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Beste leden en burgerleden,
Op 20 juni 2019 heeft u unaniem een motie aangenomen met betrekking tot het vergroten van de biodiversiteit, waarbij
met name aandacht is gevraagd voor bijen en vlinders in relatie tot de ontwikkelingen aan de Rijtuigweg.
Wij onderschrijven het belang van het vergroten van biodiversiteit en dit aspect is daarmee een uitgangspunt geworden
voor een duurzame samenleving en leefomgeving. Juist een project als de Rijtuigweg, waar in eerste instantie sprake
was van een forse kaalslag, biedt volop kansen om de biodiversiteit in de leefomgeving een positieve impuls te geven.
In de motie verzoekt u ons een tweetal zaken:
»

Om de Rijtuigweg verder aan te planten met bloemen en struiken die een aantrekkingskracht op bijen en

*

Te onderzoeken of bij de bewoners van de Rijtuigweg animo bestaat om te participeren in het uitdenken en

vlinders hebben (met een lange bloeitijd);
vormgeven van de beplanting.
Het vergroten van de biodiversiteit heeft niet alleen betrekking op bloemen en struiken. Bij de inrichting van de groene
hoofdstructuur is bewust niet meer gekozen voor de oude monocultuur. Daar waar aan de Rijtuigweg voorheen sprake
was van alleen kastanjebomen is nu een mix aanwezig van onder andere tamme kastanjes, beuken, eiken, lindes, iepen,
berken, esdoorns en een aantal sierbomen. Deze mix in de hoofdstructuur levert een forse bijdrage aan het vergroten
van de biodiversiteit. Ook bij de onlangs gereconstrueerde Halsterseweg is er bewust voor gekozen meerdere soorten
bomen te plaatsen in een laanstructuur, teneinde ook daar de biodiversiteit te vergroten en de kwetsbaarheid van
monoculturen te beperken.
Na de eerste aanplant van de bomen in de Rijtuigweg is ervoor gekozen om als tussenfase gras te zaaien, waardoor in
combinatie met de aanwezige bomen weereen fraai zicht wordt geboden. Daarnaast wordt al enige tijd nauw
samengewerkt met leerlingen van ‘t Rijks aan de verdere groeninvulling. Dit gebeurt uiteraard in nauw overleg met de
aanwonenden. Dit project bevindt zich op dit moment nog in een voorbereidende fase, waarin alle ideeën worden
geïnventariseerd. Ook wordt daarbij onderzocht of er bewoners zijn die actief willen participeren, zowel bij het ontwerp
maar zeker ook bij de inrichting en het beheer en onderhoud. Zo zijn er bijvoorbeeld gedachten over een kruidentuin, die
mogelijk door aanwonenden zal worden onderhouden. Maar er zal zeker ook aandacht zijn voor bloemen en struiken die
een wezenlijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit.
In de afgelopen periode is een forse investering gedaan om aan de Rijtuigweg snel weer een aantrekkelijk boombestand
aan te brengen. Er is in dit plan bewust voor gekozen om bomen van een behoorlijk formaat te zetten teneinde vrij snel
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weer een fraaie groenstructuur op te bouwen. Als gevolg van deze extra impuls zal de complete inrichting van het
overige groen financieel pas mogelijk zijn in 2021. Dit betekent niet dat er niets gebeurt in het komend jaar. We gaan
door met de planvorming voor het overige groen en zullen in 2020 op een tweetal locaties aan de Rijtuigweg zorgen voor
een kleurrijke bij-vriendelijke invulling, waarna de definitieve invulling in 2021 is geprogrammeerd. Daarnaast wordt in
2020 groot onderhoud uitgevoerd aan de bestrating van de rijbaan en de parkeerplaatsen van de Rijtuigweg-Zuid.
Kijkend naar de motie en de wijze waarop wij hier vorm en ínhoud aan geven beschouwen wij de motie als afgedaan.
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