Onderhoudsplan 2018 Van Bergen IJzendoornpark
Januari 2018
Hierin zijn opgenomen: de toezeggingen van de gemeente Gouda en de voornemens van de werkgroep Groen van het Wijkteam Nieuwe Park
Actie
Afspraken met gemeenten
1. Herstel van beeldkwaliteit B
“Op dit moment ligt voor de gemeente de focus op de verhoging van het kwaliteitsniveau van het
park bij de terugname van het groenonderhoud per 1 januari 2018. Bron: brief van gemeente, 20-092017. Per 1 januari 2018 heeft Gouda direct de regie over het onderhoud van groen. Op moment dat
er zaken niet aan de afgesproken beeldkwaliteit voldoen kan er daardoor sneller dan voorheen
worden ingegrepen. Hierbij wordt weer de oorspronkelijke beeldkwaliteit gehanteerd: de nieuwe
onderhoudsbestekken zijn aanbesteed op basis van beeldkwaliteitsniveau B. De achterstand die is
ontstaan door het lagere onderhoudsniveau van de afgelopen jaren zal gefaseerd worden
weggewerkt.” Bron: brief van gemeente van 9 januari 2018

Actiehouder

Planning

Gemeente

2018

2. Vervangen dode bomen en struiken
“Komend najaar/voorjaar wordt een aantal dode bomen en struiken vervangen. Totaal zijn er 11 dode
bomen gesignaleerd. Voor 6 daarvan was al een kapvergunning aangevraagd. Van de overige 5
bomen valt er 1 in het projectgebied van het stationsplein; deze wordt in dit project meegenomen. De
resterende 4 bomen worden verwijderd. Op basis van het maatregelenplan dat in 2013 is opgesteld
o.b.v. de historische visie en i.o.m. de werkgroep Groen van het wijkteam Nieuwe Park wordt er
hiervoor 1 boom herplant.” Bron: brief van gemeente, 20-09-2017 en e-mail van Sanne Reijs, 19
januari 2018
E-mail van Koen Oome aan Lilian Hoogendoorn (gem. Gouda), 18-01-2018: “Beste Lilian, Heb jij
deze situatie in het park al gezien? Een nieuwe boom is pal naast de grote plataan links, net voorbij
het bruggetje na de Leeuwenpoort geplaatst. Dat zal betekenen dat die 2 bomen over een paar jaar
gaan concurreren om licht. Mijn advies: dode boom die nog steeds middenin het betreffende perkje
staat weghalen en de nieuwe boom daarvoor in de plaats zetten. Ik hoor/zie graag jouw reactie
hierop. Vriendelijke groet, Koen Oome”  per 28-01-2018 nog geen reactie ontvangen.

Gemeente

Najaar 2017 – voorjaar
2018
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3. Relatie park-station
“De relatie tussen het park en het station is een onderdeel van de ontwerpopgave voor het zuidelijk
stationsgebied. Daarbij is ingebracht wat enkele jaren geleden met de werkgroep Groen van het
wijkteam als wens is geformuleerd. Het wijkteam is ook nauw bij betrokken bij de planontwikkeling
voor het zuidelijk stationsgebied en kan dus volgen welke ontwerpvoorstellen worden gedaan.”
Bron: brief van gemeente, 20-09-2017

Gemeente en werkgroep
Groen

2018 - 2019

4. Specialistische groenkennis
“De terugname van onderhoudstaken betekent ook dat er bij de afdeling beheer Openbare Ruimte
specialistische groenkennis komt waarbij u terecht kunt voor vragen, opmerkingen en suggesties.”
Bron: brief van gemeente van 9 januari 2018

Gemeente

2018 e.v.

