
 
Van:  
Verzonden: dinsdag 14 juni 2022 16:38 
Aan: Griffie3 <griffie@Papendrecht.nl> 
Onderwerp: Fwd: Groenstrook 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

Papendrecht is een groene gemeente, alleen op bepaalde plaatsen is het groen onverantwoord. 

Op bijgaande foto's ziet u achter het uitgegroeide gras een trapveldje liggen, waar kinderen 

een balletje kunnen trappen. 

Het grote probleem is echter dat de bal over het hek heen gaat en  kleine jongetjes door het 

gras ongezien naar de "verstopte" vijverpartij lopen om de bal te zoeken. 

 

Ook is het voetpad van slechts 1 tegelbreedte  onbegaanbaar voor de actieve voetganger, voor 

onze gehandicapte medemens is het onmogelijk om aan deze kant van de straat zijn/haar hond 

uit te laten 

en moet  de eigenaar met het beestje naar de overkant van de straat. Het dier poept dan op de 

stoep of op de oprit van de bewoners en uiteraard wordt de poep niet opgeruimd. 

 

In het verleden hebben wij, de bewoners van de Sleedoornhof, verschillende malen overleg 

gehad met diverse personen: burgemeester Annemiek Jetten en Arno Janssen. 

Laatstgenoemde heeft ons tijdens een overleg mondeling toegezegd om deze groenstrook 3x 

per jaar te maaien, dat is later zonder ons te informeren, naar 2x per jaar gegaan. 

Ook is er een afspraak gemaakt over het 4x per jaar maaien van een meterstrook van de 

stoeprand. Tot dusver is de strook slechts 1x gemaaid.  

Er is ook afgesproken om een zichtlijn naar de vijver te maken, dit voor de veiligheid van de 

kinderen. Helaas is deze afspraak ook niet nagekomen. 

 

Onder de leus van biodiversiteit laat men dit stukje gras ongemaaid, terwijl zich op 100 meter 

afstand een tweede grasveld bevindt dat niet in het zicht van huizen ligt, en keurig wordt 

bijgehouden. 

Op het niet onderhouden stuk gras groeit stekelgras en geen enkele bloem, kinderen zijn niet 

te zien en  watervogels kunnen niet meer op het land komen.en van biodiversiteit is geen 

sprake.  

 

Kortom, wij wensen een redelijk onderhoud van deze grasstrook en meer veiligheid voor 

spelende kinderen. 

Wij hopen op een spoedige actie van uw kant. 

 

Met hoopvolle groet, 

 

De bewoners van de Sleedoornhof  







 



Papendrecht 

Bewoners Sleedoorn hof 1-17 (oneven) 

datum 21-6-2022 

behandeld door K.J. van Zwienen 

ons kenmerk 2022-0102720 

doorkiesnummer 14 078 

onderwerp Groenstrook 

Sleedoornhof 

Geachte bewoners, 

Mevrouw                    stuurde namens u op 14 juni 2022 een e-mail aan de 
gemeenteraad over groenonderhoud. In uw mail uit u uw zorgen over de veiligheid 
voor spelende kinderen en geeft u onder andere aan dat u het groenbeheer in de 
grasberm ten oosten van de Sleedoornhof graag anders ziet. Net als u vinden wij 
een groene en veilige omgeving voor spelende kinderen belangrijk. 

Verbindingszone 

De groenstrook voor uw woningen en het aangrenzende water zijn onderdeel van 
een belangrijke verbindingszone in de ecologische structuur van Papendrecht. Hoe 
vaak het gras op specifieke plaatsen in de gemeente wordt gemaaid hangt af van de 
functie van het groen. Speelvelden en hondenuitrenvelden worden bijvoorbeeld 
vaker gemaaid dan stukken waar de natuurwaarde en natuurbeleving voorop staan, 
zoals dat het geval is bij het stuk groen waar u op doelt. 
Het kan zijn dat er plaatsen zijn waar de maaifrequentie niet helemaal logisch lijkt. 
Binnen een jaar beginnen we aan de voorbereidingen voor het opnieuw aanbesteden 
van het maaionderhoud. Daarbij kijken we ook naar mogelijk minder logische 
maaifrequenties. Voor het maaischema van de meterstrook langs de stoeprand 
verwijzen wij naar de bijlage van deze brief. 

Contactmomenten 

Over het groenonderhoud van de berm in de Sleedoornhof hebben we de laatste 
jaren meerdere malen ambtelijk en bestuurlijk contact met (één van) u gehad. Op 
geen enkele manier is er door de gemeente een maaifrequentie van drie keer per 
jaar toegezegd. Het verbaast ons dat u dit ons nu laat weten, want ook tijdens het 
gesprek van één van u op 30 augustus 2021 met burgemeester Jetten en de heer 
Van Zwienen heeft u het niet nakomen van deze vermeende toezegging niet ter 
sprake gebracht. 
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Zichtlijn 
In het verleden hebben wij voorgesteld een zichtlijn naar het water te maaien. Wij 
boden deze handreiking om het water beter beleefbaar te maken. De toenmalig 
contactpersoon in uw straat vond dit geen goede oplossing omdat dit de 
veiligheidsrisico's zou vergroten. We hebben daarom destijds met de contactpersoon 
afgesproken de zichtlijn niet op te nemen in het maaionderhoud. 

