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Doelstelling
Politiek onafhankelijke belangenbehartiging en representatie van de
Boskoopse gemeenschap.
Hoe?
• Door in te spelen op de plaatselijke actuele ontwikkelingen.
• Door te vertellen met welke activiteiten wij bezig zijn.
• Door een platform- en brugfunctie te vervullen en open te staan voor
initiatieven vanuit de bevolking.

• Door “de ogen en oren” van de leefgemeenschap in Boskoop te zijn.
• Door het aanspreekpunt te zijn voor de gemeente Alphen aan den Rijn.
• Door de brugfunctie tussen burgers en gemeente te zijn.
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Bestuur en leden
Dagelijks bestuur:

Leden:

•

Sjaak Koster

interim-Voorzitter

•

Eric Stolwijk

Communicatie

•

Pim Boer

Secretaris, Penningmeester

•

Marc den Hertog

Webmaster & Verkeer

•

Kees Veenstra

Bestuurslid

•

Martin Born

Centrum Boskoop

•

Bert van den Wijngaard Bestuurslid

•

Ad Vurens

Wonen, Sociaal, Cultureel

•

Leen Groenendijk

•

Dick van Gemeren

Algemeen

•

Jan Moerbeek

Algemeen

•

Damian Scholten

Diverse Projecten

•

Sven Huisman

Diverse Projecten

Bestuurslid

Ambitie formule:
Input (# leden ↑ + µ leeftijd ↓ + # vrouwen ↑ + kwaliteit ↑) = Impact
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Issues
Verkeer, Infrastructuur, Bereikbaarheid, Veiligheid, Leefbaarheid,
Groenvoorziening, Groenonderhoud, Watertoren, Vervallen kas langs
N207, Verzakkingen, Verpaupering centrum, Leegstand Centrum,
Arbeidsmigranten, Opkopen panden door pandjesbazen, Nieuwe locaties
woonwijken, Impact kwekers, Verhouding kwekers versus bewoners,
Beperking elektriciteitsnet, Energie transitie, Locaties windmolens,
Toerisme, Geluidsoverlast, Uitbreiding ITC/PCT, Boskoops erfgoed,
Recreatie, Verenigingen, Zorg en zorgloket, Kinderboerderij, Solidariteit,
Saamhorigheid, Investeringen vanuit de gemeente, Subsidies, Zwembad,
Politiepost, Wateroverlast, Impact politiek, Relatie met de gemeente,
etcetera.

Is Boskoop een wijk, een kern of een dorp?
1-11-2021
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Drie prioriteiten
1.

Verkeer en Infrastructuur
•
•
•

2.

Hefbrug
Verkeerssituatie Zijde
Project Beter Bereikbaar Gouwe (PZH)

Aanpak Centrum
•
•
•

3.

Leegstand winkels
Verpaupering
Villa van Teylingen

Wonen / Werken
•
•
•
•

1-11-2021

Veiligheid
Groenvoorziening en onderhoud
Nieuwbouw en infrastructuur
Huisvesting arbeidsmigranten
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Verkeer en Infrastructuur
Status:

• Dagelijks 10.000+ voertuigen over de Hefbrug en Zijde
• Geen alternatieve routes naar Noord (Alphen) en Zuid (Gouda)
• Nieuwe wijken Waterrijk 2 en Florissant wonen
• PZH project: Beter Bereikbaar Gouwe (BBG)
Actie:
➢ Versnelde aanleg Verlengde Bentwoudlaan
➢ Directe verbinding ITC/PCT terrein naar N11
➢ 2e Oeververbinding
➢ Verbod vrachtverkeer op de Zijde
➢ ‘Beter bereikbaar Boskoop’ namens 10 belangengroepen
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Verbinding ITC/PCT naar N11

1-11-2021

8

Aanpak Centrum
Status:
• Leegstand winkels en verpaupering panden
• Onduidelijke plannen (rondom) Villa van Teylingen
• Bewoning van arbeidsmigranten
• Boskoop ‘’staat met de rug naar de Gouwe”

