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Kenmerk 
Z/22/035911 / D/22/048076 

Portefeuillehouder 
Ad de Regt 

Portefeuille 
Beheer openbare ruimte 

Opsteller 
Buchner, Max 

Onderwerp 
Inzaaien van o,a, de Hollandbaan, Waardsebaan en Boerendijk 

Kennisnemen van 
De stand van zaken omtrent het inzaaien van bermen met een bloemenmengsel bij de verkeerskundige projecten van de 
Hollandbaan, Waardsebaan en Boerendijk. 

Inleiding 
Naar aanleiding van de Raadsinformatiebrief 19R.00837 d.d. 19 november 2019 heeft de gemeenteraadspartij 
LijstvanderDoes (LvdD) vragen gesteld (Art. 42 – 4 december 2019) over het inzaaien van bermen met een 
bloemenmengsel. Op deze vragen is middels een raadsinformatiebrief antwoord gegeven (19R.01009 – 17 december 
2019). Deze documenten zijn als bijlage toegevoegd aan deze raadsinformatiebrief. Hieronder zijn voor het overzicht de 
vragen opgenomen, met bijbehorende antwoorden: 

1. Ziet het college kansen om bij de reconstructies die nu worden uitgevoerd, ecologische meerwaarde te 
ontwikkelen? Kan het college dat verder toelichten? 

Ja, het college ziet op dit moment nog kansen om binnen de lopende reconstructies en verkeerskundige projecten 
ecologische meerwaarde te creëren. Het college ziet kansen om binnen de nieuwe groenblauw structuur, zoals deze is 
vastgelegd in de projecten, een ecologisch waardevolle inrichting (bijvoorbeeld een diversiteit aan beplanting en bomen) 
te creëren en/of het beheer aan te passen op ecologische meerwaarde (bijvoorbeeld aangepast maaibeheer). 

2. Worden de bermen langs de wegen waar nu aan wordt gewerkt, aangevuld met een grondmengsel dat geschikt 
is voor het inzaaien van een bloemenmengsel? 

Het uitgangspunt van de gemeente is om, waar mogelijk, te werken met gebiedseigen grond, dit wordt eventueel 
aangevuld met een vergelijkbare grondsoort uit de regio. Het aan te brengen groen wordt hierop afgestemd, hiermee blijft 
de grond en het groen gebiedseigen en karakteristiek voor dit gebied. 

3. Worden deze bermen t.z.t. ingezaaid met een bloemenmengsel? 

Dit verschilt per project. Bij de reconstructie van de Kromwijkerkade gebeurt dit niet, dit in verband met de wensen van de 
bewoners zoals die zijn uitgesproken in het participatietraject. Bij de verkeerskundige projecten van de Hollandbaan, 



Waardsebaan en Boerendijk wordt dit wel toegepast, waar dit kan en wenselijk is. 

4. Is er met de omwonenden gesproken over het inplanten en inzaaien van de bermen en wat was daarvan de 
uitkomst? 

In het participatietraject van de Kromwijkerkade is met bewoners gesproken over het algehele (groen)ontwerp, in dit 
traject is echter niet door de meerderheid van de bewoners de wens uitgesproken voor een bloemenmengsel. Voor de 
projecten Hollandbaan, Waardsebaan en Boerendijk is dit op voorhand al in het ontwerp meegenomen, hier is in het 
participatietraject verder niet specifiek over gesproken. 

Op 6 december 2021 is er door raadslid Chris van Iersel (LvdD) een bericht gestuurd. Hierin vraagt dhr. van Iersel wat er 
naar aanleiding van het antwoord bij vraag 3 is gerealiseerd. In deze raadsinformatiebrief geven wij de huidige stand van 
zaken weer en wordt aangegeven welke aanvullende mogelijkheden er nog zijn voor het inzaaien van de bermen en 
groenstroken langs de Hollandbaan en Waardsebaan. Ook wordt aangegeven waarom het niet mogelijk is grote 
gedeelten van de bermen in te zaaien met een bloemenmengsel. 

Kernboodschap 
Rondom het project Doorstroming Woerden West is en wordt er op verschillende plekken ecologische meerwaarde 
gecreëerd. Aanvullend zal op een aantal locaties een bloemenmengsel ingezaaid worden.  

In de verschillende stukken omtrent het inzaaien wordt een aantal termen door elkaar gebruikt. In de titel van de Art. 42 
vragen wordt gesproken over het inzaaien van een bloemenmengsel. In de eerste vraag wordt echter gevraagd of er 
ecologische meerwaarde gecreëerd kan worden. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen deze definities. Het 
creëren van ecologische meerwaarde wordt namelijk zichtbaar door een vergroting van de biodiversiteit. Het inzaaien van 
een bloemenmengsel zorgt echter voor een vermindering van de biodiversiteit (slechts een aantal bloemen) maar draagt 
daarentegen wel bij aan de uitstraling van een gebied.  

