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In Wijk aan Zee zijn de openbare
groenplekken een lust voor het oog. Een
verscheidenheid aan vaste planten,
waaronder een keur aan kruiden, zorgt
voor veel kleur en geur. Insecten zoemen
levendig rond de bloemen. De eenvormige
perken van weleer zijn ’omgeplant’.
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Annelies zorgt
voor het groen
in Wijk aan Zee
Heleen Vink

’Zoeken naar
planten die goed
gedijen aan kust’

Wijk aan Zee Q Annelies Boon is
sinds vier jaar de ’tuinvrouw’ van
Wijk aan Zee. Ze volgde in 2014 Wijk
aan Zeeër Cor Durge op toen de gebiedsbeheerder met pensioen ging.
„Ik heb hartstikke leuk werk en
goed contact met de dorpsbewoners.”
De afgelopen winters is er veel
aangeplant in bestaande en nieuwe
perken. Haar keuze voor variatie in
de beplanting levert haar bij het
onderhoud wel extra werk op. „Het
is meer arbeidsintensief, maar
zoveel mooier. Steeds bloeit er wel
iets. Daarnaast is het goed voor
biodiversiteit en dus ook goed voor
insecten.”
Volgens Annelies zijn de dorpsbewoners positief over haar aanpak
van groenbeheer. Maar door de
bewerkelijkheid is het nog niet
mogelijk om alle perken zo in te
richten. Er wordt ook heus wel
eens gemopperd als er bijvoorbeeld
wat groen over traptreden hangt,
vertelt ze ontspannen. Dat wordt
dan gesnoeid.

Trots
Het meest trots is ze op het plantsoentje aan de Burgemeester Rothestraat, het groen rond het speeltuintje en de perken op de kruising
Tappenbeckstraat en Relweg. Een
kunstschilder legde de laatste
locatie zelfs vast in verf, vertelt ze

bevlogen. „Het is zoeken naar
planten die goed gedijen aan de
kust.”
Daarom speurt de gebiedsbeheerder van Wijk aan Zee die in dienst
is van de gemeente Beverwijk, ’s
winters op de computer naar geschikte planten en spiekt daarnaast
in de tuinen van Wijk aan Zeeërs
naar wat het daar goed doet.

Kerstbomenkwekerij
Als jong meisje droomde ze van
’iets met dieren doen’. Helaas bleek
haar droom om dierenarts te worden niet haalbaar. Vervolgens
bracht haar gedachte aan haar
moeder die altijd in de tuin bezig
is, haar op een ander idee. Ze koos
voor de Middelbare Tuinbouwschool in Hoorn, waar ze met succes de hoveniersopleiding afrondde. Voordat ze zich ergens settelde,
wilde ze liever eerst wat van de
wereld zien. Via school kon ze voor
een half jaar naar Amerika om daar
in Texas bij een kerstbomenkwekerij te werken.
Terug in Nederland belandde ze na
verschillende werkplekken bij de
groenvoorziening van de gemeente
Beverwijk. Daar werkt ze nu twaalf
jaar. Naast haar werk biedt Annelies mantelzorg aan haar bejaarde
vader. Hiervoor keerde ze terug
naar het ouderlijk huis in Krommenie en betrok met haar vriend
het huisje in de achtertuin.
Net onder het viaduct door bij de

Kleurige perken zijn te vinden bij het speeltuintje op de Stetweg.
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Gebiedsbeheerder Annelies Boon zit op een boomstam in het plantsoen met
schelpenpaadje aan de Burgemeester Rothestraat.
Rechts: een bij op weg naar een papaver.
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entree van Wijk aan Zee heeft Annelies het bedrijfsbusje neergezet
naast de middenberm. Het oranje
zwaailicht en de uitgezette piketpaaltjes moeten de langsrijdende
automobilisten tot voorzichtigheid
manen.
„Dit zijn pispotjes, haagwinde, dat
moet er allemaal uit. Al bloeit het
wel heel leuk met witte bloemetjes.”

Toeteren
Annelies bukt zich om het woekerende plantje tussen het wel gewenste groen weg te trekken. Voor-

bijrijdende automobilisten toeteren gedag. Heeft ze geen gereedschap? „Ik werk graag met mijn
handen”, klinkt het opgewekt. En
ze werpt een volgend bosje onkruid op de groeiende hoop.
Annelies werkt ook graag alleen.
Bij zware klussen dreigt haar
’vrouw’-kracht weleens te kort te
schieten. Dat compenseert ze met
vindingrijkheid en rustig doordouwen. Blijkt dat onvoldoende, dan
zijn er altijd nog collega’s bij de
groenvoorziening van de gemeente
Beverwijk op wie ze een beroep
kan doen.

Annelies Boon is aan het werk op de middenberm bij de entree van Wijk aan
Zee.
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Natuurlijke
perken voor
mens en insect

