
Bijlage C. Reacties op het gevoerde maaibeheer in 2020

Gazons gewijzigd maaibeheer afwijzend commentaar opbouwend commentaar Antwoord Wijzigingsvoorstel

Engelandpark ja De raad is verkeerd voorgelicht; park

verloedert, hondepoep wordt niet meer

opgeruimd, meer teken, te weinig ruimte

voor spel, heestervakken worden niet meer

uitgemaaid, brandnetels; breng park en

andere gazons in Schalkwijk terug in oude

staat.

Biodiversiteit in de stad en dus in parken moet ook stijgen.

Kost wat meer tijd in Engelandpark door de voedselrijkdom

van de grond; verschraling is voorwaarde voor meer

bloemen en insecten. Sommige vakken zien er al redelijk

goed uit. Heestervakken werden al minder uitgemaaid. Er is

ruimte om de omvorming om te wisselen met andere

stukken in het park.

Gevraagd is aan dhr van der Aar om aan te geven welke

percelen ingeruild kunnen worden (nieuw in te zetten als

Berm2 in ruil voor terug zetten naar gazon. Daar is geen

reactie op gekomen. Beleid

Engelandpark voort zetten.

Wel goed letten op teveel verruiging. Beheersmaatregel: bij

zaaien Ratelaar.

Bolwerken ja Laat gemaaid; maaisel blijft liggen en gaat

rotten; teveel ineens.

Advies aan raad om biodiversiteit te

verhogen: meer wilde bloemen en voedsel

voor insecten; tips voor vergroting

biodiversiteit.

We werken al aan vergroting van biodiversiteit en

voeren maatregelen door om meer wilde bloemen te

laten groeien. Het maaibeheer op het Bolwerk is

afgestemd op de aanwezigheid van stinsenplanten en

voorjaarsbloeiers die mogen uitbloeien, om de

biodiversiteit daar mee ruimte te geven. Daarom

wordt de eerste maaibeurt later uitgevoerd. De eerste

twee sneden worden afgevoerd; gras van latere

maaibeurten blijft liggen, zoals het gazongras elders

ook wordt behandeld.

Geen actie.

Scholenaer nee Kan het middelste gazon aan de

Oliemolenplaats in worden gezaaid met

zomerbloemen voor de bijen

voorstel nemen we mee. Maaibeheer, cf voorstel aanpassen

Raamvest, Gasthuisvest

Kampervest

ja Pleit ervoor gewijzigd maaibeheer ook in te

stellen op Raamvest, Gasthuisvest en

Kampervest

voorstel nemen we mee. Onder welke voorwaarden is dit mogelijk?

Gazon oostelijk van

Soderblomstraat

ja graag naar tweemaalx jaar maaien en

afvoeren (vorig jaar eenmaal gemaaid en

afgevoerd

is deels meegenomen in berm 2 (tweemaal/jaar en

afvoeren.

Verbinding Romolen

heempark Poelbroekpark

nee Maaibeheer in deze zone op ecologische

grondslag

Nemen we mee in de houtskoolschets (aanbrenen

ecologische verbindingen).

Omvormen Park aan Roosje Vospad (in lijn met

Romolenpark) en Spaarnehalomgeving; 

Vissersbocht nee Hoge kruiden; ecologisch maaibeheer langs

Spaarne

Er is nader gekeken of er ruimte is voor meer biodiversiteit.

Het is sterk verstedelijkt gebied, met enige ruimte in

boomspiegels.

Geen maatregelen, te weinig ruimte in sterk stedelijke

omgeving.

Noorder Emmakade nee Noorder Emmakade is losloopgebied

honden; ophoping hondepoep in hoog gras,

beeld slecht, ook voor toeristen/bezoekers

Bavo Basiliek; terug draaien gewijzigd

maaibeheer; gesloten afvalbakken i.p.v.

open bakken.

Het maaibeleid is hier vorig jaar al ingezet. Er is zowel

ruimte voor hondenuitlaat als biodiversiteit. Het uitlaten

van honden vergt enige gedragsaanpasssing van het baasje.

Dan zijn beide doelstellingen haalbaar.

Geen aanpassing; nogmaals uitleg aan hondenbezitters bv.

in wijkkrant.

Gewijzigd Maaibeheer

(beleid)

ja Goed plan Antwoord verstuurd. Geen actie.

Herman Heijermansplein nee Aanvullend voorstel voor buitenkant langs

muurtjel 

Bekijken we Meenemen

Scheltemakade nee Te weinig ruimt voor omvorming i.v.m.

picknick, moeilijk hondepoep opruimen, nu

veel vertrapping gras en bloemen; was al

naar laat maaien gazon omgezet; grootste

deel van zomer gazon,

positief over meer ruimte voor bloemen en

insecten

Uitleg gegeven over beheer; ook dat het gaat om

voortzetting van al gewijzigd beheer

Strook van 20 m terug brengen naar gazon? Of niet

honoreren/?

