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Ecologisch beheer

• Uitgangspunt: Masterplan Openbare Ruimte

• 30 januari 2014 overhandigd aan wethouder Lambriex

• Sindsdien zijn veel plannen uit het Masterplan uitgevoerd:

✓Waterspiegelplein, Watertorenplein, Watervalplein, rond WKK en sportveld

✓Gras vervangen door ander groen op diverse plekken

✓Uitvoering en daarop volgend beheer door bewoners → bedankt!

• Meer info: https://gwl-terrein.nl/masterplan/



Gracht

• Oktober 2021 goed gesprek gehad met stadsdeel en Waternet

• Er komt stappenplan, voor 5 tot 7 jaar

• Startpunt = waterkwaliteit onderzoek

• Daaruit volgt: gefaseerd maaibeleid

➢Telkens 1/3 van gracht rietmaaien (minder verstoring)

➢In vrijgemaakte deel andere waterplanten uitzetten

• Beluchters en fontein zijn cruciaal, volgens de kenners

• Bewoners kunnen blijven helpen bij kleinschalig onderhoud



Hekken en hagen

• ALV 16 november 2017: besluit verwijderen van hekken

➢Alleen van openbare ruimte, niet van privétuinen, enkele uitzonderingen

• Wensen: meer zicht, veiliger, minder hoog, groener van onder

• Sindsdien: door vrijwilligers op klussendagen veel werk verricht

✓Gaas eraf knippen, horizontale buizen eraf, staande palen uitgraven

• Deel staande palen is al weg, voor restant zorgt gemeente (108x)

• Daarna: hagen snoeien op 1.40m of 0.80m (bv. bij nutstuinen)



Op weg naar mooie groene 
heggen zonder hekken



Maaibeleid

• Wens: bloemrijke bermen

• Meer plek voor bloemen en insecten

• Op geselecteerde plekken veel minder maaien

• Nu: gras maaien vóór het hoger dan 7cm is

• Straks, waar dat kan: lang gras met bloemen, eventueel zelf maaien

• Blijft kort: bij speeltuin blok 2 en 4, bij paard, langs Waterbaan bij blok 6



Hoe verder

• Het groenbeheerplan is besproken, nog niet vastgesteld

• Na verkiezingen: in gesprek met nieuwe mensen bij gemeente

• We doen als GWL bewoners al heel veel zelf

• Tuingroepen, schoffelen met Herman, klussendagen, bijen, fruitbomen, 
nutstuinen, zelfbeheerscontracten, enz.

• Iedereen bedankt daarvoor

• Ga zo door, dat houdt onze wijk mooi, sociaal en groen



Alle helpers: bedankt


