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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Door de fracties van O.P.A. en ChristenUnie/SGP  zijn de navolgende mondelinge 
vragen gesteld aan het college van B&W betreffende de inrichting van Eco zones in de 
wijk Portland.   
 
Raadsvragen 
De fractie’s van O.P.A. en ChristenUnie/S.G.P.  hebben de volgende vragen voor de 
Wethouder: 
 

1) Is het de Wethouder bekend dat er o.a. Ambrosia in de groenstroken aanwezig 
is? 

2) Dat deze plant in de aangelegde eco-zône’s welig tiert? 
3) Dat de Rijksoverheid waarschuwt deze plant met wortel en al te verwijderen? 
4) Dat onder andere deze plant een zeer ernstige hooikoorts verwekker is? 

Antwoord 
    

1) Nee 
2) Nee 
3) Ja  
4) Ja 

 
Vervolgens vragen wij de Wethouder: 

 
1) Gezien het bovenstaande en constatering van de huisarts, vernemen wij graag 

van de Wethouder, hoe hij het probleem van de Ambrosiaplant gaat 
aanpakken. 
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2) Wij vernemen graag of het groenbeleid van de gemeente  herzien moet 
worden, om herhaling van deze overlast te voorkomen in de toekomst. 

3) Wat is het alternatief voor een eco-zône? Dit, zonder dat het de natuurlijke 
uitstraling teniet wordt gedaan.   

Antwoord 
 

1) De huisarts constateert een toename van hooikoortspatiënten mogelijk 
veroorzaakt door Ambrosia. De betreffende plant zou door bewoners 
aangetroffen zijn in de eco-zone van Jadelaan. Naar aanleiding van deze 
melding hebben we opdracht gegeven om extern te laten onderzoeken of er 
inderdaad sprake is van Ambrosia. Daarbij is zowel de eco-zone als de ruw 
grasstroken in het naastgelegen Bakkerspark geïnspecteerd. Zowel in de eco-
zone en het naastgelegen park is Ambrosia niet aangetroffen. Wel zijn er 
soorten aangetroffen die op Ambrosia lijken maar deze zijn ongevaarlijk. Wij 
kunnen dan dus ook geen verband leggen tussen de constateringen van de 
bewoners en de ambrosia plant. Om ambrosia uit te sluiten zal een 
locatiebezoek worden ingepland met de betrokken bewoners, de expert en de 
ambtelijke organisatie. De bewoners kunnen op locatie aangeven waar ze 
ambrosia hebben aangetroffen. Ter plekke kan direct bekeken worden of het 
ambrosia betreft of een plant die er op lijkt.    
 

2) Tijdens het onderzoek is Ambrosia in de eco-zone en omgeving niet terug 
gevonden. Op basis van deze resultaten is er geen aanleiding om het 
groenbeleid aan te passen of aan te nemen dat de toename van 
hooikoortspatiënten hiermee verband houdt. Wel zal er monitoring blijven 
plaatsvinden op de zone om er zeker van te zijn dat de plant zich niet gaat 
ontwikkelen. 

  
3) Elke ingerichte eco-zone op kleigrond heeft na inrichting tijd en gelegenheid 

nodig om zich te ontwikkelen. Er ontstaan altijd ruigtekruiden die door goed en 
aangepast beheer te voeren onderdrukt en uitgeput moeten worden. Door 
consequent en gericht beheer te voeren ontstaat er een balans waarbij 
ruigtekruiden geen kans meer krijgen. Hierdoor ontstaan er aantrekkelijk 
bloemrijke zones met een fraai belevingsbeeld voor de bewoners en zeer 
interessant voor bijen en vlinders. Een alternatief zou een ingericht 
bloembollenveld kunnen zijn. De kosten voor inrichting zijn echter behoorlijk 
hoog.   

 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