Vlinderpad nee Last van te veel ruigteontwikkeling door

'droge riet'groei, dat uitzicht op de

Meerwijkplas ontneemt. Tussentijds

maaiverzoek

begrip voor omvorming Uitleg gegeven over doelstellingen; riet ontpopt zich op het

dijkje als ruigtevegetatie, die bloemrijk grasland verdringt;

beheer wordt ingsteld op het uitmaaien van deze ruigte.

Meerdere bermen hebben last van oprukkende

ruigteontwikkeling met droog riet. Terugdringen is gewenst

door plaats specifiek vaker uitmaaien en opruimen.



t 'Eiland', langs R-Net

busbaan

nee Frequentie maaibeheer te laag en

ruigteontwikkeling riet, doordat leidingtracé

niet voldoende is opgehoogd.

Frequent contact gehad over aanopassing

beheermaatregelen, w.o. maaifrequntie en -datum,

specifiek maaibeheer op het riet

Afspraken voortzetten; zie ook hier boven

Hele stad algemeen problemen met droge rietgroei die woekert

en gras verdringt; klachten grasaren in

hondevachten in het lange gras.

positieve reacties van bewoners uit de stad

over de mooie bermen en bloemenpracht; 

Vaker uitmaaien van droog riet dat als ruigtresoort op

verstoorde bodems woekert in de bermen; uitputten

knoppen van groeipunten van de wortelstokken.

Hondebezitters attendereen op altijd aanwezige gemaaide

strook langs bermen of lang bloemrijk gras; houd de hond

kort tot die behoefte heeft gedaan. Gepost op de site over

gewijzigde maaibeheer.

Al ingezet 

Berm fietspad Limburg

van Stirumpad

nee Publicitiet gezocht bij (herhaaldelijk) per

ongeluk te vroeg maaien van Vlindergras

Maaikaart en interne istructies zijn aangepast; extra

inzaaien

Kaart en interne instructies zijn aangepast. Aandacht voor

voorkomen van herhaling

Gazons tussen van

Hogendorpstraat en

Sancta

ja Blij met nieuw maaibeheer; gaag ook op de

gazons tussen van Hogendorpstraat en

Sancta. Deze worden nu niet gebruikt;

kinderen spelen verderop op het grote

gazon voor en naast het schoolgebouw

Wordt bekeken. Voorstel om dit mee te nemen.

Spaarndamseweg tussen

J Goijzenkade en

Spaarndam

nee Graag een strook van een meter of meer

vanaf de waterkant eenmaal maaien eind

van het jaar, i.v.m. ontwikken/ in

standhouden van Dubbelkelk

Wordt bekeken. Voorstel dit over te nemen.

Delftlaan nee klacht over maaien berm met o.a.

Boerenwormkruid

Gedaan door provincie; geen beschermde plant Geen specifieke actie; met de provincie is overleg gestart

over een betere afstemming van maaibeheer, meer gericht

op biodiversiteit.

Delftlaan nee Klacht over te vroeg maaien bermen Uitvoering gedaan door provincie; actie: overleg voeren

over afstemming beheer dat gericht is op meer

biodiversiteit

Zie boven.

Oude weg nee In verhouding vroeg maaien van Berm2 met

nog volop bloeiende planten in de berm

Uitleg gegeven over gevoerde maaibeheer en streven naar

meer biodiversiteit.

Geen actie.

Waterplanten 

Lorentzkade

nee Bij wegvaren van ligplaats slaat schroef vast

door waterleliestengels

Op meerdere plekken zijn opmerkingen gemaakt door

eigenaren van pleziervaartuigen. Punt is dat veel wateren

(waar ligplaatsen zijn en doorvaartroute is) ook fungeren als

natuurlijke habitiat voor waterdieren. Bij een ronde langs

wateren waar klachten vandaan kwamen is geconstateerd

dat voldoende vrije doorvaart is (> 3m.). Aandachtspunt is

dat eigenaren de schroef niet aan de kant al in werking

zetten, maar het bootje eerst even afduwen naar open

water

Goede info wordt i.s.m. Havendienst door laatste

gecommuniceerd.

Heussenstraat t.h.v. Nr

80

ja gazons bij de molenvijver kort houden i.v.m.

recreatie en hondenuitlaat;  

bermen langs sloten met lang gras wel prima 

i.v.m. biodiversiteit

Wordt nader bekeken Voorstel niet over nemen. Er is voldoende ruimte voor

hondenuitlaat. Aandacht voor communicatie over

'zoekgedrag' honden naar plek om behoefte te doen

Kenaupark ja Graag meer ruimte voor bloemen en

daarmee  bijen en hommels in Kenaupark

Wordt nader bekeken Voorstel om tegen heestervakken experiment met enige

stroken lang gras te doen.

Henrietten Roland Holst

plantsoen

ja Graag de helft van de plantsoenstroken

omzetten naar  Berm2

Wordt nader bekeken Voorstel over nemen.