Actie:
➢ Behoud samenhang Centrum Noord en Centrum Zuid
➢ Opknappen gebied Dorpsstraat, Bootstraat, Barendstraat
➢ Plan gebied rondom Villa van Teylingen
➢ Creëren van terrassen aan de Gouwe
➢ ‘Plan Boskoop Centrum’ namens Dorpskernwinkeliers en Dorpsoverleg
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Wonen / Werken
Status:
• Geen actieve veiligheidscontrole
• Bouwen zonder plan voor infrastructuur
• Geen beleid mbt huisvesting arbeidsmigranten
• Belabberde Groenvoorziening en onderhoud

Actie:
➢ Meer ‘Blauw’ op straat
➢ Voorstellen infrastructuur nieuwe wijken
➢ Strenge controle en beleid voor huisvesting arbeidsmigranten
➢ Rapport/Zwartboek Groenvoorziening
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Ons motto

De voorruit is groter dan de achteruitkijkspiegel
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Hoort zegt het voort!
Mopperen helpt niet
Nooit opgeven

DOE MEE !
1-11-2021
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Boskoop, 22 november 2019
Aan: Dhr. Floor Vermeulen, Gedeputeerde van de Provincie Zuid Holland;
dhr. C.J. van Velzen, wethouder Verkeer en Vervoer Gemeente Alphen aan den Rijn;
Kopie: College B&W Gemeente Alphen aan den Rijn; Gemeenteraad Alphen aan den Rijn;
Griffie Gemeente Alphen aan den Rijn; Petra de Jong Omgevingsmanager Beter Bereikbaar Gouwe
Provincie Zuid-Holland.
Het is u allen bekend dat de verkeersdrukte in Boskoop ontoelaatbaar hoog is en, dientengevolge, de
verkeersveiligheid en leefbaarheid in ons dorp ontoelaatbaar laag is. De infrastructuur in en rond
Boskoop is niet berekend op het toenemende gebruik van wegen en de Gouwe. De huidige situatie is
volkomen onhoudbaar en onleefbaar.
Daarom heeft de Stichting Dorpsraad Boskoop frequent overleg gehad met bewonerscollectieven,
ondernemersorganisaties en afgevaardigden van overige belanghebbenden in Boskoop.
Zo zijn we tot een gezamenlijk en eensgezind standpunt gekomen ten aanzien van de te nemen
maatregelen.
Hieronder treft u onze standpunten aan (met motivatie) in de vorm van een ‘10-standpuntenplan’
onder de noemer ‘Beter Bereikbaar Boskoop’.
1. Versnelde aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan is noodzakelijk
Verkeer vanuit Boskoop-West richting Gouda móet nu allemaal door de dorpskern van Boskoop
en gebruik maken van de Hefbrug, óf dwars door de dorpskern van Waddinxveen rijden hetgeen
leidt tot veel overlast en (subjectieve) verkeersonveiligheid.
2. Directe verbinding (weg) van ITC/PCT terrein naar de N11 is noodzakelijk
Verkeer vanuit Boskoop-West richting Alphen aan den Rijn móet ook door de Dorpskern van
Boskoop en gebruik maken van de Hefbrug óf via de N209 dwars door Hazerswoude rijden.
Eveneens een zeer ongewenste situatie.
3. Snelle aanleg van 2e Oeververbinding - Aquaduct (geen brug) is noodzakelijk
Verkeer van Boskoop-Oost naar -West (vice versa) móet gebruik maken van de Hefbrug. Er is
simpelweg geen alternatief. Voor de boomkwekerijsector is een efficiënt alternatieve route
essentieel. De recente afsluiting van de Hefbrug maakt zeer pijnlijk duidelijk, dat ons dorp
volledig afhankelijk is van deze oeververbinding. Ook als de Hefbrug wel operationeel is, dan is
deze ook gemiddeld 33x per werkdag (meer dan 180 minuten!) afgesloten voor verkeer.
(Onderzoeksrapport ‘Op en Neer in Boskoop’). Dit is zowel economisch als maatschappelijk
volkomen onacceptabel.
4. Versneld opknappen van fietspaden langs de Zijde is noodzakelijk
De fietspaden zijn zeer smal en zijn (schuin)verzakt. Dit heeft al meerdere keren tot ongevallen
geleid. Daarnaast zijn de fietspaden bij de rotondes op de Zijde onoverzichtelijk en is de huidige
situatie uiterst onveilig.
5. Geen afsluiting van de Hefbrug voor verkeer (inclusief vrachtverkeer) totdat bovengenoemde
alternatieve infrastructuur (of delen daarvan) is gerealiseerd.
Noodzakelijk economisch verkeer dient te worden gewaarborgd.