5. Vervangen van verschillende vaste planten
“De vaste planten in de borders worden dit voorjaar vervangen door soorten die beter geschikt zijn
voor een natte standplaats in de zon. Hierbij wordt gelet op hoogte, bloeitijd, bloeikleur, blad- en
bloeivorm. Het rhododendronvak wordt dit voorjaar opgehoogd en opnieuw ingeplant.” Bron: brief
van gemeente van 9 januari 2018 en e-mails van Lilian Hoogendoorn van 19 oktober 2017 en 11 en
21 december 2017

Gemeente

Voorjaar 2018

6. Onderhoud beplanting eilanden
“De beplanting op de eilanden is opgenomen in het onderhoudsbestek van 2018. Voor inhoudelijke
informatie over het geplande onderhoud kunt u terecht bij de groenbeheerder van de afdeling BOR.”
Bron: brief van gemeente van 9 januari 2018

Gemeente

2018 e.v.

7. Aanvullende maatregelen voor bomen met verminderde conditie
“Bijvoorbeeld kleine ophoging of afwatering middels greppels.”
Bron: email van Lilian Hoogendoorn van 19 oktober 2017

Gemeente

2018 e.v.

8. Deelname aan gesprek over stadsbrede toekomstvisie op groen
“Een stadsbrede toekomstvisie op groen in relatie tot bodemdaling is een opgave voor de volgende
collegeperiode. Uiteraard willen wij u hierbij graag betrekken en zullen we u uitnodigen voor een
gesprek.” Bron: brief van gemeente van 9 januari 2018

Gemeente en werkgroep
Groen
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Initiatieven en voorstellen van werkgroep Groen
9. Plattegrond park maken
O.b.v. google maps een plattegrond maken van het park, waarin op detailniveau alle onderdelen,
beplanting etc. zijn ingetekend. Vooraf checken of een dergelijke plattegrond al bestaat.

Werkgroep Groen

Voorjaar 2018

10. Foto’s maken als nulmeting
Foto’s maken als nulmeting, om te kunnen beoordelen of het beeldkwaliteitsniveau C geleidelijk
verandert in beeldkwaliteitsniveau B.

Werkgroep Groen

Voorjaar 2018

11. Lantaarnpalen en prullenbakken schoonmaken en verven
Regelmatig lantaarnpalen en prullenbakken ontdoen van stickers en verven.

Werkgroep Groen

Continu

12. Wandeling met raadsleden
Dan bespreken we o.a. de actiepunten uit deze lijst, evenals de briefwisselingen tussen de gemeente
en de werkgroep Groen. M.n. stilstaan bij de volgende opmerking uit de brief van de gemeente van
09-01-2018: “Op enkele kleine aanpassingen na voldoet de kwaliteit van het park aan de eisen.”

Werkgroep Groen en
raadsleden

3 februari 2018

13. Graszoden lokaal ophogen en opnieuw inzaaien
M.b.v. een paar kuub grond en wat graszaad (kan de gemeente deze doneren?) lokale kleine
verzakkingen herstellen.  met werkgroep bespreken of we dit al dan niet als werkgroep kunnen
oppakken. O.a. Trudie is van mening dat dit toch echt een taak van de gemeente is.

Werkgroep Groen + vraag
aan gemeente

Voorjaar 2018

Werkgroep Groen

Februari 2018

15. Samenwerking met Wellantcollege
Suggestie van John van Dijk: gesprek organiseren met Wellantcollege over de eventuele inzet van
leerlingen (tijdens schooltijden) bij het onderhoud en beheer van het park. Contactpersoon: docent
Jan Knevelbaard, j.knevelbaard@wellant.nl, 06-45716133.