Bij het bepalen van locaties voor het inzaaien van een bloemenmengsel is het van 
belang rekening te houden met de volgende randvoorwaarden:  

Een zekere mate van uniformiteit is nodig om het beheerbaar te houden. Het is dus onwenselijk om op 
verschillende plekken en kleine locaties in te zaaien. 
Er moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid om een groenstrook langs wegen vrij te laten, 
zodat deze gemaaid kan worden. 
Het is niet mogelijk om in bermen bij waterwegen een ander mengsel te zaaien dan het voorgeschreven 
mengsel vanuit het Hoogheemraadschap. Dit omdat het voorgeschreven zaaimengsel stevigheid aan de 
ondergrond biedt.  
Het is onwenselijk om een bloemenmengsel in te zaaien in de buurt van kruispunten omdat dit het zicht voor 
het verkeer beperkt. 

Locaties die ecologische meerwaarde bieden  
Op de groene lijn, die in D/22/072186 aan de westzijde van de Hollandbaan is getekend, wordt door middel van 
ecologisch maaien ecologische meerwaarde gecreëerd. Dit wil zeggen dat er een lagere beheerintensiteit is. Hierdoor is 
er meer ruimte voor planten om te groeien en krijgt de natuur meer rust.  
Aan de overzijde van de Hollandbaan, aangegeven met de oranje belijning in de figuur, wordt ook ecologische 
meerwaarde gecreëerd. Hier is bij de oevers ruimte voor een andere vorm van groenbeheer en worden natuurvriendelijke 
oevers aangelegd. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers is een van de maatregelen die de gemeente uitvoert om 
in 2050 klimaatbestendig te zijn. De kant van de sloot verandert in een natuurvriendelijke oever door de sloot langzaam 
van hoog (droog) naar laag (nat) te laten lopen. Planten en dieren zoals libellen, kikkers, watervogels en vissen krijgen 
hierdoor een groter leefgebied. Ook verbetert de waterkwaliteit hierdoor.  

Locaties geschikt voor het inzaaien met een bloemenmengsel 

Op basis van de hiervoor genoemde randvoorwaarden is er slechts een beperkt aantal beschikbare locaties voor het 
zaaien van een bloemenmengsel: 

In de bijgevoegde figuur (D/22/072186) zijn twee groene cirkels weergegeven. De linker groene cirkel, in het 
midden van de kruising van de fietspaden van de Hollandbaan aan de westzijde, bevindt zich een groenstrook 



die zich leent voor een bloemenmengsel. Ook aan oostzijde van de Hollandbaan bevindt zich een groenstrook 
die voldoet aan de eisen om een bloemenmengsel in te zaaien (rechter groene cirkel). 
Op de locatie van de groene driehoek bevindt zich ook een groenstrook die geschikt is voor het inzaaien van 
een bloemenmengsel. Bijgevoegd (D/22/072187) is ter verduidelijking een afbeelding opgenomen van de 
situatie daar. 

Ongeschikte locaties 

Vanwege de randvoorwaarden is het niet mogelijk In de berm langs de Boerendijk (Kromwijkerwetering) een 
bloemenmengsel te zaaien (blauwe lijn in D/22/072186). Ook zijn de bermen rondom het kruispunt 
Hollandbaan/Waardsebaan vanwege de randvoorwaarde vanuit zicht voor verkeer niet geschikt (in rood aangegeven in 
D/22/072186). De bermen die zich ten westen en oosten van de Hollandbaan bevinden in het eerste gedeelte komende 
vanaf de kruising, kunnen ook niet worden ingezaaid met een bloemenmengsel. Hier is reeds beplanting aanwezig in de 
vorm van struiken en bosschages. 

Overwegingen 

De bollen, die bedoeld zijn voor de eerdergenoemde geschikte locaties, waren het afgelopen plantseizoen niet meer 
voorradig. Wanneer deze weer leverbaar zijn, worden de daarvoor geschikte locaties ingezaaid, waarbij uiteraard 
rekening wordt gehouden met het plantseizoen. 



Financiën 
Nvt: het gaat hier om een vraagstuk met betrekking tot beheer 

Vervolg 
Om de ecologische meerwaarde te blijven behouden, wordt de groenstrook aan de westzijde van de Hollandbaan blijvend 
ecologisch gemaaid. Met de groene oevers aan de oostzijde in het vooruitzicht wordt hier een mooie groene oase 
gecreëerd. 

Voor de plekken die zich, zoals hierboven beschreven, lenen voor het planten van een bloemenmengsel, wordt bekeken 
wat de beste periode is om dit te realiseren. Hierin wordt nauw samengewerkt met groenbeheer. 

De beoogde locaties hebben een relatie tot het vraagstuk over het mogelijk nemen van geluidswerende maatregelen aan 
de Hollandbaan. In de toekomst moet daarom worden bezien hoe en of er blijvend invulling kan worden gegeven aan het 
inzaaien van de beoogde locaties met een bloemenmengsel.   