6. Geen geheel of gedeeltelijk afschaling cq. afsluiting van de N207
De bereikbaarheid van Boskoop-Oost en de aangrenzende bedrijven en woningen dient zonder
terughoudendheid te worden gewaarborgd.
7. Geen provinciale rondweg Oost
De negatieve impact op de leefbaarheid van de bewoners en aantasting van het landschap is niet
toelaatbaar.
8. Geen verbreding en/of verdieping van de Gouwe
Het zwaarder beladen van vrachtschepen tengevolge van verbreding en verdieping, zal leiden tot
nog meer overlast en potentiële schade aan de aangrenzende woningen aan de Burgemeester
Colijnstraat en Voorkade/Ridderbuurt.
9. Geen toename van het vaarverkeer over de Gouwe
Verdere toename van de frequentie en afsluitingstijden van de Hefbrug zijn volkomen
onacceptabel.
10. Aanleg van de Bodengravenboog is noodzakelijk
Door toename van het verkeer op de N11 staan er lange files met lange wachttijden en onveilige
situaties bij de rotonde in Bodegraven. Een vlotte doorstroming van het verkeer op de N11 dient te
worden gewaarborgd en komt de verkeersafwikkeling in de gehele regio ten goede. Deze dagelijkse
vertragingen leiden ook tot veel sluipverkeer naar de hefbrug Boskoop door de polders via ReeuwijkDorp en Boskoop-Oost.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over ónze zienswijze op een ‘Beter
Bereikbaar Boskoop’ en vragen u om een snelle besluitvorming. Langer wachten kan niet meer.
Wij zien dan ook uw positieve besluitvorming met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend
Ria de Groot,
Voorzitter Dorpsraad Boskoop
namens:
Stichting Dorpsraad Boskoop
Belangengroep Boskoop Oost
Belangengroep Bedrijven Boskoop
Bewonerscollectief Middelburgseweg
Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop
Bewonerscollectief BC-straat, Badhuisweg, Kerkstraat T9-West
Bewonerscollectief Zijde
Bewoners Boskoop Noord-West
Bewonerscollectief Reijerskoop
Collectief Vervoerders Boskoop
-

Boskoop, 16 augustus 2021

Aan:
College B&W gemeente Alphen aan den Rijn
Raadsleden gemeente Alphen aan den Rijn