Strook rond trapveld 
Wij willen het voor voetballende kinderen iets makkelijker maken om ballen die 
buiten het trapveldje belanden terug te halen. Dat willen we doen door voortaan een 
strook van 3 meter breed rond het trapveld 1 0x in plaats van 2x per jaar te maaien. 
Door de beperkte omvang van deze aanpassing, heeft dit relatief weinig 
consequenties voor de biodiversiteit. Zonder tegenbericht gaan we ervan uit dat u 
zich kunt vinden in deze kleine aanpassing van het maaionderhoud. 

Veiligheid 
Hoewel wij uw zorg over de veiligheid van de spelende kinderen begrijpen, is het de 
verantwoordelijkheid van ouders om kinderen die (nog) niet zelfstandig buiten 
kunnen spelen op deze plaats te begeleiden. Het speelveld bevindt zich op ongeveer 
8 meter van een grote waterpartij. De kans is dus aanwezig dat een bal in de richting 
van het water terechtkomt. Het vaker maaien van een smalle strook gras direct rond 
het trapveld neemt dit risico niet weg en wij verwachten dan ook niet dat de veiligheid 
daardoor toeneemt. 

Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben of nadere toelichting willen 
ontvangen, dan kunt u contact opnemen met onze groenbeheerder, de heer Kees 
Jan van Zwienen (telefoon 06 2300 3636 /kj.van.zwienen@papendrecht.nl . Overige 
punten die u stelde in uw mail beantwoorden wij puntsgewijs in de bijlage. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
namens dezen, 
Teamleider Beheer Openbare Ruimte 
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Bijlage 1: reactie op overige punten uit uw e-mail 

1. Smalle uitstapstrook en overlast hondenpoep
U schrijft dat tussen de berm en de straat een 'voetpad' van slechts 1
tegelbreedte ligt dat onbegaanbaar is. En dat mensen die niet goed ter been
zijn hun hond daar niet uit kunnen laten met als gevolg overlast van
hondenpoep op de stoep of op de oprit van bewoners.

Het trottoir ligt aan de huizenzijde van de straat en niet aan de kant van de 
groenstrook. De uitstapstrook van 1 tegelbreedte langs de groenstrook is niet 
bedoeld als voetpad, maar voor het uit de auto kunnen stappen. Wat betreft het 
uitlaten van honden geldt buiten de losloopgebieden een opruimplicht. Die 
opruimplicht geldt dus ook voor de openbare ruimte in de Sleedoornhof. 

2. Maaien van de meterstrook langs de stoeprand
U schrijft dat de afspraak is dat de meterstrook langs de stoeprand 4x per jaar
wordt gemaaid. En dat deze strook dit jaar nog maar 1x is gemaaid.

Het klopt dat deze 'meterstrook' 4x/ jaar wordt gemaaid en ook dat dat dit tot op 
heden dit jaar nog slechts 1x is gemaaid. De hele grasberm laten we twee maal per 
jaar maaien (eind juni/ begin juli en in oktober). In aanvulling hierop laten we de 
meterstrook twee keer extra maaien (in het voorjaar en de late zomer). Binnenkort 
wordt de tweede maaironde van deze meterstrook dus uitgevoerd als onderdeel van 
het maaien van de volledige berm. Vooruitlopend op de laatste reguliere maaironde 
van de volledige grasberm vindt nog één extra maaironde van de meterstrook plaats. 
Zo komen we dit jaar in totaal aan 4 maairondes, verdeeld over het groeiseizoen. 

3. 'Stekelgras' en biodiversiteit
U schrijft dat op het "niet onderhouden stuk gras" 'stekelgras' groeit en geen
enkele bloem en dat watervogels problemen ondervinden door de wijze van
onderhoud.

Een ecoloog die goed bekend is met de ecologie in Papendrecht heeft vorig jaar nog 
geconstateerd dat deze groenstrook wel degelijk bijdraagt aan de biodiversiteit en 
dat er diverse soorten bloemplanten groeien. Wel mag het natuurlijk ook wat ons 
betreft nog bloemrijker worden. Het voortzetten van het huidige maaibeleid draagt 
daaraan bij. Wanneer op termijn de 'stikstofdeken' die over Nederland ligt wat verder 
afneemt, gaat dat de ontwikkeling naar bloemrijk grasland ook verder helpen. Voor 
watervogels vormt het huidige maaibeheer geen probleem, die vinden op veel 
plekken in en rond het water in Papendrecht een goede leefomgeving. 
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