Indische buurt,

Spaarnhovenstraat/ 

Spaarndamseweg

ja Graag omvorming gazons

Spaarnhovenstraat/ Spaarndamseweg

Wordt nader bekeken Voorstel over nemen.



Bermen rond Verenigde

Polders

nee Klacht over maaien van de bermen rond de

Verenigde Polders met maaimachine met

stofzuiger, die naar uw schrijven, de berm

ineens kaal maakt en geheel ontdoet van

bloeiende kruiden en insecten. 

U had liever dat slechts een halve meter aan

weerszijden van het pad was gedaan en u

pleit voor een meer ecologischer

maaimethode. 

In beantwoording is uitgelegd wat de doelstellingen zijn

voor de bermen en dat het lange gras de kruiden steeds

verder overwoekert. Verschraling is nodig voor bloemrijker

worden van de bermen.

Bekijken hoe anders gemaaid kan worden en maaisel toch

kan worden afgevoerd, na klepelen/maaien. Het laten liggen

van het maaisel werkt verruiging in de hand.

Maaibeheer rond

Verenigde Polders

nee Maaimethode wordt afgewezen; verder

baart gewicht van machines en insporing

zorgen.

Uitgebreid antwoord SPL (Kees Steendam) Bekijken hoe anders gemaaid kan worden en maaisel toch

kan worden afgevoerd, na klepelen/maaien. Het laten liggen

van het maaisel werkt verruiging in de hand.

Zuid-West ja ·        Kaart gebaseerd op de Beheerkaart

oude steil

GBI kaart Geen acties m.b.t. wijziging Maaibeheer

·        Deze legenda legt niet uit welk beeld

van het gras wordt verwacht.

Beeld is ondergeschikt; gaat om beheerafspraken

·        De legenda moet aansluiten op de

CROW ambitieniveaus, zoals deze door de

raad zijn vastgesteld. Of de keuze moet door

de raad worden vastgesteld. 

Zie boven.

·        Volgens de systematiek van

beeldkwaliteit dient 90% van de gemeten

referentievakken van heel Haarlem te

voldoen aan de norm van het

ambitieniveau. 

Zie boven.

·        Gaarne legenda toelichten 4 weken

proef/ zomergazon/loopmaaier

4 weken later maaien, of wanneer blad bollen en

stinsenplanten zijn afgestorven, tweemaal maaien met

afvoer; daarna gazonbehandeling

·        Rond de Koepelkerk is gazon en gazon

met bollen gewenst. CROW -A niveau rond

dit toeristische monument

Is niets veranderd; beheer als boven beschreven, anders

verdwijnen de bolgewassen.

·        Jos Cuyperplein 2 groenvakken daar

staan bollen dus na het afsteven maaien

Ja.

·        Zuidzijde Westergracht paralelweg is

een hondenuitlaat gebied. Het gazon tussen

weg en pad is verdwenen na het herstel van

de weg in januari 2018 en nooit meer

ingezaaid (zie bijlage). Waarom is het stuk

tussen beplanting en fietspad zomergazon

en niet gewoon gazon? De Westergracht is

stedelijk gebied en de stukken zijn te klein

om ecologisch waardevol te zijn.

Daar denken de aanwonenden anders over en willen meer

bloemrijk gras

·        Is een loopmaaier bij de speeltuinen

dat er iemand van Spaarnelanden met een

kleine maaier achter een machine het gras

maait?

Kleinschalige inzet maaigarnituur

·        Naast de speeltuin Theemsplein is een

trapveld. Onderhoud vergt af en toe gaten

dichten, bezanden, prikken, bemesten en

doorzaaien om  goed bespeelbaar te blijven

Nemen we kennis van

·        Lorentzkade is een hondenuitloop

gebied. Voorstel 1m oever 1x of 2x per jaar

maaien rest is gazon

Strook gazon is genoeg voor honden om behoefte te doen.

Vraagt alleen even aandacht van baasje dat de hond niet

gaat 'zoeken' in lang gras.



·        Rotonde Pijlslaan en Dahliastraat zit vol

met duizendknoop. Hier dient een

aangepast maairegime op los gelaten te

worden (incl. Afvoer materiaal). Aangeven

op kaart!

Geen onderdeel gewijzigd maaibeheer

·        Onduidelijk waarom Dahliastraat met

loopmaaier moet worden gemaaid (zie foto

bijlage)

Beheerstechnische beslissing

Detailniveau t.o.v. oude beheerkaart (zie

bijlage huidige kaart) is afgenomen.

Schotersingel nee Teveel aantasting van oeverstrook door

massarecreatie op gazon aan Schotersingel,

waardoor oeverplanten en paaiplaatsen

vissen verdwijnen

Kijken of strook gevrijwaard kan worden van

te water gaan , met lang gras aan waterkant

+ /- vlonder/ vlot aanmeren, waardoor te

water gaan gestructureerder kan plaats

vinden 

????????