Geacht college en raadsleden,
Het is ons bekend dat er momenteel plannen ontwikkeld worden voor het Centrum (Zuid) in
Boskoop. Als Dorpsoverleg Boskoop en Vereniging Dorpskern Winkels zijn wij echter niet op de
hoogte van de status van deze plannen.
Een gedegen plan voor het opknappen van het gehele centrum van Boskoop is noodzakelijk, zo is
onze gezamenlijke conclusie. Het hier en daar plaatsen van een bankje of boompje is geen oplossing.
Naar aanleiding van vele opmerkingen en suggesties vanuit onze gemeenschap hebben het
Dorpsoverleg en de Dorpskernwinkeliers 10 kernpunten gedefinieerd. Wij verzoeken u om deze,
zowel budgettair als operationeel, op te nemen in het plan Centrum Boskoop en in overige
bestaande dossiers die betrekking hebben op het centrum van Boskoop.
Het centrum van Boskoop heeft een belangrijke functie in het dorp met meer dan 16.000 inwoners
en het heeft, op allerlei vlakken, dringend impulsen nodig. Dat loopt van groenvoorziening en
bestrating tot verkeersveiligheid, aanpak leegstand, herinrichting van enkele plekken en het
ondersteunen van winkels en horeca. Wij zijn gaarne bereid om deze punten verder toe te lichten en
vanzelfsprekend zijn wij, als gemeenschap, bereid om te participeren in eventuele workshops of
werkgroepen om details nader uit te werken.
Wij zien uw positieve reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Sjaak Koster, interim-Voorzitter Dorpsoverleg Boskoop
Sander Jongejan, Voorzitter Dorpskern winkeliers

Boskoop heeft ca. 16.000 inwoners en maakt sinds 1 januari 2014 onderdeel uit van de gemeente
Alphen aan den Rijn. Boskoop is 10 kilometer verwijderd van het centrum van Alphen aan den Rijn en
door de bestaande infrastructuur slecht(s) bereikbaar via 2 Hefbruggen. Omdat Boskoop slechts 5
kilometer verwijderd is van Waddinxveen en 10 kilometer van het centrum van Gouda, is ‘shoppen’
van Boskopers in Alphen aan den Rijn geen vanzelfsprekendheid. Daarnaast zijn in een gemeenschap
met ruim 16.000 inwoners winkelvoorzieningen noodzakelijk die breder zijn dan de primaire
levensbehoeften. Succesvolle winkeliers in fashion en electronicabranche zijn hier voorbeelden van.
Het centrum van Boskoop wordt gescheiden door de hoofdweg (de Zijde) in Boskoop en er is
hierdoor sprake van een centrum ‘Noord’ en een centrum ‘Zuid’ (zgn. haltermodel). Er zijn signalen
die wijzen op mogelijk toekomstige centralisatie in Zuid. De huidige bedrijven/winkeliers in het
centrum zijn beslist geen voorstander van centralisatie aan één kant omdat dit een enorme impact
zal hebben op hun bedrijfsvoering. Daarnaast is er zowel in Noord als Zuid onvoldoende fysieke
ruimte beschikbaar die zal voldoen aan de noodzakelijke activiteiten.
Er is momenteel sprake van een behoorlijke leegstand van winkelpanden. Dit is onder andere
veroorzaakt door onomkeerbare schaalvergroting en Online retail activiteiten. Echter ook door de
hoogte van de huurprijzen van de panden en restricties van de huidige verhuurders met betrekking
tot het toestaan van branches/concurrentie, waardoor succesvolle bedrijfsvoering in de leegstaande
panden vrijwel onmogelijk is geworden.
Lang geleden waren de winkelpanden eigendom van zelfstandige winkeliers. Vaak bewoonden zij ook
de bovenverdieping van het betreffende pand. Dit is al jaren niet meer het geval en de huidige
eigenaren van veel panden verhuren de bovenverdieping(en) nu aan onder andere
arbeidsmigranten. Er is zelfs sprake van permanente verhuur aan arbeidsmigranten in een pand met
bestemming ‘Hotel’.
Het gebied Dorpsstraat-Bootstraat-Barendstraat is onderhevig aan verpaupering. Het is niet
aantrekkelijk om daar te vertoeven tenzij je een bezoek brengt aan één van de drie kroegen aldaar.
Een grondige ‘opknapbeurt’ is noodzakelijk.
Het centrum van Boskoop staat letterlijk ‘met de rug’ naar de Gouwe gekeerd. Dit is eind 20e eeuw
ontstaan door bebouwing van destijds beschikbare ruimtes aan de Gouwe. Het toenmalige hotel
Neuf (met terras aan de Gouwe) en Pastorie hebben plaats gemaakt voor grote
appartementencomplexen aan de Gouwe. Dat is een mooie locatie voor de huidige bewoners maar
heeft als consequentie dat de aantrekkelijkheid en levendigheid in het centrum is afgenomen.
De actuele situatie met betrekking tot de bestemming van de ‘Villa van Van Teylingen’ en
ontwikkeling van het gebied rondom deze villa is geheel onduidelijk. De verdere verpaupering van dit
pand en de omgeving is een doorn in het oog van de gemeenschap.
Boskoop is wereldwijd beroemd en geroemd om haar succesvolle activiteiten in de
tuinbouw/sierteelt sector. Dit is echter niet herkenbaar in de groenvoorziening in het dorp in het
algemeen en zeker niet in het centrum specifiek. Het groenbeheer is pover te noemen en voldoet
niet aan de uitstraling die de greenport van Nederland verdient.

