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Voor een hovenier is werken bij Zaanstad niet de meest uitdagende baan. Er is weinig variatie in plantensoorten en in het onderhoud is matig al goad genoeg. Ferry Welboren zou heel graag vaker trots zijn.
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Ya~nstad
Ferry ghindert als hij
het plantenvali in het In 't Veldpark ziet, vlalcbij de Heemtuin. Het
is nogember en ~olo~ herfst maar
11ei staat nog vol kleur. De zoime3ioed is zo fel geel dae het wel
hoogzomer liilzt en ook de andere
planter zijn ondanlzs Iiet jaargetij
het aanzien meer dan waard.
Het is een can de mooiste dingen
die hij va~i zijn weriz lzan later
zien. Goad gekozen ~~lanteii die
~oecl verzorgd ~voedeti en liet park
ziin ~vaarde geven. „fait is Iioe het
haort to zijn. Dit ~~inc~en inensen
mooi, er is iets to zien, het is goad
coor de Uijtjes:
De hoveniers ern Zaanstad hebven met twee soorten groan to
maker: l~eesters en vaste ~lanten.
Heesters zijn can snort malckelijlce
eai ~oedkope v ~.illiii~. Je zet ze near
en ze groeien Het groeit sours zo
goad slat je er na eeii tijdje de hancien col aan hebt ~asee planter
hebben eau stall veal meer to bieclen, met hun mooie blacl en bloei.
1Vlaar in het begin is het ~vel veal
~Yerk. Naderhand neemt de onderhoudsbehoefte ~~,•ae af.
~-ieesters zijn in let begin goedloop en vaste ~lanten zijn in het
begin. duur. ~eel groan in Zaanstad
wordt aangelegd door aanneniers
en zij onderhouden het oolc liet
eerstc jaar. Het laat zich inalzkelijl:
radar wat er dan geplant wordt.
„Il: zou graag willen dat ~vij zelf.
aanleg gaan doer", zegt Ferry
„Dan kunnen wij kiezen w•at er
komt. Het maalct ors werk ook
aantrekkelijlcei"
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Zes soorfen
Een hovenier leert in zijn opleiding honderden planter, sn•uiken
en Uomen herkennen en verzorgen.
„Verrewcg het grootste deal van
E~;at er in Zaanstad aan groan staat
l~estaat uit zes soorten replanting
~vaar we goede ervaringen urea
hebben, snel groeit maar gear
sierevaard~ heefr', zegt Michel van
der Zee, leider aan het onderhoudsteam. „l~at is een keuze our
~nanciele redcnen:'
„Toen Zaanstad moest bezuinigen leelz het handig our dat op
onderhoud to doer. I)at merkt
niemand, denlzt de politiek. Maar
dat is niet zo. Je ziet hee echt wel,
zeleer omdat eve te~elijk stopten
meC het geUruilz v.~n gif oin onkruid ~~vcg to haler. L ie twee dingen kwainen tegelijk eri dat is een
groce stag achteruit ~eweest. `'Ve
tzonden minder doer en er «~.5
iuist weer ~veriz. Pat berekeude dat
ice weer onkruid en meer afval
moesten accepteren"
~'hematuinen
Ferro laat ]iet geeolg zien in het
I~arevinpark. De thematuinen
tvaren char ooit de trots pan het
park. Nu is het ver~allen en staat
het v°ol Urandnetel, pispot e~i ander
ot~ltruid dat de n~aclit heeft overgenomen. „Eris been beginuen nieer
aan. ~'Ve haler er of en toe een harp
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Ferry Welboren plukt wat onkruid op de plek waar hij trots op is.
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Onderhoud op
niveau C, ik zou
er ~n mijn eigen
ruin absoluut
voor bedanken

Onderhoud op niveau

In de thematuin is onkruid de bans.
overhear our het voor het oog wag
tc; lialen, maar veal zin heeft dat
niet. ~~Vij hebben rondes van zeven
of acht waken. Als je dan teruglzomt is het weer net zo erg. Riet
~veghalen beginner we maar niet
ears aan. Van riet vin je nooit. Ziet
een perl~ er niet meer uit, dais
wordt het vanzelf een looproute als
dat handig is. Zo ontstaan de olifantenpaadjes. Het is gear gezicht.
~'erderop is het wel mooi. Daar is
een deal dat door buurtbe~voners
~vordt onderhouden:'
Met een matig resultant, hoef je
als ho~enier ook niet to rekenen op
bedankjes en complimenten van de
inwoners. Ferry: „Er ~vordt veal
~ektaagd. Vooral over onlzruid dat

to hoog staat. Ilc snap dat wel, maar
het is niet fijn our to horen. Als wij
dan geschoffeld onkruid later
liggen - dat kan gerust als het
«arm is - wordt daar over geklaagd.Pan word je ~vel ears moedeloos van want wij proberen in
korte tijd juist zoceel mogelijk to
doer," Michel: „En wat dank je
van de grasaren, die gevaarlijlc zijn
voor honden. Dat Koren wij heel
yank terug:'
Snoeischaar
~'t-at helemaal niet helpt is dat
inwoners zelf de snoeischaar pakken en beginner to knippen. Michel: „Dat werkt niet. VVij werken
volgens een plan en char zit een
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radar achter. Je kart niet zomaar
zelf aan de slag gaan:'
Onderhoud is enigszins te voorkomen. „~~'at er dan gebeurt zie je
in een wijlc als Saendelft. Daar
staan bomen en er is gr~s. Dat is
het hale groan in die wijk. Het is
voor ors makkelijlc. Maaien, boomspiegels schoffelen en het is ldaar.
Maar ik vraag mij of wie dat nou
mooi Windt"
Met een miljoen meer voor onderhoud kan de onderhoudsploeg
veal meer. Het sommetje is gnaw
gemaakt. Van een miljoen kunnen
de twee onderhoudsteams vijftien
man aantreklcen. Het team van
Zaanstad Zuid -van Guis~veg tot
Hemlcade - beschikt nu over veer-

Onderhoud kart verschillende
niveaus, van D als slechtste tot
A als baste. In een groot deal
van Zaanstad geldt C als norm.
Dat betekent er maximaal i5
stukjes zwerfvuil per vierkanter
meter mogen liggen en dat het
groan ~SJaar urea moat gaan.,
ook als het niet meer zo fraai is.
Bij de niveaus hoort ook een
exacta omschrijving van de
hoeveelheid onkruid en de
maaibeurten. Zaanstad
overweegt de overstap naar
niveau B wat jaarlijks een
miljoen extra kost.
tier paar harden. Maar het kan
oolc ingezet ~~orden voor biodicersiteit, assortimentsuitUreiding of
voor beheersaanpassingen.
Als Ferry en Michel run gang
konden gaan, zouden er meer vaste
planter liomen. Dat geeft een veal
framer beeld en na twee jaar intensieve ~~erzorging, ziju planter juist
malzkelijker dan heesters. Zodra de
vaste planter volgroeid zijn, nemen zij Licht wag van de grond en
remmen het onkruid daarmee af.
De aandacht voor Uiodiversiteit
en be~vuster met de aarde omgaan,
kan helper, clenlct Ferry. „Tien jaar
geleden was bijna uiemand char
met bezig. Nu ziet bijna iedereen
hoe Uelangrijl: natuur is:'

