Schriftelijke vragen

ex Artikel 39 Reglement van Orde gemeenteraad Voorschoten

Datum
Uw kenmerk
Ons zaaknummer

dinsdag 16 juni 2020

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen GL 157 over maaibeleid

Z/20/043898/191965

Datum verzending
Behandelaar
Bijlage

woensdag 17 juni 2020
Patrick Spiegeler
-

Geachte Raad,
Door raadslid Paul ’t Lam van de Groen Links-fractie zijn op vrijdag 22 mei 2020 vragen gesteld
over het maaibeleid. De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan.
Onlangs hebben we geconstateerd, mede op aangeven van inwoners van Voorschoten, dat de
middenberm van de Leidseweg weer gemaaid is. Daarmee zijn ook de net in bloei staande bloemen
weggemaaid. We begrepen dat hier veiligheidsoverwegingen aan ten grondslag liggen. Maar ook
langs bijvoorbeeld de Vliet (Allemansgeest) is ruim gemaaid, tot aan de waterkant toe.
Vraag 1: Hoe verhoudt het maaien van deze delen van Voorschoten zich tot het
maaibeleid van de gemeente?
Antwoord 1: Het maaibeleid van de bloemrijke grasvegetaties binnen de gemeente Voorschoten is
gericht op zoveel mogelijk diversiteit aan kruiden en daarmee ook bloemen. Door deze
grasvegetaties één of twee keer per jaar te maaien en het maaisel af te voeren blijft deze
diversiteit in stand.
Voor de veiligheid van de weggebruikers op bijvoorbeeld de Leidseweg wordt ter hoogte van de
oversteekplaatsen het bloemrijke gras op een eerder moment gemaaid. Door de hoeveelheid aan
oversteekplaatsen op de Leidseweg houdt dit in dat nagenoeg de gehele berm wordt gemaaid om
de oversteekplaatsen overzichtelijk te houden. Vanuit het oogpunt van de biodiversiteit is dit niet
wenselijk, maar veiligheid heeft de hoogste prioriteit.
In alle Voorschotense woonwijken wordt langs een watergang een strook van minimaal één meter
breed niet intensief gemaaid. In deze strook (‘droge oever’) groeien verschillende oever- en
kruidenvegetaties die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in Voorschoten. Deze ‘droge
oevers’ worden één keer per jaar in het najaar gemaaid. Uitgezonderd zijn verschillende oevers die
onder architectuur zijn aangelegd en worden onderhouden, zoals enkele oevers in Allemansgeest.
Deze oevers worden tot aan de watergang intensief gemaaid.
Vraag 2: Hoort het niet bij het maaibeleid van Voorschoten om bloemen uit te laten
bloeien en zaden te laten vormen zodat er ook volgend jaar weer bloeiende bloemen
kunnen verschijnen in deze middenberm/oeverkant?
Antwoord 2: Het maaibeleid op de bloemrijke grasvegetaties is er op gericht om bloemen uit te
laten bloeien en zaden te laten vormen. Uitgezonderd zijn de oversteekplaatsen, die vanwege de
verkeersveiligheid frequenter worden gemaaid en oevers van watergangen die onder architectuur
zijn aangelegd en worden onderhouden.

Vraag 3: Is het niet beter om het eventuele maaien te plannen nadat de aanwezige
bloemen uitgebloeid zijn?
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Antwoord 3: Zie antwoord op vraag 2.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A.R. de Graaf,
gemeentesecretaris

Ch.B. Aptroot,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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