10 Kernpunten Centrum Boskoop
1. Behoud van samenhang tussen centrum Noord en centrum Zuid
Geen centralisatie in Noord of Zuid. Wij verzoeken nadrukkelijk te komen met een plan van
aanpak voor zowel centrum Noord als centrum Zuid.
2. De oversteekplaats bij de stoplichten voorzien van een Zebrapad
Het is momenteel zeer onveilig voor voetgangers omdat fietsers en snorfietsen met grote
snelheid van de afrit van de hefbrug komen en voorrang hebben op de voetgangers.
3. Verbod voor fietsen en brommeren in het primaire winkelgebied
Gebied Koninginneweg (vanaf AH) en BC Straat (tot Bakker Brood&Co) alleen toestaan voor
voetgangers. Fietsers en brommers veroorzaken daar momenteel veel gevaarlijke situaties
en overlast.
4. Plan Centrum Zuid - Villa van Teylingen behouden of slopen?
Het Dorpsoverleg en Dorpskern winkeliers zijn in het algemeen voorstanders van behoud van
monumentale panden, zoals de villa van Teylingen, echter als dit leidt tot verdere vertraging
van ontwikkeling en implementatie van het ‘plan Zuid’, dan wordt sloop van dit pand door
ons ondersteund. Verdere verpaupering van dit pand en omgeving is niet acceptabel. Wij
verzoeken de gemeente om op korte termijn twee plannen aan de Boskoopse gemeenschap
voor te leggen: 1. met behoud van de villa en 2. Zonder de villa.
In deze plannen dienen ook voldoende parkeergelegenheden te worden opgenomen.
De huidige parkeercapaciteit in centrum Zuid, zoals bij Albert Hein, is onvoldoende.
5. De huidige leegstand van winkelpanden aanpakken
Door middel van stimuleringsbeleid/subsidie voor het verplaatsen van winkels naar het
centrum (bv. visboer). Er is een groot tekort aan woningen. Herbestemming van leegstaande
winkelpanden naar ‘wonen’ is een prima optie mits de beschikbare woonruimte ter
beschikking komt van Boskopers (starters, ouderen?). Een ontmoedigingsbeleid voor het
toestaan van bewoning door arbeidsmigranten in deze panden is noodzakelijk.
6. Het Tunneltje (en gevels aan beide zijde) grondig opknappen
Het heeft momenteel een verpauperd aanzicht hetgeen een onveilig gevoel geeft.
7. Nieuwe bestemming voor het Brugwachtershuisje met daarnaast gelegen talud
Bijvoorbeeld ‘Brugbar’ of ‘Terras aan het water’ en/of wedstrijd uitschrijven voor het beste
idee.
8. Opknappen gebied Dorpsstraat, Bootstraat, Barendstraat
Budget beschikbaar stellen voor het opknappen en/of renoveren van panden/gevels in dit
gebied, naar voorbeeld van gemeente Bodegraven die onlangs €1,0M ter beschikking heeft
gesteld om het centrum weer ‘bruisend’ te maken.
9. Groenvoorziening
Grondige herinrichting van groenvoorziening in het centrum met uitstraling ‘Greenport’.
10. Toestaan van terrassen voor o.a. horeca gelegenheden in het centrum
Het creëren en toestaan van terras(sen) direct aan de Gouwe moet gestimuleerd worden.
Elke dag zitten er tientallen mensen op de betonnen kade aan de Gouwe nadat zij een ijsje
hebben gekocht bij IJssalon Janssen. Er zijn geen zitplaatsen beschikbaar. Dat moet anders
kunnen.

