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        Groen
 Loppersum!

Nieuwe mogelijkheden voor zieke bomen

 

Bushalte bedrijventerrein Fivelpoort Appingedam, wachtend op 

dakbegroening.

Bij Fivelingo wordt het hout van zieke bomen tot van alles 
verwerkt: van broodplank tot bushalte. “Want hout in stuk-
ken hakken en in je kachel doen is een beetje kort door de 
bocht.”

Lees verder >

Bijvriendelijk Westerwijtwerd
Inwoners van Westerwijtwerd verenigden zich in 2014 onder 
de naam Westerwijtwerd Erbij om te zorgen voor een bij- en 
vlindervriendelijk Westerwijtwerd. 

De Westerwijtwerders willen hun dorp bloemrijker maken en 
daarmee vlinder- en bijvriendelijk. In 2014 wonnen de Wester-
wijtwerders met hun initiatief de tweede plaats in de Duurzame 
Dorpen verkiezing 2014. Sinds april dit jaar bevindt zich een 
idylle in wording in het dorp. Een idylle is een bloemrijke plek 
voor vlinders, bijen en mensen. Meer van zulke plekken zijn hard 
nodig, zegt Kars Veling, van de Vlinderstichting: “Vlinders en 
bijen gaan achteruit, er zijn gewoon veel minder bloemen dan 
vroeger. In het boerenland staat geen enkele bloem meer en 
waar vroeger de bermen nog wel eens een toevluchtoord waren, 
worden deze nu vaak verkeerd gemaaid waardoor bloemen en 
dus vlinders en bijen ook daar verdwijnen”. Precies waar de 
inwoners van Westerwijtwerd met volle overtuiging en in 
samenspraak met de gemeente iets aan willen doen. Ze poten 
bollen en planten vlinderstruiken, zaaien de bermen in met 

wilde bloemenmengsels, organiseren activiteiten en willen 
uiteindelijk zelfs eigen bijen houden. Afgelopen zomer konden 
inwoners al genieten van de eerste bloemen in de bermen. 
In 2016 wordt het nog mooier als ook de ingezaaide tweejarigen 
mee gaan doen.
Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=7DL-KtAZw30

Als Peter van Tholen, unitmanager Groen van Fivelingo door 
de provincie rijdt, ziet hij geen zieke bomen langs de kant van 
de weg, maar een leermogelijkheid voor mensen die graag 
met hout werken. Peter: “Ik zie besparingen en tijdwinst voor 
boomeigenaren en voor reguliere bedrijven en voor gemeenten 
mogelijkheden om van afvalhout een duurzaam product te 
maken. Voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt 
zie ik de mogelijkheid om met een zelfgemaakt product op de 
markt te staan”.

Nieuwe kansen
Vele gekapte bomen zijn inmiddels een nieuw leven begonnen 
als picknickbank, twee of vierzitsbank, plantenbak, verkeers-
remmer, bushalte, kweektafel, broodplank, kaarsenhouder en 
openhaardhoutberging. Peter: “Allemaal vanuit het idee dat hout 
in stukken hakken en in je kachel doen een beetje kort door de 
bocht is. En we staan nog steeds open voor ideeën. Zo kwam 
een beeldhouwer onlangs stammen speciaal hout halen om een 
sculptuur te maken”.

https://www.youtube.com/watch?v=7DL-KtAZw30


www.fivelingo.nl www.groenwerf.nl www.loppersum.nl

Peter vindt het mooi om te zien hoeveel mensen betrokken 
zijn bij het proces van afval naar gebruiksproduct. “Niet alleen 
een leerling is aan de slag met het hout: er is een keten. Van 
opdrachtgever voor het kappen van bomen naar uitvoerder, 
zager, vrachtwagenchauffeur, terreinbaas, mobiele-zaag-
installatie, instructeur, leerling, vrijwilliger, productbedenker, 
foldermaker, beursorganisator, beursbezoekers, financiële 

De Kastanjeboom

Een opvallende boom in het 

Asingapark in Middelstum 

is de Paardenkastanje. 

Evenals andere kastanjes 

in de gemeente, heeft deze 

de kastanjeziekte. Door 

regelmatig te inspecteren 

en gericht te snoeien, kan 

de boom hopelijk nog enkele 

jaren blijven staan. 

De gemeente Loppersum gaat beleid ontwikkelen om het groen in de toekomst optimaal in stand te houden. Ze wil dit doen in 
samenwerking met de inwoners en betrokken organisaties. Heeft u opmerkingen, tips of suggesties over het groen? 
Mail naar gemeente@loppersum.nl
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Vanaf juni 2016 is het zeer waarschijnlijk verboden om 
chemische middelen te gebruiken voor het bestrijden van 
onkruid op verharding.

Als het verbod er komt, moeten alternatieven worden bedacht. 
Bovendien zal het beleid vanuit de gemeente worden aan-
gepast. Hoe en wat moet nog worden bedacht, vertelt Menno 
Smit, projectleider Beheer Openbare Ruimte bij de gemeente 
Loppersum. De consequenties van het verbod zijn al wel 
duidelijk. Menno: “Als chemische bestrijding niet meer mag, 
wordt onkruidbestrijding duurder of we moeten naar een ander 
groenbeeld toe. Ook in overleg met onze groenaannemer denken 
we hier over na”.

Ander beeld
Rob van der Werf, directeur van Groenvoorziening A.J. van der 
Werf BV, beaamt dat inwoners in de toekomst waarschijnlijk 
zullen moeten wennen aan een ander groenbeeld. 

Verbod chemische onkruidbestrijding
Rob: “Zoals het nu lijkt kunnen we in het voorjaar nog één keer 
onkruid bestrijden met een chemisch middel. De alternatieven 
voor chemische bestrijding zijn branden, borstelen of bestrijding 
met heet water. Middelen die niet zo doeltreffend zijn en veel 
meer kosten met zich meebrengen. Dus ik voorzie dat er in de 
toekomst minder kritisch naar onkruid gekeken wordt. In onze 
branche is volop onderzoek gaande naar betere alternatieven, 
maar het ei van Columbus is er nog niet”.

Onkruid voorkomen
Naast bestrijding zal in de toekomst meer geprobeerd worden 
onkruid te voorkomen. Rob: “We stemmen bepaalde zaken nog 
beter op elkaar af. In de toekomst zal kritisch gekeken moeten 
worden welk bestratingsmateriaal wordt toegepast. Maar dat 
is voor de langere termijn. Voor de korte termijn is het zaak 
dat we bepaalde werkzaamheden clusteren: als je toch die 
plantvakken schoffelt, neem dan het gootje ook mee. Met een 
goede afstemming tussen de veegdienst en de rest van het 
groenonderhoud kun je het beeld netter houden”. 

krachten, bezorger en eindgebruiker. Zo zie 
je maar hoe waardevol die zieke boom aan 
de kant van de weg eigenlijk is. Als grondstof 
voor een product maar zeker niet minder 
als kans voor mens en eigenaar, kennis en 
mogelijkheden.”
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