Beste bewoners,
Via de wijkvereniging hebben wij u gevraagd te reageren op ons maaivoorstel voor
het gras langs De Rânne en het zuidelijk deel van De Fjilden. In eerste instantie was
het voornemen om het gehele grasveld langs De Rânne om te vormen tot bloemrijk
grasland. Dit stuitte op bezwaren bij diverse buurtbewoners. Als gevolg daarvan
hebben wij onlangs een compromis voorstel aan u voorgelegd. Hier hebben wij
verschillende reacties op gekregen. Een aantal positieve, maar ook een aantal
negatieve. Uw betrokkenheid en meedenken stellen wij zeer op prijs.
We hebben alle reacties doorgenomen, een drietal punten werd het meest genoemd.
- Hondenpoep
Voor veel mensen is het laten liggen van hondenpoep een grote ergernis. Een
aantal bewoners heeft aangegeven dat door het omvormen van het gras deze
ergernis zal toenemen doordat de baasjes de hondenpoep in het hoge gras
nog minder zullen gaan opruimen. Of het gras nu hoog of laag is, baasjes
moeten altijd de poep van hun honden opruimen! Langs De Rânne, nabij De
Finnen, is onlangs een mooi schoon hondentoilet geplaatst waar de baasjes
de poep kunnen deponeren. Conform de Algemeen Plaatselijke Verordening
(APV) moeten honden binnen de bebouwde kom altijd aangelijnd zijn. Baasjes
kunnen dus altijd zien waar hun hond poept. Als er regelmatig loslopende
honden worden gesignaleerd verzoeken wij bewoners in de eerste plaats
elkaar op dit gedrag aan te spreken en te melden bij de gemeente, zodat hier
gerichter op gecontroleerd kan worden.
-

Spelende kinderen
Een aantal bewoners heeft aangegeven dat (kleine) kinderen minder goed
kunnen spelen in hoger gras. Ook is de angst geuit voor teken. In ons voorstel
hebben wij aangegeven welke delen we frequent willen gaan maaien en welke
delen we willen gaan omvormen. Dus een combinatie van speelgazon en
bloemrijk grasland. Op die manier wordt aan beide belangen evenveel waarde
toegekend. Voor tekenbeten moet altijd worden opgepast. Teken leven in
hoog gras, laag gras en ook in uw eigen tuin.

-

Minder vaak kortmaaien
Eén van de suggesties was om een besparing op het onderhoud te halen door
in plaats van
1 x per week, 1 x per 2 weken te maaien. Dit voorstel klinkt aantrekkelijk, maar
in de praktijk werkt het kostenverhogend. Door minder frequent te maaien,
blijft er oud gras liggen, wat slecht verteerd. Het oude gras moet weer
regelmatig worden opgeveegd. De veeg- en stortkosten wegen niet op tegen
het wekelijks maaien.

Een aantal van u heeft ook alternatieve locaties aangedragen. Deze worden nog
nader onderzocht. In de toekomst zullen er in Bolsward meer graslocaties
omgevormd worden tot bloemrijk grasland. Dit geldt voor de gehele gemeente
Súdwest-Fryslân.

Maaien lange gras
Begin juni wordt het lange gras gemaaid en afgevoerd. In september volgt de tweede
maaibeurt. Hierna wordt ratelaar ingezaaid. Deze éénjarige bloemplanten parasiteren
op gras. Ze onderdrukken de grasgroei. Hierdoor krijgen bloemen in het grasveld
meer kans zich te ontwikkelen. Dit hele proces heeft een aantal jaren nodig. Vanaf
volgend jaar wordt er dan nog 1 keer per jaar (nazomer) gemaaid om de ratelaar de
kans te geven zich verder te ontwikkelen. We blijven dit proces volgen.

Voor omvorming De Rânne

Enkele weken erna

Situatie na opkomen ratelaar (toekomstbeeld)

Voor verdere vragen of opmerkingen over deze locatie kunt u contact opnemen met
de voorman groenbeheer Tom Onderwater. Hij is te bereiken via het algemene
telefoonnummer 0515-489000.

Met vriendelijke groet,
Selena Ypma
Dorpen- en Wijkencoördinator
Gemeente Súdwest-Fryslân