Bijlage 1: Illustraties
Bijlage 2: Bruisend Centrum Bodegraven – Algemeen Dagblad 21 mei 2021

Bijlage 1

Bijlage 2
Nog even geduld, dan bruist het centrum écht: dit is hoe
Bodegraven de winkelleegstand oplost
Leegstaande winkelpanden in het Bodegraafse centrum, ze zijn velen een
doorn in het oog. Betrokkenen menen dat het erger lijkt, dan het is. Heb nog
even geduld, dan bruist Bodegraven straks écht.
Leegstand, het is iets wat veel inwoners opvalt én stoort. ‘Keiharde praktijk: 7 van de 15 panden in de Brugstraat
staan leeg’ schreef een Bodegraver onlangs op sociale media. Hij kreeg bijval: de huur is te hoog, zegt de één.
Ligt aan onszelf, als we alles online bestellen, merkt de ander op.

Maar hoe zit het nu met die leegstand? Jeroen Wichers, vanuit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk betrokken bij
het vastgoed en diverse acties voor een verbeterd centrum, is positief. ,,De leegstand in de Brugstraat zien wij
ook en dat is pijnlijk. Maar we zijn geen winkels verloren. Onze ondernemers hebben corona doorstaan.”

Compacter centrum
Ruim twee jaar geleden begon Bodegraven-Reeuwijk met haar plannen voor een compacter centrum, ruim een
miljoen euro werd beschikbaar gesteld, maar bij lange na niet opgemaakt. Het probleem dat in het dorp speelt, is
niet uitzonderlijk. De aanpak wél. Bodegraven speelt, in samenwerking met het Kadaster en de pandeigenaren,
een bordspel. Het idee? Winkels die buiten het zogeheten kernwinkelgebied gevestigd zijn, kunnen middels een
verhuispremie verkassen naar een pand ín dat winkelgebied.

Vier zaken maken daar gebruik van, onder meer kledingzaak Jones & Jones, restaurant Amigo’s en ijssalon De
Zoete Inval. Daarover later meer. Er zijn meer subsidies, die voor het opknappen van gevels blijkt enorm populair.
,,De mogelijkheid voor het aanvragen van deze subsidie liep op 1 januari af”, vertelt Wichers. ,,In december
kwamen er nog acht aanvragen binnen. In totaal zijn er dankzij deze subsidie zo’n twintig gevels aangepakt en
dat zie je. Een metamorfose!”

Subsidies voor het opknappen van gevels zijn enorm populair. © Pim Mul
Economie
Een deel van die gevels staat op dit moment in de steigers, zoals het pand van kledingwinkel Pull of Polo. Dan
was er ook nog de mogelijkheid voor het aanvragen van een zogeheten transformatiesubsidie: laat je een
winkelpand achter, dan mag dat een andere bestemming krijgen. Zo zijn meerdere winkelpanden inmiddels
omgebouwd tot woningen en appartementen. ,,Daarmee breng je economie in je centrum”, stelt Wichers tevreden
vast. ,,Deze mensen maken gebruik van de winkels en horeca in het centrum.”