Bijlagen 
D/22/048353: 19R.01009 Hollandbaan RIB bloemenmengsel 
D/22/048952: 19_092560_art42 LvdD Hollandbaan inzaaien 
D/22/072186: Plangebied met locaties  
D/22/072187: Locatie kruising Hollandbaan Waardsebaan 
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RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen
19R.01009

Van: : college van burgemeester en wethouders
Datum : 17 december 2019
Portefeuillehouder(s) : Wethouder Bolderdijk
Portefeuille(s) : Openbare ruimte
Contactpersoon : M. Hoes

Tel.nr. : 8338

E-mailadres : hoes.m@woerden.nl

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Chris van Iersel
van de Fractie van LijstvanderDoes
over Inzaaien van bermen met een bloemenmengsel

Beantwoording van de vragen:

1. Ziet het college kansen om bij de reconstructies die nu worden uitgevoerd, ecologische
meerwaarde te ontwikkelen? Kan het college dat verder toelichten?
Ja, het college ziet op dit moment nog kansen om binnen de lopende reconstructies en
verkeerskundige projecten ecologische meerwaarde te creëren. Het college ziet kansen om binnen
de nieuwe groenblauw structuur, zoals deze is vastgelegd in de projecten, een ecologisch
waardevolle inrichting (bijvoorbeeld een diversiteit aan beplanting en bomen) te creëren en/of het
beheer aan te passen op ecologische meerwaarde (bijvoorbeeld aangepast maaibeheer).

2. Worden de bermen langs de wegen waar nu aan wordt gewerkt , aangevuld met een
grondmengsel dat geschikt is voor het inzaaien van een bloemenmengsel?
Het uitgangspunt van de gemeente is om, waar mogelijk, te werken met gebiedseigen grond, dit
wordt eventueel aangevuld met een vergelijkbare grondsoort uit de regio. Het aan te brengen groen
wordt hierop afgestemd, hiermee blijft de grond en het groen gebiedseigen en karakteristiek voor
dit gebied.

3. Worden deze bermen t.z.t. ingezaaid met een bloemenmengsel?
Dit verschilt per project. Bij de reconstructie van de Kromwijkerkade gebeurt dit niet, dit in verband
met de wensen van de bewoners zoals die zijn uitgesproken in het participatietraject. Bij de
verkeerskundige projecten van de Hollandbaan, Waardsebaan en Boerendijk wordt dit wel
toegepast, waar dit kan en wenselijk is.

4. Is er met de omwonenden gesproken over het inplanten en inzaaien van de bermen en wat
was daarvan de uitkomst?
In het participatietraject van de Kromwijkerkade is met bewoners gesproken over het algehele
(groen)ontwerp, in dit traject is echter niet door de meerderheid van de bewoners de wens
uitgesproken voor een bloemenmengsel. Voor de projecten Hollandbaan, Waardsebaan en
Boerendijk is dit op voorhand al in het ontwerp meegenomen, hier is in het participatietraject verder
niet specifiek over gesproken.

Bijlagen:

De ingekomen brief met corsanummer: 19.092876
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Woerden, 4 december 2019   

Aan: het college van Burgemeester en Wethouders 

Van: LijstvanderDoes 

 

Betreft: Inzaaien van bermen met een bloemenmengsel  

 

Inleiding: 

In onze gemeente wordt op een aantal plaatsen gewerkt aan de weg, o.a. bij de 

Kromwijkerkade en de Hollandbaan/Waardsebaan. 

Bij het werken aan deze wegen wordt er ook gewerkt aan de bermen  en dat biedt 

kansen om deze bermen in te gaan zaaien met een bloemenmengsel i.p.v. met alleen 

gras. 

In de Raadsinformatiebrief  19R.00837 d.d. 19 november 2019 heeft het college de 

raad beloofd dat de kansen die ontstaan natuurlijk wel direct zullen worden gegrepen 

om ecologische meerwaarde te ontwikkelen en dat bij reconstructies steeds vaker zal 

worden gekozen voor een kruidenmengsel. 

De inwoners en bezoekers van  Woerden zullen dat zeer waarderen, dat blijkt wel uit 

de positieve reacties op de bloeiende bermen o.a. aan de Steinhagenseweg en de 

Molenvlietbaan. 

Mensen en dieren worden daar blij van en de biodiversiteit vaart er wel bij. 

 

LijstvanderDoes heeft hierover de volgende vragen: 

1. Ziet het college kansen om bij de reconstructies die nu worden uitgevoerd, 

ecologische meerwaarde te ontwikkelen? Kan het college dat verder 

toelichten? 

2. Worden de bermen langs de wegen waar nu aan wordt gewerkt , aangevuld 

met  een grondmengsel dat geschikt is voor het inzaaien van een 

bloemenmengsel? 

3. Worden deze bermen t.z.t. ingezaaid met een bloemenmengsel? 

4. Is er met de omwonenden gesproken over het inplanten en inzaaien van de 

bermen en wat was daarvan de uitkomst? 

LijstvanderDoes 

Chris van Iersel 
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