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Wanneer je weinig of geen tijd hebt om het tuintje rond je huis te verzorgen, maar 
het ook geen puinhoop mag worden, ligt het voor de hand de beschikbare ruimte 
op te leuken met decoratieve bestrating of betegeling zodat onderhoud geen belas-
ting meer vormt. In mijn zoektocht naar het hoe en waarom van “Heerjansdam : hoe 
groener hoe beter”, drong het al snel tot me door dat óók het kleine tuintje een be-
scheiden rol kan spelen in ons gedrag omtrent de aanpak van de klimaatproblema-
tiek. In een uitgebreid rapport van de universiteit van Wageningen staat een aantal 
aanbevelingen om meer  te investeren in groen. Zeker niet om belerend te zijn maar 
bij het lezen van zo’n onderzoek word je wel met de neus op de feiten gedrukt, ook 
al zijn er nog steeds mensen die het allemaal maar onzin vinden. Interessant om het 
hele document eens rustig door te lezen. 

DE ENORME GEVOLGEN. 
Hierbij wat punten uit dit onderzoek. 
*Groen vermindert de kans op wateroverlast.
Door de klimaatverandering nemen de piekbuien toe en daarmee is de afvoer van regen-
water er vaak niet meer op berekend. Het open landschap, groen, bomen, bloemen en 
planten (óók onze tuintjes dus), nemen veel water op en dragen bij, hoe kleinschalig ook, 
aan de beheersing van het veranderende klimaat.
*Groen verkoelt in de zomer.
Stenen, huizen, pleinen en straten nemen veel warmte op met als gevolg dat de tempe-
ratuur in steden in de nacht wel tien graden warmer kan blijven dan op het platteland. 
Hittegolven kosten mensenlevens. Kwetsbare groepen zijn: ouderen, jonge kinderen en 
patiënten met long- vaatziekten. Meer bomen, struiken en ander groen kunnen de tempe-
ratuur in de stad helpen verlagen.
*Groen draagt bij aan een betere gezondheid. 
Groen vermindert stress. In Nederland lieten onderzoekers zien dat mensen gezonder zijn 
als de woonomgeving veel groen bevat. Meer groen kan aantrekkelijke ruimte bieden voor 
spelen en sporten en dus meer bewegen in de buitenlucht.
*Groen draagt bij aan sociale cohesie.
Buurtgroen in parkjes, plantsoenen, buurt- en volkstuinen kunnen bijdragen aan de saam-
horigheid van een buurt. Waar bewoners meer contact hebben is er doorgaans minder last 
van verloedering.
*Groen trekt bedrijven.
Groen verfraait de omgeving, kleedt gebouwen aan en verhoogt de aantrekkelijkheid van 
het gebied, waardoor een beter vestigingsklimaat ontstaat voor zowel burgers als bedrij-
ven. Het is geen toeval dat de regio Eindhoven veel investeert in groen.
*Groen zorgt voor biodiversiteit.
*Groen verhoogt de waarde van huizen.

ZEG HET MET BLOEMEN, BOMEN EN STRUIKEN.
Na deze informatie wil ik met mijn verhaal terug naar het kleine gebied van het Heedr-
jansdamse. Het streelt natuurlijk ons ego wanneer oud burgemeester Antoin Scholten (nu 
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burgemeester van Ven-
lo) in de nieuwsbrief van 
de dorpsraad van 2006 
schrijft: ”Heerjansdam is 
een dijk van een dorp met 
een groen- en recreatief 
karakter. Bevestiging hier-
van krijg je wanneer je 
vanaf Zwijndrecht of Ba-
rendrecht via de Molenweg 
Heerjansdam binnenrijdt. 
Het groen van bomen en 
planten straalt je tegemoet 
met alle daarnaast liggen-

de sportaccommodaties. Verder naar het centrum heten 78 bloeiende plantenbakken  en 5 
plantenzuilen ons hartelijk welkom. De vrijwilligers van Stichting BV.deManning namen het 
initiatief en verzorgen al jaren deze prachtige bloemenpracht. De volkstuinen zijn onlosma-
kelijk verbonden met onze groene omgeving. Hier vinden de amateurtuinders hun plezier in 
het kweken van producten tot vreugde van ‘moeder de vrouw”. Dus eigenlijk voldoet Heer-
jansdam aan zijn verplichtingen en is de verdere directe omgeving een landelijke buffer 
tussen de grootheden Barendrecht/Rotterdam en Zwijndrecht/Dordrecht.
  
Tot slot nog een paar suggesties, opmerkingen en vragen. 
*Laten we nog wat meer aandacht schenken aan de randen van de wegen met de gele 
koolzaadbloemen. Het is niet alleen een prachtig gezicht, maar helpt mee aan het herstel 
van de teruglopende beien en vlinderpopulatie. Langs de Lange Weg was hier gedeeltelijk 
een mooi voorbeeld van.
*De NS gaat bomen rooien langs de spoorlijn om bladeren op de rails te voorkomen. Kun-
nen deskundigen daar geen beter antwoord op vinden? 
*Hoewel nogal wat (blijkbaar) zieke bomen worden verwijderd, vraag ik me af of er met 
onze moderne middelen geen medicijnen of behandeling te bedenken is. 
*Helaas moest een flink aantal bomen worden verwijderd langs de ijsbaan en kreeg de 
treurwilg langs de Waal een bruut einde. De toezegging dat alle bomen opnieuw worden 
geplant is een goeie zaak. Wel zo snel mogelijk natuurlijk.
*De afspraak, voor iedere verwijderde boom wordt een andere geplaatst is mooi. De vraag 
is, wie houdt daar zicht op en controleert dit?
*Een aantal jaren geleden was er een oudje, die aan de rechterkant van de Molenwei zon-
nebloempitten strooide in de hoop op een mooi bloemenveld. Helaas, toen de bloemen 
zich aandienden, was het de maaimachine van onze groenbeheerders die hieraan een 
abrupt einde maakte.

Meer bewustwording van onze kwetsbare natuur, is geen overbodige luxe. Dus houden we 
hoog in het vaandeel : ‘Heerjansdam, hoe groener hoe beter’.   

Joop van der Ent
e-mail : joopvanderent@upcmail.nl
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