
Groen onderhoud bezuinigen 2014 

De gemeente moet bezuinigen op het beheer en onderhoud van het openbaar groen.  
 
Onderhoud groen 
Onderhoud van groen, zoals heesters, hagen, vaste en eenjarige planten is duur. Als we een deel van 
deze plantvakken inzaaien met gras, bezuinigt de gemeente op het jaarlijks onderhoud. In 2013 wil de 
gemeente daarom op diverse plaatsen plantvakken rooien en met gras inzaaien.  
 
Kom in actie 
Bewoners kunnen, net als bij de bloemtorens, afspraken maken met de gemeente om de plantvakken 
zelf te gaan onderhouden. Deze burgerparticipatie, initiatieven vanuit bewoners juicht de gemeente 
toe. Dit is de kans om de plantvakken in de huidige staat te behouden of eventueel nog fraaier te 
maken. Uiteraard gelden er wel een aantal regels die we dan vast zullen leggen in een overeenkomst. 
Het onderhoud door bewoners bestaat uit het regelmatig verwijderen van onkruid, zwerfvuil en blad. 
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Ecologisch beheer in 's-Hertogenbosch 

Gemeente ’s-Hertogenbosch kiest voor meer ecologisch beheer. Ecologisch beheer is het 
natuurvriendelijk beheren van het groen in de stad. Dit gebeurt bijvoorbeeld door minder vaak te 
maaien. Hierdoor krijgen meer planten de kans om te bloeien en zaad te vormen. Dit is weer 
belangrijk voor veel dieren die afhankelijk zijn van bloeiende planten, zoals vlinders en bijen.  

Ecologisch beheer levert enorme winst op voor natuur en biodiversiteit (dit is de verscheidenheid aan 
verschillende plant- en diersoorten). De dieren en planten in de stad leven voornamelijk in de parken, 
wegbermen, graslanden, sloot en slootkanten, bosjes etc.. Wethouder Ruud Schouten: "Door 
ecologisch beheer helpen we de kwetsbare plant- en diersoorten. Dit is een rijkdom die we graag in 
onze stad in stand houden!"  

Minder maaien  

De gemeente beheert al veel gebieden ecologisch. Maar we gaan het aantal gebieden waar we 
ecologisch beheren in de stad en wijken uitbreiden. In plaats van 15 tot 19 keer maaien wordt er 1 of 2 
keer per jaar gemaaid. Hierdoor verandert op sommige plaatsen het straatbeeld. Gazons veranderen 
in kruidenrijke en bloemrijke graslanden. Op andere plekken helpen we de natuur een handje, door 
inheemse bloemen en kruiden in te zaaien.  

Actieplan Biodiversiteit  

Veel kwetsbare planten en dieren, zoals wilde bijen, vlinders en amfibieën, hebben het moeilijk. Met 
het ecologisch beheer helpen we deze soorten. Op sommige plekken in 's-Hertogenbosch leven zelfs 
nog hele bijzondere soorten, die bijna nergens meer voorkomen. Deze willen we graag behouden. 
Hiervoor heeft de gemeente het actieplan Biodiversiteit opgesteld. Het actieplan roept ook bewoners 
en bedrijven op om met goede voorstellen te komen. Samen helpen we de rijkdom aan planten en 
dieren in onze stad te behouden. Hiervoor is budget en kennis beschikbaar.  

Toekomst  

In de loop der jaren breidt de gemeente het ecologisch beheer verder uit. Uiteraard zorgen we ervoor 
dat er voldoende gazons overblijven om te recreëren, zoals trapveldjes, picknickplaatsen en 
hondenuitlaatroutes. Uiteindelijk ontstaat hierdoor een aaneengesloten groenstructuur door de stad. 
Planten en dieren vinden er leefgebied en kunnen zich hierlangs verplaatsen. Het resultaat is een 
soortenrijke stad met veel bloemen, vlinders en bijen.  

Meer informatie  

Wilt u meer uitleg over het ecologisch beheer of heeft u vragen over biodiversiteit in onze stad?  

Neem contact op met stadsecoloog Johan Mees, tel. (073) 615 57 48 
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