
Het onderhoud en het goed schoon en vlak opleveren van het batavieren 

plantsoen en de groenstrook langs de Jan Gijzenkade is nooit goed gebeurd. 

(gemeente-aannemer-spaarnelanden ?) 

 

1. Men heeft zand op het oorspronkelijk gras gestort om daarop een 
tijdelijke verharding aan te brengen. Dit heeft men niet weggehaald 

en opnieuw uit gevlakt. Men heeft op dit zand met kuilen en 

ophogingen gezaaid. Dit is nooit aan geslagen. 

 

Toelichting:  

Staat er in het bestek over het vervangen/onderhoud riolering en bestrating 

van de Diestveld buurt niet een zin als De aannemer dient het tijdelijk in 

gebruik genomen terrein weer in zijn oorspronkelijke staat terug te geven? 

 

Op dit moment is er nog steeds een zand pakket aanwezig, vol met 

plaatselijke ophogingen en kuilen. Dit zand pakket is niet geschikt om gras 

op te laten groeien. 

 

Men is van plan om voor de winter weer gras in te zaaien, na de winter het 

vastgereden grondpakket open te vrezen. Is dit niet weggegooid geld en kan 

men het niet beter eerst teveel zand weghalen, open frezen van de vast 

gereden ondergrond en voldoende vlak op leveren. Hierna bemesten en 

inzaaien. Dit voor de winter? 

 

 

 

2.  Langs de Jan Gijzenkade wordt ook niet goed onderhoud gepleegd. 
Gevolg veel gras-aren. (gevaarlijk voor honden.) 

 

Toelichting: Hier is een gevecht gaande tussen aannemer en spaarnelanden, 

de aannemer zou het niet voldoende schoon hebben opgeleverd, veel 

steenresten waardoor het maaien gevaarlijk is? Hier heb ik als burger niks 

mee te maken, Wel als ik hier mijn hond uitlaat dan loop ik het gevaar van 

een binnengedrongen gras-aar, Ik zal de foto’s van ontstekingen bij de 

poten van een hond u besparen. 

 

3. De stekelbossen langs Batavierenplantsoen zijn een ramp zeker als men 
na het snoeien niet goed opruimt. 

 

Toelichting: Men snoeit deze struiken regelmatig, 2x per jaar? Door dat de 

takken vol zitten met scherpe stekels en er veel blijven liggen op het 

schelpenpad en in het gras gaat er een erg onplezierige situatie ontstaan. 

Je kan met goed fatsoen niet meer langs de struiken met je hond lopen. Heb 

meerdere malen stekels uit de voetzolen van de honden moeten halen. Is het 

misschien een oplossing om de verantwoordelijke personen voor dit onderhoud 

,na het maaien, op blote voeten langs de struiken te laten lopen? Misschien 

is een andere beplanting beter, iets minder hoog, op zodat er meer sociale 

controle is tegen overlast van niet opgeruimde honden poep, en nu ik hier 

toch ben wil vragen op het bredere stuk plantsoen een paar straatlantarens 

te plaatsen waardoor men ‘s avonds ook beter kan opruimen. (de zonnecellen 

verlichting is duidelijk minder dan wat er was). 

Eerder had men toegezegd te snoeien op een kunststofzeil, beter en veiliger 

is andere begroeiing.  

 

Eerdere klachten over sub 2 en 3 zijn eerder in gediend met een duidelijk 

onbevredigend antwoord, het groenteam heeft afgelopen jaar nadat ik hun op 

de gevolgen van het slechte opruimen heb gewezen het dit jaar redelijk op 

geruimd na veel zuren etc. Melding 0392-2018-0019004 

 