Werkgroep Groen

Voorjaar 2018

16. Verkennen mogelijkheden rond platform Erfgoed en Groen
Zie e-mailwisseling tussen Peter en Sjouk.

Werkgroep Groen

2018

14. Afspraak maken met Promen over ophalen groenafval
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17. Mogelijkheden voor ophoging, toekomstvisie, herbeplantingsplan en lange termijn
onderhoudsplan verkennen met het Goudse Ambassadeurs Team
“U schrijft in uw brief dat het ophogen van het park en het uitwerken van een herbeplantingsplan,
gegeven de beperkte structurele financiële middelen, momenteel niet mogelijk is. Uiteraard hebben
wij begrip voor het feit dat er grenzen zitten aan wat financieel mogelijk is en kunnen wij ons
voorstellen dat het niet mogelijk is om het gehele park in één keer op te hogen of om een extern
bureau in te schakelen voor het opstellen van een herbeplantingsplan. In onze optiek echter zijn er
meer mogelijkheden om, binnen de financiële kaders, samen de beoogde doelen te realiseren. Zo
denken wij bijvoorbeeld dat het ophogen op een eenvoudige wijze mogelijk is op een beperkt aantal
plekken waar vaak plassen aanwezig zijn. Daarnaast zijn wij van mening dat een toekomstvisie, een
herbeplantingsplan en een lange termijn onderhoudsplan relatief eenvoudig kunnen worden
opgesteld, aangezien hiervoor al veel bruikbare informatie en deskundigheid beschikbaar is bij zowel
de gemeente als onze groencommissie. Wij stellen voor om deze mogelijkheden gezamenlijk te
verkennen in een overleg tussen het Goudse Ambassadeurs Team en een afvaardiging van ons
wijkteam. Wij vernemen graag van u of dit voorstel u aanspreekt en we hiervoor een afspraak
kunnen maken.” Bron: brief van werkgroep Groen, 12-11-2017  geen reactie op ontvangen van de
gemeente.

Gemeente en werkgroep
Groen

Voorjaar 2018

18. Boomverzorging
Overigens lezen wij in uw reactie niets over de benodigde boomverzorging en het onderhoud van de
eilanden, waaraan gedurende de afgelopen jaren, zoals wij aangeven in onze brief van 17 juli 2017,
niets is gedaan. Wij willen u vragen om deze zaken vanaf januari 2018 op te nemen in het reguliere
groenonderhoud. Bron: brief van werkgroep Groen, 12-11-2017

Vraag aan gemeente

2018 e.v.

19. Parkschouw
Wij stellen voor om jaarlijks een “parkschouw” te houden, in analogie aan de jaarlijkse wijkschouw in
onze wijk, waaraan vertegenwoordigers van de gemeente, Promen en het wijkteam meedoen. Hierbij
noteren we alle onvolkomenheden en stellen we de benodigde herstelmaatregelen vast. Zo’n schouw
kan het beste in het voorjaar worden gehouden, zodat de reparaties in de loop van het jaar kunnen
worden gedaan.

Gemeente, Promen en
werkgroep groen

Ieder jaar
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Reeds uitgevoerde maatregelen
20. Bankjes deels vervangen
Bron: brief van gemeente, 20-09-2017

X

X

21. Oevers deels hersteld
Bron: brief van gemeente, 20-09-2017

X

X

22. Waterkwaliteit
“In uw brief noemt u ook de waterkwaliteit in het park. Er is de afgelopen jaren het nodige gedaan om
deze te verbeteren. Zo zijn de meeste duikers vergroot om de doorstroming te verbeteren. Een deel
van het water in het park is in het vorige baggerprogramma (2014/2015) ook gebaggerd. Het
gedeelte wat niet gebaggerd is, is in 2016 gepeild. Uit de peilingen blijkt dat voldaan wordt aan de
diepte die in de Keur van Rijnland is opgenomen. Baggeren is daardoor niet nodig. Wij zullen vragen
aan het Hoogheemraadschap wat hun idee is over de waterkwaliteit in het park.” Bron: brief van
gemeente, 20-09-2017
“Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft aangegeven dat de waterkwaliteit goed is.” Bron: brief
van gemeente, 09-01-2018

X

X

Contactpersonen gemeente:
- Yvonne van Asseldonk
- Sanne Reijs
- Lilian Hoogendoorn
Contactpersonen werkgroep groen
- Trudie Galama
- Koen Oome
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