
Beplanting en groenvoorzieningen Steegsche Velden 01-2021; 
 
Wij hebben als woonwijk onlangs (eind december) een brief ontvangen met daarin een 
vermelding naar een website met uitleg over wat er aan groenvoorzieningen gaat komen in 
onze wijk. 
 
Wij als Bewoners Overleg van de Steegsche Velden Best zijn erg optimistisch over het plan. 
Graag zouden wij nog een paar aandachtspunten naar voren willen halen waarmee wellicht 
iets gedaan kan worden. Deze punten hebben wij in de wijk opgehaald, gebundeld en komen 
vanuit de bewoners in onze wijk. 
 
Algemene aandachtspunten in groenvoorzieningen zoals reeds al in de wijk te vinden zijn: 
 

• Er mag meer aandacht zijn voor onkruid verwijdering door heel de wijk. Zie hiervoor 
foto’s 01 en 02 ter illustratie in de bijlage.  

• Er mag meer aandacht zijn voor het bijhouden van de sloten met bijbehorende 
begroeiing. Dit leidt tot lastig parkeren in sommige gevallen. Zie hiervoor foto 03 ter 
illustratie in de bijlage.  

• Het veld geheel tussen de Broekbeemd en de Liempdseweg (achter de woningen van 
de bomenbeemd) ligt erg vol met diverse zaken. Zeker nu ook de aannemer de 
tijdelijke situatie al deels verwijderd heeft, is het wenselijk om alles geheel netjes op 
te leveren. Zie hiervoor foto 04 ter illustratie in de bijlage.  

• In de sloten welke een natuurlijke uitstraling moeten hebben door heel de wijk, ligt 
erg veel afval. Dit is tijdens de bestrating en bouw van woningen er niet minder op 
geworden. We hebben met de buurtvereniging tijden burendag zelf al een grote afval 
opruimingsactie gehouden. Wordt hier door de gemeente ook nog actie in 
ondernomen? Het zou wenselijk zijn om na aanleg gehele bestrating hier een keer 
actie in te ondernemen zodat de gehele wijk netjes achtergelaten wordt.  
Zie hiervoor foto 05 ter illustratie in de bijlage. 

• Er mag meer aandacht zijn voor het maaien van de bermen aangrenzend aan de 
weilanden en sloten. Deze worden slechts 2x per jaar gemaaid wat ook nog wel eens 
vergeten wordt. Gevolg is dat de bestrating snel overwoekerd word met onkruid. 

 
Als we het plan bekijken en deze neerleggen over de praktijksituatie in onze woonwijk 
komen wij nog op de volgende aandachtspunten: 
 

• Kruising Dijkbeemd / Speeldonk.  
Hier staat aan 1 zijde een boom getekend en aan de andere zijde gras gepland. De 
andere zijde wordt blijkbaar momenteel al veelvuldig gebruikt als parkeervak. Komt 
er nog iets van belemmering rondom het gras? Anders wordt dit vermoedelijk binnen 
de kortste keren weer stuk geparkeerd. Zie hiervoor foto’s 06 en 07 ter illustratie in 
de bijlage.  
Een optie die kan zijn is het verplaatsen van het straatnaam bord (noodzakelijk ivm 
de nieuw te plaatsen boom?) naar de andere zijde waar nu in geparkeerd wordt. Dit 
kunnen ook enkele paaltjes zijn welke het parkeren op het gras ontmoedigen, maar 
zo dat het maaien van het gras normaal toegankelijk blijft voor de zitmaaier. 

 



• Kruising Dijkbeemd / Liempdseweg (ter hoogte van de 3 nog aan te leggen 
parkeervakken)  
Hier wordt aan weerskanten van de Dijkbeemd gras voorzien met enkele bomen. Ook 
hier bestaat de angst gezien de beperkte parkeervakken dat er op het gras 
geparkeerd gaat worden. Komt er nog een fysieke afrastering om dit tegen te gaan of 
enkel gras?  
 

• Kruising Bomenbeemd / Liempdseweg (ter hoogte van bomenbeemd 1)  
Hier wordt aan weerskanten van de Bomenbeemd gras voorzien met enkele bomen. 
Ook hier bestaat de angst gezien de beperkte parkeervakken dat er op het gras 
geparkeerd gaat worden. Komt er nog een fysieke afrastering om dit tegen te gaan of 
enkel gras? Dit kunnen ook enkele paaltjes zijn welke het parkeren op het gras 
ontmoedigen, maar zo dat het maaien van het gras normaal toegankelijk blijft voor 
de zitmaaier. 
 

• Kruising Bomenbeemd / Slootjesbeemd 
Hier is aan weerskanten gras voorzien. Dit wordt reeds al veelvuldig stuk gereden 
door het afsnijden van de bocht en parkeren. Komt hier nog een fysieke afrastering 
om dit tegen te gaan of blijft dit enkel gras? Zie hiervoor foto 09 ter illustratie in de 
bijlage.  
Dit kunnen ook enkele paaltjes zijn welke het parkeren op het gras ontmoedigen, 
maar zo dat het maaien van het gras normaal toegankelijk blijft voor de zitmaaier. 

 

• Algemeen aandachtspunt: Gras 
Wordt er op de vlakken waar gras aangegeven staat ook nieuw gras aangeplant? Of 
wordt dit een vorm van onkruid met gras dat er nu ook doorheen de wijk groeit?  
Zie foto 10 ter illustratie in de bijlage.  
 

• Algemeen aandachtspunt: Belichting / bomen 
Er komen door de wijk heen veel mooie bomen bij nu. Is er rekening gehouden met 
het lichtplan? Veelvuldig staan de bomen op de bomenbeemd kort op de 
straatverlichting getekend.  

 
Randvraag: 
Er zouden nieuwe populieren aangeplant worden langs de Liempdseweg. De gemeente Best 
heeft dit deels al voorzien (wijkzijde Liempdseweg) echter de andere zijde van de weg 
(Rijkswaterstaat?) is nog niet opnieuw aangeplant. Gebeurt dit nog het komend voorjaar 
voor zover u hier kennis van heeft?  
 
 
 
 
 
 
  



Bijlage Foto’s: 
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