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Voorheen was op de gemeentelijke website veel informatie te vinden over groen, milieu en 
onderhoud openbare ruimte.  Nu vindt men onder de kop ‘beheer openbare ruimte’ met de 
aankondiging ‘Op deze pagina vindt u informatie over items die betrekking hebben op de 
openbare ruimte’ slechts een maagdelijk lege pagina.  
 

Dit is niet de bedoeling, per abuis zijn de kopjes verschoven. Dit is hersteld. Alle 
informatie over groen, milieu en onderhoud openbare ruimte is nu weer 
overzichtelijk terug te vinden onder het kopje ‘Openbare ruimte’.  

 
 

1. Waarom is informatie over groen, milieu en beheer openbare ruimte zo slecht vindbaar 
op de website? 
De huidige website is volgens het ‘toptaken’ principe ingericht. dit betekent dat de 
website zo is ingericht volgens de meest gezochte producten het makkelijks vindbaar 
zijn, waardoor de bezoeker zijn taak (bijvoorbeeld het aanvragen van een nieuw 
paspoort) zo snel mogelijk af kan ronden.   
Onder het kopje ‘inwoner’ is alle relevante informatie voor inwoners terug te vinden. 
Ook is er een directe link aangemaakt om de vindbaarheid makkelijker te maken: 
www.leiderdorp.nl/openbareruimte.  
 
 

2. Wanneer gaat het college de inhoud van de website in deze weer naar – minimaal - het 
niveau van de oude website brengen? 
Zie antwoord vraag 1.  
 
 
 
 

http://www.leiderdorp.nl/openbareruimte


 
 
 
In de afgelopen jaren zijn er op tal van plekken in Leiderdorp ‘bloemrijke bermen’ aangelegd, 
onder meer : 
• 2006 langs de Gallaslaan  
• 2011: langs Loevesteijn, Sijpestijn, Tollenaersingel en op verschillende locaties in de 

Bloemerd 
• 2012 langs het fietspad bij de Dwarswatering  
• 2015 op de heringerichte kruispunten van de Engelendaal 
GL heeft dit altijd gesteund. Bloemrijke bermen dragen bij aan een grotere biodiversiteit. 
Leiderdorp heeft zich sterk gemaakt om meer aandacht voor de precaire situatie van bijen te 
vragen en ook actief het leefmilieu voor bijen te verbeteren. Op de vernieuwde gemeentelijke 
website is dan ook (met enige moeite) veel informatie over het belang van bijen en hun 
bescherming te vinden.  
Een tweede belangrijk argument was in het verleden dat bloemrijke bermen minder intensief 
onderhoud vragen en zo minder duur zijn. 
 
Toch was er deze zomer van bloemrijke bermen in Leiderdorp niet meer veel te zien. GroenLinks 
heeft hierover de volgende vragen. 
 
3. Hoe verklaart het college het verdwijnen van de bloemrijke berm uit Leiderdorp? 
Er zijn geen bloemrijke bermen actief verwijderd of omgevormd.  Wel zijn de bermen deze 
zomer in verband met de hevige regenbuien iets eerder gemaaid dan dat de bermen uitgebloeid 
waren, maar nog altijd na de langste dag. Dat was om te voorkomen dat alle gewassen in de 
bermen plat zouden gaan liggen (legeren in vaktermen) met als gevolg dat ze zouden gaan 
rotten en de zaden voor volgend seizoen zouden verstikken.  
Overigens hebben we hier in Leiderdorp te maken met een relatief voedselrijke grond waardoor 
een bloemrijke berm er hier minder bloemrijk uitziet dan bermen in gemeentes met een 
voedselarmere (o.a. zanderiger) grond. In elke streek ontstaat vanuit ecologisch opzicht een 
bepaalde (streekeigen) variatie aan kruidachtigen. 
 
4. Is de biodiversiteit op de genoemde locaties en alle andere locaties die de transitie naar 
‘bloemrijke berm’ hebben vergroot of achteruit gegaan?  
Dit is  momenteel onvoldoende in beeld. Over het algemeen herbergt een bloemrijke berm meer 
soorten dan een grasberm. Behalve grassoorten zijn daar ook diverse kruidensoorten te vinden. 
Wanneer we het natuurmeetnet hebben (dit jaar wordt het vormgegeven en volgend jaar vindt 
de nulmeting plaats) kunnen we monitoren of de soortenrijkdom met het huidige beheer 
toeneemt in de bloemrijke bermen. 
 
5. Wat gaat het college doen om de bloemrijke bermen weer te herstellen? 
Dat is niet nodig, omdat er geen bloemrijke bermen verwijderd zijn. Wel zal het maaibeheer eind 
van het jaar geëvalueerd worden. Naar aanleiding van de bevindingen zal het beheer indien 
nodig aangescherpt worden. Hierbij kan gedacht worden aan het tijdstip van maaien en het 
materieel waarmee gemaaid wordt.  
 
Dezer dagen wordt in heel Leiderdorp weer met zwaar materieel gemaaid. Het maaisel wordt op 
een aantal locaties gedeponeerd en blijft daar wekenlang liggen. Voor de zomervakantie bleef 
het maaisel bij zwembad De Does vier weken liggen. Deze grote hopen organisch materiaal, 
vermengd met zwerfvuil, beginnen al na enkele dagen te rotten en stinken enorm. 
 



 
 
6. Waarom wordt zo lang gewacht met het afvoeren van het maaisel? 
Op de bloemrijke bermen wordt het maaisel niet direct weggehaald omdat dan de zaden de kans 
krijgen om uit het maaisel te vallen. Het maaisel van de ‘gewone’ bermen wordt direct 
weggehaald. 
 
Uw constatering dat het maaisel op een aantal locaties te lang  heeft gelegen, is juist. De 
aannemer is hierop aangesproken en er zijn sancties tegenover gesteld.  
 
 
7. Wordt het maaisel nog nuttig verwerkt, bijvoorbeeld in de vergistingsinstallatie in 
Alphen, waar Indaver ook het gemeentelijke GFT-afval omzet naar biogas en compost? 
Het maaisel vervalt aan de aannemer. Afhankelijk van de kwaliteit zoekt de aannemer hier een 
afnemer voor. 