Han Koevoets, van het burgerinitiatief Hart in Bodegraven, ziet ook de zonnige kant van een opgeknapt centrum.
,,Het is als met een boom, als je die plant duurt het even voor-ie groeit. Kijk, die leegstand is jammer, maar je
stopt niet zomaar even een winkelier in zo’n pand. Dat gaat allemaal niet zo snel. Dat de verschillende gevels zijn
opgeknapt is fantastisch.”

De initiatiefgroep Hart in Bodegraven wil het centrum vergroenen en sfeervoller maken. Een impressie van hoe
het kan worden. © Arcadis Landschapsarchitectuur & stedenbouw
Kaasmuseum
En daar blijft het niet bij. Voor een deel van de leegstaande panden is invulling gevonden, meldt Wichers. Zo
komt er in de Brugstraat een schoonheidssalon en zal het leegstaande Rabobankpand aan de Marktstraat
opgevuld worden met een kaasmuseum en VVV-punt. ,,Het begin is er”, zegt ook Jurgen de Vries, eigenaar van
onder meer De Zoete Inval. ,,Als je een paar jaar geleden naar het Raadhuisplein keek en je vergelijkt het met de
situatie nu, dan is het al meer centrumachtig.”

De Vries kon dankzij de verhuissubsidie zijn ijssalon verplaatsen. ,,Zonder die premie weet ik niet of ik het
gedaan had. Als je nu over het dorp loopt, is het stukken gezelliger. Het is goed dat de verpaupering tegen is
gegaan, doordat panden zijn opgeknapt. De volgende stap is de leegstand in de Brugstraat, daar maak ik me wel
zorgen over. Maar nu de panden zijn opgeknapt, zijn ondernemers hopelijk sneller geneigd daar naar toe te
trekken.”

Rapport Groenvoorziening en Groenonderhoud in Boskoop
Oktober 2021

Aanleiding
Het Dorpsoverleg Boskoop heeft de afgelopen maanden vele signalen ontvangen van de
bewoners dat de groenvoorziening, en met name het onderhoud hiervan, in Boskoop flink te
kort schiet. Dit heeft ertoe geleid dat het Dorpsoverleg een oproep heeft geplaats op haar
website en facebook om voorbeelden te delen. Hier is massaal op gereageerd. Een duidelijk
teken dat dit onderwerp dus erg ‘leeft’ onder de bewoners van het dorp dat nota bene de
“Tuin van Europa” wordt genoemd.
Observaties
De voorbeelden die ons toegestuurd werden lieten zien dat het onkruid vaak (te) hoog in de
bermen, plantsoenen en bestrating terug te vinden is. Ook begroeide (en verzakte) trottoirs
zijn een doorn in het oog. Men klaagde vervolgens over de vol begroeide sloten en
grasbermen die niet gemaaid worden en, als ze uiteindelijk wel gemaaid worden, het gras
niet wordt verwijderd. In de bijlage is een kleine selectie van de ontvangen foto’s
opgenomen.
Maar we krijgen vooral te horen dat meldingen over de groenvoorziening bij de gemeente
geen opvolging krijgt. Er komen wel automatisch gegenereerde mails van registratie, maar er
is geen opvolging. Sommige bewoners zijn moedeloos geworden na het maken van
meldingen waar telkens niets mee is gedaan. Men kreeg zelfs te horen dat dit er “nu
eenmaal bij hoort als je landelijk gaat wonen” (..).
Er zijn ook bewoners die het onderhoud en/of beplanting in hun straat uiteindelijk maar zelf
hebben aangepakt. Dit is opmerkelijk omdat er laatst in de krant publicaties zijn verschenen
dat Boskopers ‘kampioen landjepik zijn’. Het tegendeel is waar, veel Boskopers zijn zelf aan
de slag gegaan en/of hebben in het verleden afspraken gemaakt met de toenmalige
gemeente Boskoop dat zij beplanting en onderhoud voor hun rekening nemen. Wij hebben
geconstateerd dat gemaakte afspraken onvoldoende zijn gedocumenteerd bij de gemeente
Alphen aan den Rijn waardoor er ook onjuiste instructies worden gegeven aan de aannemer
met betrekking tot onderhoud op bepaalde locaties. Daardoor ontstaan er onterecht
discussies met de bewoners, aannemer en gemeente.
Daarnaast hebben wij van vele kwekers en hoveniers vernomen dat op veel plekken in
Boskoop verkeerde beplanting is toegepast, simpelweg omdat de toegepaste soorten op de
betreffende grond(soort), niet of nauwelijks groeien en/of dat bepaalde beplanting andere
soorten overwoekeren waardoor het aanzicht greenport onwaardig is. Sommige toegepaste
beplanting vereist simpelweg (te) veel onderhoud.

