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Beste leden van de gemeenteraad en Burgemeester en Wethouders,

Op 5 februari heeft Cor Nonhof namens de KNNV afdeling Delfland ingesproken op het
onderwerp van de Groen Nota en het Uitvoeringsprogramma Nota Groen Delft 2012-2020. In
zijn antwoord verwees de wethouder naar het nieuwe Beheerplan Groen 2012-2015. We
hebben het nieuwe Beheerplan Groen 2012- 2015 gelezen en blijven bij onze kritiek die we in
de commissievergadering hebben geuit.
Het beheerplan zegt iets over de dagelijkse werkzaamheden van de mensen in het onderhoud.
Daar is niks mis mee, maar het is wel onvolledig. Wat ontbreekt is de visie en de missie; in de
Nota Groen zijn dat de streefbeelden.
Je kunt het vergelijken met een stapel planken, een zaag, een hamer en spijkers aan de ene
kant en de man met visie die er een hondenhok van maakt aan de andere kant.
We geven twee voorbeelden die misschien niet zo letterlijk in de gemeentelijke teksten staan,
maar die wel onze bedoelingen illustreren.
Voorbeeld 1:
Beheerplan: Ruw gras is eenmaal per jaar maaien
Nota Groen: Bloemrijk hooiland maai je tweemaal per jaar in juni en in september
Met alleen de aanwijzing “ruw gras” kun je op een willekeurig moment maaien. Het streefbeeld
geeft aanwijzingen voor een ecologisch verantwoorde maaidatum.
Voorbeeld 2:
Beheerplan: Wilhelminapark is kwaliteitsniveau R en onderhoudsniveau C
Nota Groen: Wilhelminapark is Engelse landschapstuin
Met het beheerplan kun je weesbomen uit de stad op elke willekeurige plek in het park planten.
Het streefbeeld Engelse landschapstuin geeft een plankaart met zichtlijnen die open moeten
blijven.

De KNNV afdeling Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving, zie ook www.knnv.nl/afdelingdelfland
Voor de doelstellingen en het werkgebied, zie de website onder Vereniging http://www5.knnv.nl/afdelingDelfland/Vereniging

We blijven dus bij onze mening dat het Uitvoeringsprogramma Nota Groen Delft 2012-2020 of
het gedetailleerdere Beheerplan Groen 2012- 2015 niet tegemoetkomt aan de Nota Groen. Er
wordt niet uitgelegd hoe de streefbeelden uit de nota worden vertaald in een beheerplan voor
dagelijks gebruik.
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