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Het groen rondom de Nederlandsche Bank

De vasteplantenborder bij de Nedeflandsche Bank is de grootste van Noord-Hottand.

We hebben al mogen genieten van een paar mooie lentedagen, maar de winter liet plotseling nog
even van zich horen. Toch kleurt de binnenstad weer langzaam groen. Ook de vaste planten ronOom
de Nederlandsche Bank komen langzaam boven de grond tevoorschijn. De afgelopen drie jaar heeft
het stadsdeel veel geïnvesteerd in de kwaliteit van het groen in de binnenstad. 

-Op 
meerdere plaatsen

zijn perken aangelegd waarin voornamelijk vaste planten zijn toegepast. Zo is afgelopen jaar ook het
groen rondom de Nederlandsche Bank officieel geopend door Jeanine van pinxteren,
portefeuillehouder Groen. De huidige situatie is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen
stadsdeel Centrum en de Nederlandsche Bank. De groenbeheerder van stadsdeel Centrum is
verantwoordelijk voor het beheer en het waarborgen van de kwaliteit. Het groen rondom de
Nederlandsche Bank vormt momenteel de grootste vasteplantenborder van Noord-Holland.

Meer vaste planten, minder onderhoud
Tot voor kort werd in de binnenstad vooral traditioneel groen geplant, zoals heesters en rozenperken.
Dit type groen heeft veel onderhoud nodig. De afgelopen drie jaar is steeds vaker gekozen voor
planten die op een efficiëntere manier onderhouden kunnen worden. Door te zorgen voor gesloten
bodembedekkende beplanting krijgt onkruid minder kans en hoopt er minder zwerfafual op. Dáarnaast
wordt de beplanting geselecteerd op bepaalde eigenschappen. Individuele plantengroepen moeren
enerzijds op eenzelfde manier onderhouden kunnen worden, anderzijds is een breed pallet aan
kleuren gewenst en moet de beplanting bestand zijn tegen het intensieve gebruik van de stad.

Hommels, bijen en vlinders
Door te kiezen voor planten met verschillende bloeiperiodes, verandert het beeld het hele jaar door
van textuur en kleur. In het vroege voorjaar en de zomer wordt de omgeving van de Nedeilandsche
Bank opgesierd door groenblijvende grassen en voorjaarsbollen. In dé zomer en het najaar volgen
dan bloeiende vaste planten en zomerbollen. Bloemrijke planten trekken bovendien veel nutÍge
insecten aan, als hommels, bijen en vlinders. In de winter wordt het grauwe straatbeeld gesierd doór
groenblijvende vaste planten en overblijvende plantskeletten. Zo is er het hele jaar sprare van een
afwisselend beeld



Maaien in het voorjaar
De vaste planten worden in het voorjaar vlak boven de grond afgemaaid. Dit lijkt rigoureus, maar zorgt
ervoor dat planten snel weer uitlopen en mooi vol terugkomen. Het afgemaaide groen wordt vermalen
en blijft als voedingsstof achter tussen de planten. Dit heeft een positief effect op het bodemleven en
verbeterd de bodemkwaliteit. Afhankelijk van de weersomstandigheden is het afmaaien van de vaste
planten gepland in de week van 25 maart.

Bescherming tijdens Koninginnedag
Tijdens Koninginnedag zal de binnenstad overspoeld worden met toeristen, dit jaar nog meer dan
gewoonlijk. Om de beplanting brj De Nederlandsche Bank te beschermen zullen de
vasteplantenperken, net als vorig jaar, afgeschermd worden met hekken. De wegzijde zal vrij blijven
van hekwerken. Het pad dat tussen het groen door loopt zal hierdoor tijdelijk niet gebruikt kunnen
worden.

Jeanine van Pinxteren wenst u namens sÍadsdee/ Centrum veet plezier met het openbaar groen toe
en bovenaleen fleuriqe zomer.


