
Groenverzorging door 
een “oude” bekende



Na een grondige marktverkenning, secuur vergelijken en meerdere gesprekken en 
rondgangen met een 4-tal hoveniers-bedrijven heeft het Algemeen bestuur van de 
Groenstichting gekozen voor de fa. van Beers uit Achterveld, als nieuwe hovenier 
voor onze wijk.


Voor de bewoners die hier al langer wonen, zeker geen onbekende partij.

In het verleden heeft de firma van Beers het groen in onze wijk verzorgd en komen 
zij nu dus weer terug (overigens net als de crocussen en hyacinten die zij jaren 
geleden in de wijk geplant hebben!).

De uitgangspunten zijn eigenlijk niet veranderd: goed verzorgd groen (veel 
bosplantsoen, zoals dat in het jargon heet) met respect voor de wensen en de 
privacy van de bewoners en met een duidelijke toekomst visie als het gaat om 
vernieuwing, snoei en onderhoud, want dat is in onze, ruim 50-jarige wijk, hard 
nodig. De bomen groeien groter en groter; voor de één prachtig en voor de ander 
een hinder. Ook daar moeten we samen uitkomen maar wél met oog voor de 
toekomst; er zal een keer gesnoeid en zelfs gekapt (maar ook herplant) moeten 
worden om weer licht op de bodem te krijgen waardoor andersoortige planten ook 
weer een kans krijgen en een mooi gevarieerde begroeiing ontstaat.

Dit gaat gelukkig altijd sneller dan gedacht : “snoeien is bloeien” geldt hier ook!


De komende periode zal het onderhoud vooral bestaan uit een inhaalslag van 
achterstallig onderhoud zoals verwijderen van bramen die op veel plekken 
woekeren, weghalen van klimop uit bomen en struiken en het verwijderen van 
opschot. (zie de foto’s)

Opschot zijn scheuten van bomen (soms zelfs al bijna zo groot als de 
oorspronkelijke boom) die zich vrij agressief uitzaaien zoals de iep. Hiervan groeien 
er honderden tussen het groen. Opschot zijn ook kleine takken die aan bomen 
groeien op de stam. Ook gaan de mannen van van Beers kleine snoei doen aan 
heesters en zullen de enorm woekerende wilde frambozen gedeeltelijk 
weggemaaid worden (eerst 50% om geen kaalslag te krijgen). Hierdoor komt alles 
er redelijk snel een stuk beter uit te zien. Daarna zal het groen stukje bij beetje 
hervormd worden zoals in het groenplan (zie de website) beschreven staat.




Dirk-Jan (midden), opvolger van vader Hans de Jong en thans eigenaar van de fa. 
van Beers, is enthousiast en ziet prachtige mogelijkheden voor onze wijk waar de 
bewoners blij van kunnen worden. Hij zal ons regelmatig via de website van de 
Groenstichting op de hoogte houden van de onderhoudsplanning en de resultaten. 


De hoveniers die in de wijk aan het werk zijn doen dit in nauw overleg en onder 
verantwoordelijkheid van de Beheerder. 

Alleen bij hem of haar kunt u met uw vragen of opmerkingen terecht. Zodra de 
nieuwe Beheerder bekend is zal het telefoonnummer op de website gepubliceerd 
worden. Een mailtje sturen naar beheerder@groenstichting.nl kan natuurlijk altijd!


We heten alle hoveniers van de fa. van Beers van harte welkom en wensen hen 
veel plezier en een prachtige groene wijk  toe!


Met vriendelijke groet,

Franc Magnée en Thijs Kemp

Interim-beheer

Groenstichting Rozendaal