Conclusie

Er zijn veel discussies met de gemeente met betrekking tot het groenonderhoud in
Boskoop. Wij krijgen van de gemeente vooral te horen dat het onderhoudsschema is
aangepast in het kader van stimulering van biodiversiteit.
Biodiversiteit versus onderhoud
Het begrip ‘Biodiversiteit’ is helaas een misleidende term geworden. Het staat in de
wetenschap voor meer dan het beschermen van insecten. Biodiversiteit betekent
afwisseling, verschil, verscheidenheid en variatie van leven in álle vormen, dus ook
voor bijvoorbeeld beplanting en het noodzakelijk onderhoud daarvan. Goed
onderhoud zit biodiversiteit niet in de weg, het bevorderd dit zelfs.
Staat van onderhoud is ondermaats
Het is vanzelfsprekend dat ook de inwoners van Boskoop begrip hebben voor een
aangepast onderhoudsbeleid in het kader van bescherming van biodiversiteit. Echter,
de staat van onderhoud van de groenvoorziening is momenteel ondermaats en heeft
niets te maken met stimulering van biodiversiteit. Het is naar onze mening vooral
ingegeven door bezuinigingen op de uitgaven van het groenonderhoud.
Controle en opvolging is onvoldoende
Het verwijderen van onkruid in bermen en bestrating, het maaien van gazons en
bermen, wordt niet conform het gemeentelijk beleid uitgevoerd. De controle door de
gemeente op uitvoering van de werkzaamheden van de aannemer is blijkbaar
onvoldoende. Het huidige proces van meldingen aan de gemeente, en met name de
opvolging daarvan, werkt niet of onvoldoende. Dit leidt tot irritatie, boosheid en, na
verloop van tijd, lijdzaamheid bij de inwoners.
Verkeerd beplantingsplan
Er op vele plekken in het dorp een verkeerd beplantingsplan toegepast met als
gevolg dat er meer onderhoud dient te worden gepleegd en het aanzicht op sommige
plaatsen zeer armoedig is.

Samenvatting
Samenvattend is de conclusie van ons bescheiden onderzoek dat het aanzicht van ‘het
groene hart’ van de gemeente Alphen aan den Rijn niet is zoals het zou moeten zijn en
vooral niet zoals het zou kunnen zijn!

Advies/Actie
1. Herziening gemeentelijk beleid groenbeplanting en groenonderhoud in Boskoop en
dit duidelijk naar de uitvoerende aannemer en inwoners communiceren.
2. Strenge controle op uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden van de
geselecteerde aannemer.
3. Grondige check van locaties waar de gemeente verantwoordelijk is voor het
onderhoud en waar bewoners (vrijwillig) onderhoud plegen.
4. Op korte termijn overleg met betrokken bewoners en actie van het gemeentelijk plan
voor ‘Aankoop snippergroen’
5. Samenstelling werkgroep ‘Beplanting Boskoop’ bestaande uit verantwoordelijke
ambtenaren van de gemeente en specialisten (kwekers, hoveniers) in het dorp met
de opdracht om een efficiënt en greenport waardig beplantingplan, inclusief
onderhoud, te formuleren.
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