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Houd bU burgerporticipatie de beplanting
zo eenvoudig mogelik
,,Gemeenten halen burgerPar-

ticipatie van stal om kosten te

drukken, maar je ziet dat het

ook allerlei positieve eífecten

heeft. Mensen tolereren niet

dat hun mooi aangelegde

plantvakken vervuilen. Tege-

lijkertijd constateren we dat

het onderhoud door burgers

niet vakmatig wordt verricht
en projecten soms uitdraaien

op een teleursteliing. Een groeP

mensen meldt zich enthousiast

voor een initiatief, maar als

een van de trekkers verhuist of
overlijdt, wordt de betrokken-

heid minder en minder.

Ik pieit ervoor om hier bij bur-

gerparticipatie rekening mee te

houden in de beplanting.Zorg
dat het onderhoud eenvoudig

is bij te houden. ontweïpeÍs

f e moet eigenlijk denken

vanuit de onkunde van de

deelnemers

en architecten gaan natuur-

lijk voor maximaal resultaat,

maar je moet denken vanuit de

onkunde van de deelnemers,

dus 'idiot proof in de positieve

zin van het woord. Kies nÍet

voor hoogwaardige beplanting,
maar houd het zo eenvoudig

mogelijk. Zorg voor beplanting

die snel dichtgroeit, zodat het

werk zichtbaar effect heeft.

Ook moet al in het bestek btj de

grondwerkzaamheden worden

gezorgd dat er geen worteion-

kruid in de grond zit zodat geen

'hopeloze' onderhoudsproble-

men ontsraan.

Zelf hanteren wij heel strenge

richtlijnen in wat we wel en

niet gebruiken in openbaar

groen. Ontwerpers zijn vaak

meer gericht op het visueie

effect in plaats dat ze rekening

houden met onderhoud. Bij

beplantingen voor gemeenten

maken we bij burgerparticipa-
tie bijvoorbeeld geen gebruik

van gemengde beplantingen.

Verder moet je ervoor zoïgen

datje grote groepen aanPlant

van dezelfde soort. Zo maak
je het onderscheid tussen

gekweekte planten en'onkruid'
duidelijk.

Op onze kwekerij staan 840

soorten vaste planten. Daarvan

gebruiken we slechts 5% voor

openbaar groen. Bij burger-

participatie is dat nog minder.

Toch houd je nog genoeg oveÍ

om het mooi te maken. Het be-

iangrijkste is dat het bloeit en

bijen en viinders aantrekt en

mensen er blij van worden. We

krijgen weleens de opmerking

dat we veel dezelfde sooïten
gebruiken. Toch kun je met een

beperkt sortiment veel extra

kieur brengen en win je het

wat dat betreít nog steeds van

heestervakken. BurgerPartici-

patie is een geweidige ontwik-
keling, maar je moet er niet alle

heil van verwachten."

Bert Griffioen
Criffioen Wassenaar bv

p www.tuinenlandschaP.nl

F,l
5ecïOrplan
ïorig jaar maakie Minister Asscher van Sociaie Zaken

bekend ciat hlj iiet bedrijfsl*ven wi1 ondersteunen bij

het behoud van diens werkgelegenheid en het schep-

pen van nieuwe banen. Branclles konden hiervocr

hun ideeën indienen in de vcrm van ee$ sectclplan"

De minister zegde coÍlnanciering voor goede plan-

nen toe. Eranchevereniging llHG, FNV Bondgenoten

en CNV Vakmensen hebben, als sociale partners in
,"lp hmrpniprc- ên qïnenrJoorzienersbranche, samen

deze handschoen opgepak:. Ër was haast bij, want cns

gezamenlijke sireven tvas orn al in januari te sta$en

mei het uitvoeren van het sectorplan' Áls Koning Win-

ter $tevig gaat uitpakken, dreigen er nog meer banen

Î TuinenLandschap lo21 2or4

op de tocht te komen. Ook van ieerling-werknemers.

Daalom vind ik heL top, dai lve in ons srreven zijr
geslaagd. De uitvoering van het seclorplan is gestart!

À4et extra scholing voor werkenden en extra cnder-

steuning voor iredrijven met ieerllngen maken ri,'e ons

slerk voor het behoud van het vakma-nschap in onze

branche. FIet eeíste concrete resuitaat mccht ik vorige

rveek dinsdag op de Vakbeurs in Hardenberg rneebe-

leven. Want daar werd het eerste verlengrle ieerling-

contíact getekend, mcgelijk gen"laakt dankzij de or:-

dersteuning vanuit het sectorplan. Blije gezichten van

zo",rrei de leerling als de werkgever. ook bij mij" Daar

kunnen we de tcekomst ffiee :n:

Deze kolom valt
onder redactionele
verantwoordelijk-
heid van vnc.

Egbert Roozen

directeur vuc
e.roozen @vhg.org


