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Bij de inventarisatie van het bestaande groen is in het Groene Dorpen Plan Tynaarlo een indeling gemaakt 
in 5 categorieën. Wat in deze categorieën in onze zienswijze ontbreekt, is de functie van bermen slootkan-
ten, houtwallen en bossingels voor de diversiteit van planten en kruiden. Dit zijn in feite de laatste plaatsen 
waar de oorspronkelijke planten, die in weilanden en akkerlanden voorkwamen zich nog kunnen handha-
ven. Door de moderne productiewijzen in bouw- en weilanden zijn daar vrijwel alle planten die niet aan 
een rendabele exploitatie bijdragen uitgeroeid of verdwenen. De laatste uitwijkplaats voor deze planten 
zijn de bermen langs de akkers, weilanden, fietspaden en zandwegen en de taluds van sloten en watergan-
gen, alsmede houtwallen en bossingels. Grootste bedreiging op die plaatsen is het onderhoudsregime van 
de beheerders, waaronder de Gemeente Tynaarlo.
Vooral aan de frequentie van maaien, wijze van afvoer maaisel, gebruik van type machines, is nog het no-
dige te verbeteren. Niet alleen zou dit in een aangepast onderhoudsprotocol moeten worden vastgelegd, 
maar ook zouden hierover in goed overleg met de aannemers die dit werk uitvoeren heldere afspraken ge-
maakt moeten worden. Eveneens is nodig dat uitvoerend personeel meer kennis krijgt over beschermde 
planten en daardoor in staat is bij het onderhoud bijzondere planten te herkennen en te ontzien. Zeer af te 
raden zijn de machines die in een keer maaien, maaisel opzuigen en in een container blazen en afvoeren. 
Daarmee worden alle zaden en kleine dieren mee afgevoerd en treed er een snelle verarming van de diver-
siteit op.
Ons inziens is er gezien het bovenstaande een extra categorie nodig om opgenomen te worden in het 
Groene Dorpen Plan. Deze zou kunnen heten: “ Bermen, slootkanten, houtwallen en bossingels als reser-
vaat voor ecologische diversiteit en beschermde planten”. In het buitengebied van de gemeente zouden 
alle bermen van zandwegen tot deze categorie moeten behoren en een apart onderhoudsregime moeten 
krijgen. Dit regime zou dan moeten samenhangen met grondsoort en plantengroei. IVN inventarisaties kun-
nen aan de basis hiervan liggen.

Ook voor houtwallen en bossingels zou een duidelijker visie moeten worden gegeven. Oorspronkelijk zijn 
de houtwallen vaak perceelsafscheidingen die tegelijk dienden als groeiplaats voor brandhout of timmer-
hout. Grote bomen werden gekapt. De onderbegroeiing was een goede plaats voor broedvogels en vele 
kleine dieren. Op dit moment laat men juist de grote bomen staan en verwijderd de onderbegroeiing bij 
periodieke onderhoudsbeurten. Daarbij worden ook zeldzame stuiken afgezet zoals Gelderse roos en berg-
vlier, die het later vaak afleggen tegen sterkere struiken zoals vogelkers of gewone vlier.

In onze ogen behoeft het Groene Dorpen Plan een duidelijke toevoeging van de rol van de categorie ber-
men, slootkanten en houtwallen en de ecologische waarde van streekeigen kruidachtige begroeiingen. Ook 
het onderhoud vereist een duidelijke verandering van koers die beter aansluit bij bescherming van de di-
versiteit van flora en daarmee samenhangende fauna. Daarover hoort in het plan een duidelijke aanwijzing 
te staan welke kant men daarmee op wil.
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