BOL THEMA-AVOND GROEN
De toekomst van de Koppeldijk
Stadsboerderij Koppelsteede, 23 september 2009
Na een rondleiding over de Koppeldijk onder leiding van Christiaan Sack (wijkopzichter Stadswerken)
en Frank van den Brink (senior boomtechnisch adviseur van de dienst Stadswerken) begint om 20.00
uur de BOL thema-avond in Stadsboerderij Koppelsteede. Ewold Gussenhoven opent de bijeenkomst,
heet de ongeveer veertig aanwezigen welkom en leidt het thema van de avond in.
Ontstaan van het groenbeheer plan
Henk Penning (Groengroep) schetst de geschiedenis van het groen in Lunetten en van de Groengroep
Lunetten. Vanaf het begin van de wijk was een inspraakgroep actief. Deze groep werkte samen met
landschapsarchitect Hans Pemmelaar. Het ontwerp van Pemmelaar heeft ertoe bijgedragen dat veel
bestaande elementen in Lunetten behouden zijn gebleven.
Tot ongeveer 1990 ging het over het algemeen goed, maar de periode 1990-2000 was problematisch.
De eerste initiatiefnemers waren vertrokken. Bij de gemeente kwamen steeds weer andere
groenbeheerders. Er was veel achterstallig onderhoud. De Groengroep kreeg aanvankelijk geen
gehoor, maar wist de gemeente uiteindelijk te overtuigen van het belang van een andere aanpak. In
2001 kwam er formele toestemming en geld voor het realiseren van een plan voor het groen in
Lunetten. Dat plan bestond uit het verrichten van onderzoek (een inventarisatie van soorten), het
opstellen van streefbeelden en tenslotte het maken van een beheerplan. Er kwam een projectgroep
onder leiding van Boude van Geffen en die verder bestond uit Chris Verlaan, Gert-Jan Brug, Patrick
Greeve en Henk Penning. De opdracht voor het onderzoek werd verleend aan Bureau Herman van de
Bijtel. In 2002 werd het onderzoek uitgevoerd en in 2003 verschenen de rapporten van de
inventarisatie en de concept-streefbeelden. De inventarisatie moest ook dienen als informatie voor de
bewoners. Er waren twee goed bezochte wijkavonden over het onderwerp. In 2004 waren alle
rapporten van het Integraal Groenplan Natuurlijk Lunetten gereed; het project was afgerond. Wat
heeft het opgeleverd? Een inventarisatie van soorten; een website met alle informatie; een plan dat als
leidraad dient voor het beheer van het groen in de wijk.
Vervanging van de populieren langs de Koppeldijk
John Buitink, auteur van de notitie Verjonging bomenlaan fietspad de Koppeldijk, leidt het
hoofdonderwerp van de avond in en meldt dat iedereen in de pauze op een formulier kan aangeven hoe
men wil dat de Koppeldijk verjongd wordt (gefaseerd of in één keer kappen; welke boomsoort komt er
voor terug?). Boomtechnisch adviseur Frank van den Brink gaat in op de situatie van de populieren
langs de Koppeldijk. Er staan 56 populieren van een soort die ongeveer 50 jaar oud kan worden. Die
leeftijd hebben ze nu bereikt. Vijftien bomen zijn er zo slecht aan toe dat ze in verband met de
veiligheid nog dit jaar gerooid zullen worden. Als vervanging komen in aanmerking de populier, de
els en de schietwilg. Vanuit de zaal worden vragen gesteld over de voor- en nadelen van de genoemde
bomen en van het gefaseerd of in één keer kappen. Frank van den Brink en wijkopzichter Christiaan
Sack beantwoorden de vragen.
Salamanderpoel
Na de pauze vertelt Lia Oosterwaal (Werkgroep Salamanderpoel) over het ontstaan en onderhoud van
de salamanderpoel. In juni 2005 bracht de gemeente een werkgroep bijeen om mee te denken over de
aanleg van een salamanderpoel. In het Groenbeheerplan was al de suggestie gedaan zo’n poel aan te
leggen. Met de gemeente werd een beheergroep opgericht en werden er afspraken gemaakt over wie
wat zou doen: de gemeente zorgt voor het baggeren, de bewoners zorgen voor het onderhoud en de
inventarisatie van soorten. De aanleg van de poel vond plaats in januari 2007. Intussen is er een
takkenril rond de poel aangelegd en zijn er al veel plantensoorten in en langs de poel waargenomen.

Wilgenknotten
Joop ten Dam (Werkgroep Wilgenknotten) vertelt over het wilgenknotten in Lunetten, een activiteit
met een lange traditie. De eerste wilgenknotdag vond plaats in 1980. Het knotten vindt één keer per
jaar plaats, meestal eind februari. Er worden ongeveer 150 wilgen bijgehouden. Elke wilg wordt één
maal in de drie jaar geknot, per jaar zo’n veertig bomen. De knotgroep stelt de datum vast en bepaalt
welke bomen geknot zullen worden. De takken gaan tegenwoordig naar de salamanderpoel voor
versteviging van de takkenril.
Ewold Gussenhoven sluit de bijeenkomst om 22.00 uur af

