
Hele hoge 
heggen

Nee hoor, daar gaan wij niet over. 
Hoe vaak hoor je dat niet zeggen? 
Piet zegt dat Kees daarvoor ver-
antwoordelijk is, en Kees beweert 
bij hoog en bij laag dat Piet erover 
gaat. De Buurtkrant komt er ook 
niet meer uit. We zetten het wel in 
de krant
  
Een bewoner van de Sint-Maria-
straat trok bij Woonstad aan de 
bel, omdat de heg achter haar 
tuin al meer dan vier meter hoog 
is en nodig moet worden geknipt. 
Woonstad zocht het uit en kwam 
op 20 september met het verlos-
sende antwoord: ‘Ik heb even 
geïnformeerd en Woonstad is niet 
de eigenaar van dat groen, het is 
van de gemeente.’

De gemeente is groot, dus het 
duurde even om te achterha-
len wie bij de gemeente over 
heggen gaat, maar op 6 okto-
ber gaf de Werf Centrum van 
Gemeentewerken Rotterdam een 

positieve reactie: ‘De groenmede-
werker van werf Centrum heeft 
een opdracht uitgezet om de heg 
te snoeien. De werkzaamheden 
moeten eind volgende week afge-
rond zijn.’

Het was te mooi om waar te zijn, 
maar het bleek echt waar: de 
opdracht was inderdaad uitgezet, 
op 7 oktober werd de heg wer-
kelijk gesnoeid en de werkzaam-
heden waren inderdaad op tijd 
afgerond. De groenmedewerkers 
hadden zich echter niet uitgeleefd 
op de hoogte van de heg, maar ze 
hadden de zijkant onder handen 
genomen. Die zag er weer strak 
uit. 

Dan was er nog een probleem: 
de heg waar het om ging stond 

vijftig meter verderop. ‘Ja maar 
daar kunnen we niet bij’, zeiden 
de groene jongens. En inderdaad 
een deel van de ruimte tussen 
Sint-Mariastraat en Gouvernestraat 
is als volkstuintjes in gebruik en 
afgeschermd door een hek. ‘Daar 
hebben we geen sleutel van’, 
zeiden de jongens in het groen. 
Bovendien moesten ze elders met 
de violen aan de slag.

Op 18 oktober gaf Deelgemeente 
Centrum een eenvoudige verkla-
ring voor de gang van zaken. De 
aannemer had zich verkeken op 
de eerste heg. Dat bleek een veel 
grotere klus dan hij had verwacht. 
Er werd niettemin hoop geboden: 
‘Met groter materieel gaat hij 
opnieuw de strijd aan.’ 

Maar die heg achter dat hek ‘ligt 
net even wat ingewikkelder.’ De 
grond is weliswaar eigendom van 
de gemeente, maar wij zijn niet 
van plan om Gemeentewerken 
opdracht te geven de haag te 
snoeien. De onderhoudsplicht ligt 
namelijk bij de beheerder van de 
volkstuinen. ‘Ik vermoed dat het 
Woonstad is.’
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