het park moeten blijven staan en
pas als een boom door ziekte wordt geveld is
vervanging door een Moeraseik voor ons aan
de orde.
- De bomenbordjes kunnen behouden blijven.
Bewoners en/of scholieren zijn zeker bereid
een paar keer per jaar een schoonmaakactie
uit te voeren.
- Wij vinden het jammer dat de vier hoeken
op de kruising Winterdijk een veel meer
uniforme inrichting krijgen, waardoor een
fleurige uitstraling verloren gaat. Wij wensen
dan ook het behoud van o.a. hosta,
vrouwenmantel en ander groen in het ene
perk en aanplant hiervan in het andere perk.
Volgens ons is alleen een aanvulling met
groenblijvende heesters voldoende om de
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groene verbinding tussen de beide parkdelen
te realiseren. De beplanting rond de
riooldeksels schreeuwt om zorg en aandacht.
Als er dan toch heesters overblijven kunnen
die mooi geplant worden langs de bruin/gele
sloot die langs het Lombokterrein loopt.
Wij willen meer duidelijkheid over de bomen
die gekapt gaan worden. Het gaat hierbij om
de bomen die niet zouden passen in het
landschapsdeel van het park.
Wij zijn geen voorstander van het weghalen
van de planten uit de verhoogde
boomspiegels. Door de verhoging is volgens
ons het doorlopen en onderhoud van de
grasmat niet mogelijk. Er zal onkruid gaan
groeien. Dus laat de bloemetjes aan de voet
van de bomen voorlopig maar staan.
Gemist wordt o.a. een voorstel voor de
beplanting naast VBIJ huisnummer 1 en aan
de rechterkant van de inrit Gouwestein. Het
zou fraai zijn wanneer de vuilcontainers door
een haag aan het zicht worden onttrokken.
Wanneer ophoging van de weg aan de orde
is, zij wij geen voorstander van shared
spaces (geen scheiding tussen
verkeerssoorten) bij de huidige
verkeersintensiteit.

De “gewenste maatregelen” zullen moeten
worden uitgewerkt en omgezet in daden. Er zal
een planning moeten worden gemaakt. Te
verwachten is dat de financiering hierbij een
beslissende rol zal spelen. Zou het sponsoren
van de eilanden enig soelaas op het
groenbudget van de gemeente kunnen bieden?
Of is het onderhoud voor leerlingen misschien
een spannende uitdaging?
Binnenkort zitten wij als
Groencommissie weer met de
gemeente aan tafel en zullen
hopelijk meer duidelijkheid
krijgen over wat wanneer gaat
gebeuren. Open
Monumentendag is misschien
een hele goede reden voor de
gemeente om er een schepje
bovenop te doen. Maar ik heb
de indruk dat we de koningin
en alle prinsen en prinsessen
moeten uitnodigen om dat voor
elkaar te krijgen.

Bladspiegels

