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Op 7 januari 2021 stuurde ik u een informatiebrief over de werkzaamheden aan het 

groen in uw straat. Enkele buurtbewoners hebben op deze brief gereageerd, de 

bezwaren gingen vooral over het (bloemrijke) gras in de plantvakken. Daarom stuur ik u 

deze brief met meer informatie hierover.  Ook gaven sommige mensen aan dat de kaart 

met de werkzaamheden niet goed vindbaar is. Onderaan de brief vindt u de link naar de 

internetpagina waar de informatie op staat.   

 

Wat is bloemrijk gras? 

Op dit moment bestaat het groen in Dukenburg vooral uit grote gazons met kort gras. Die 

stukken worden 24 keer per jaar gemaaid. Wij vinden het belangrijk dat de stad overal 

plaats biedt voor natuur. We streven daarom naar vergroening in allerlei vormen en op 

allerlei plaatsen, bijvoorbeeld door meer natuurlijk, bloemrijk gras, . Door natuurlijk 

grasbeheer krijgen andere planten de gelegenheid tussen het gras te groeien. Uiteindelijk 

zorgt dat  voor een gemengd kruidengras met bloemen. Zo is er volop voedsel en 

beschutting voor insecten en vogels. Dit gras ziet er dus hoger uit dan u gewend bent.  

 

In het groenplan hebben in enkele plantvakken dit natuurlijk gras gepland. Ook het 

grasveld in het midden van de straat wordt straks op een andere manier beheerd.  Ook 

hier ontstaat het natuurlijk gras. 

 

Hoe ziet het beheer eruit? 

Het gras wordt op geschikte plekken minder vaak gemaaid (1 of 2 keer per jaar). 

Hierdoor kunnen er meer plantensoorten groeien. Langs paden / stoepen paden zal de 

gemeente het gras vaker maaien zodat overhangende kruiden geen overlast 

veroorzaken.  
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Waarom doen we dit? 

Door minder te maaien neemt de biodiversiteit toe, er komen meer verschillende soorten 

planten, die ook tot bloei kunnen komen. De nieuwe soorten planten zijn nuttig voor 

allerlei dieren, zoals vlinders, bijen en vogels. Die gebruiken de kruiden om eitjes te 

leggen, voor bescherming en als eten. Kruiden hebben diepere wortels dan gras en 

zorgen voor een gezonde bodem met veel bodemleven. Ook kan de bodem zo meer water 

vasthouden. Dat is bijvoorbeeld tijdens hete zomerperioden erg prettig doordat het 

groen zo voor verkoeling zorgt.  

 

Het wat hogere gras, biedt een veilige plek voor dieren als egels, hagedissen en 

zangvogels. Via die veilige plekken kunnen zij makkelijker van de ene plek in de stad 

naar de andere komen. Ook nuttige insecten zullen dankbaar gebruik maken van die 

ruststations. 

 

Heeft u nog vragen? 

In de vorige brief stond een internetlink naar onze internetpagina, hierop vindt u de 

tekening van het plan. Deze internetlink werkt nog steeds. Om de internetpagina 

makkelijker te vinden hebben we een nieuwe eenvoudige internetlink aangemaakt: 

nijmegen.nl/weezenhof67ste-straat.  

 

Heeft u nog vragen over deze brief, mail deze dan naar L1.van.der.meer@nijmegen.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Suzan Rietvelt-Roubroeks 

 

Projectleider 

Bureau Projectmanagement 

Gemeente Nijmegen. 
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