“Bij het ticket voor de bus naar Alphen kreeg ik een klein boekje met uitleg over de vergroening van
jullie stad. Met bovendien een handige plattegrond, waarop alle ‘highlights’ staan. Ik stap uit bij het
station en het is direct duidelijk welke kant ik op moet. Ik zie wegwijzerbordjes in Romeinse stijl die
de weg wijzen. Maar het is niet alleen dat. Het lijkt alsof er een ‘groen tapijt’ ligt, op weg naar het
centrum. In het boekje lees ik dat er bomen zijn geplant die een gunstige invloed hebben op het
klimaat in de stad. Bijvoorbeeld bomen die de temperatuur in de stad verlagen. Andere soorten
filteren fijnstof uit de lucht, waardoor de kwaliteit van de lucht verbetert. En er is gekozen voor
planten die bijdragen aan de biodiversiteit in de stad. Denk aan heesters met vruchten waar vogels
op af komen. Of aan bomen die goede nestelplekken bieden.”
“In het centrum is het een gezellige drukte. Het is zaterdagmiddag en ik zit op een terrasje aan een
plein langs het water. Er vaart een stoet aan bootjes voorbij. Ik zie zelfs een rondvaartboot passeren
die in het kader van de Floriade is omgetoverd tot een drijvend park. Een paar meter verderop
marcheren tot mijn verbazing Romeinse soldaten, onder toeziend oog van een levensgroot Romeins
standbeeld. Het is een legionair, gesnoeid uit een grote, groene plant. Ziet er mooi uit! Een paar
meter daarnaast kan je je laten fotograferen als Romein. Ik kan het niet laten en stap erop af. Even
later heb ik een helm op mn hoofd en een schild met zwaard in mn handen. Op de foto zie ik eruit als
Julius Ceasar. Dat zal mn zoontje leuk vinden als ik weer thuis ben.”
“Na deze verkleedpartij wil ik meer van de stad zien. Ik heb in het boekje gelezen dat je een
‘architectuur route’ kan volgen. Tegeltjes in het trottoir geven de route aan. Bij een groot aantal,
vaak historische panden, kan je via je mobiel zien hoe deze er vroeger uitzagen én een korte
toelichting horen of lezen. Bijzonder, die beelden die soms wel meer dan honderd jaar oud zijn. En
leuk om meteen een flink deel van het Alphense centrum te zien. Ik kan me voorstellen dat een hoop
toeristen dat doen!”
“De volgende ochtend ga ik fietsen. Op twee plekken in het centrum staan huurfietsen die je met een
app kan ontgrendelen. Via dezelfde app kan je kiezen uit verschillende routes door het Groene Hart.
Leuk voor de toerist die wat meer van de omgeving wil zien. Ik kies er eentje van 30 kilometer en
kom onderweg langs de mooiste plekken. Ik geniet van het water, het groen en de vogels. Het doet
aan Denemarken denken. Onderweg ben ik gestopt bij een leuke theetuin, voor een verse salade en
een glaasje sap. Eenmaal terug zet ik de fiets neer waar ik ‘m opgepikt heb. Via de app zet ik ‘m op
slot en reken de huur af. Makkelijker kan het niet. ”
“Deze trip heeft me enorm geinspireerd! Als gemeenteraadslid van Odense ben ik zeer
geïnteresseerd in vergroening van de stad. Daarom bezoeken we met een aantal raadsleden
binnenkort de Greenport Boskoop én de wethouder in Alphen aan den Rijn. We willen meer te
weten komen over de aanpak en ontwikkeling van dit actuele thema. We nemen bovendien een
aantal studenten mee die colleges over stadsvergroening willen volgen bij ‘Van Hall Larenstein’. Deze
duurzame hogeschoolopleiding heeft een dependance bij jullie in het centrum. We zien elkaar dus
snel weer!”

