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JAARVERSLAG

Er is aandacht geschonken aan de opzet van ‘ Duurzaam Leiden’ , dat voortkomt uit het vroegere Natuur- en Milieueducatie. 
Het omhelst een netwerk voor biodiversiteit, mobiliteit  energie en besparing. In de middag is Park Merenwijk en de woonwijk 
Slaaghwijk bezocht. Hier is gediscussieerd hoe deze wijk een betere uitstraling te geven met behulp van duurzaam groen.

x� Najaarsvergadering: 14 november  te Den Haag
Tijdens deze bijeenkomst zijn de natuurspeelplaats in het Zuiderpark, een buurtparticipatieproject met vaste planten en de 
nieuwe woonwijk Wateringse Veld bezocht. Het oorspronkelijke landschap was onderlegger voor het stedenbouwkundig en 
openbare ruimte plan.

INLEIDING
De werkgroep toepassing inheemse flora geeft mede inhoud aan een ecologisch verantwoord groenbeheer, waarbij het 
gebruik van inheemse flora centraal staat. Dit kan worden bereikt door inplanten van inheemse soorten of door het scheppen 
van de juiste groeiomstandigheden.

De doelstelling van de TIF luidt als volgt:  (vastgesteld op 8 november 2007)
Het uitwisselen van vakgerichte informatie en kennis.
Het onderhouden van persoonlijke contacten tussen gemeentelijke werkgroepleden.
Via discussieplatform elkaar bemoedigen en inspireren.
Kennis verwerven op het gebied van inrichting, aanleg en beheer van natuurlijk groen, met name in de woonomgeving.
Kennisoverdracht voor  ‘natuurbeheer’  in brede zin.
Landelijke trends en ontwikkelingen van nieuwe beheermethoden volgen en stimuleren in eigen werkveld.
Naast ‘toepassing inheemse flora’ ook aandacht besteden aan het ‘in stand houden van inheemse flora’.

Instrumentarium:
Vertegenwoordiging door zoveel mogelijk vakdisciplines ( ontwerpers, beleidsmakers, ecologen, biologen, beheerders etc.)
Een goede geografische verspreiding van deelnemende gemeenten over het hele land in stand houden.
Samenwerken met andere organisaties, zoals ‘Stadswerk’   en de WSE (Werkgroep Stadsecologen)
 Via een website een informatieplatform zijn voor andere gemeenten. De website, www.heemflora.nl,  is gelanceerd en wordt 
gevuld met informatie.

Werkwijze:
Onderwerpen worden aan de hand van thema’s uitgediept. Als leidraad wordt hierbij het hoofdthema ‘vormen van 
natuurvriendelijk groenbeheer en hun toepasbaarheid’ gebruikt. Een thema wordt afgesloten met een bundeling van de 
verkregen gegevens, of als de kwaliteit voldoende is, een publicatie. De werkgroep komt drie keer per jaar bij elkaar, twee 
keer voor een vergadering in één van de deelnemende gemeentes, één keer voor een dagexcursie naar een object dat 
aansluit bij het thematische onderwerp. Om meer daadkracht te krijgen, is besloten om het raamwerk voor de thema’s in 
een extra bijeenkomst in de vorm van een workshop uit  te werken. Naast het behandelen van een thema worden tijdens de 
bijeenkomsten actuele onderwerpen aan elkaar gepresenteerd en bediscussieerd. Het middaggedeelte wordt besteed aan 
een korte excursie naar een groenobject in de gastgemeente.

THEMATISCHE ONDERWERPEN

Ecologische verbindingszones: 
Het ecologische verbindingsverhaal in de vorm van 5 posters in stripvorm. Per discipline worden de aandachtspunten 
beschreven. Het deel ‘Beheer’ is uitgewerkt. De strip  ‘beheer’ en de gegevens van de overige disciplines zijn op de site 
geplaatst. De uitwerking van deze delen wordt opgeschort tot een moment waarop financiën beschikbaar zijn.

Duurzaam groen dichtbij:
Aansluitend bij het landelijke jaar van de Directe Woonomgeving. De zomerexcursie en de middagexcursies van de 
vergaderbijeenkomsten zijn afgestemd op dit onderwerp.

BIJEENKOMSTEN

x� Voorjaarsvergadering: 18 april te Leiden
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Wandeling door het Westduinpark Een duinweitje in heempark HJ Bos

ZOMEREXCURSIE
De zomerexcursie vond plaats op 6 juni. De bestemming was Apeldoorn. Het thema was Duurzaam Groen Dichtbij. Er is een 
wandeling gemaakt langs de Grift, die van land door de stad en weer richting land zichtbaar is gemaakt. Op de diverse punten 
langs het traject heeft de Grift een meer natuurlijk of een meer stedelijk karakter, afhankelijk wat ruimtelijk passend is.

ORGANISATIE
Er wordt een roulatiesysteem van drie jaar gehanteerd. 
Lijst van aftreden: voorzitter: 2013
   penningmeester: 2014 
   secretaris: 2015
   

LEDENBESTAND
In 2013 waren de volgende gemeentes actief lid van de werkgroep; Amstelveen, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leiden, 
Lelystad en Vlaardingen. Zij namen met een of meer vertegenwoordigers deel aan de activiteiten.

EXTERNE CONTACTEN
In 2011 heeft de TIF contact gezocht met de WSE (Werkgroep Stadsecologen). De twee werkgroepen opereren in hetzelfde 
vakgebied. Er is nagedacht in welke vorm de TIF en de WSE elkaar kunnen versterken.  In 2012 hebben leden van de twee 
werkgroepen elkaar op verschillende momenten ontmoet; tijdens de zomerexcursie en ook tijdens de najaarsbijeenkomst 
waren leden van de WSE aanwezig.

FINANCIEN
Elke lidgemeente betaalt een jaarlijkse contributie van €25,- per jaar. Dit geld wordt besteed aan werkgroep gerelateerde 
uitgaven, zoals excursiekosten of kosten die gemaakt worden bij het maken van een publicatie.
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Verslag van de voorjaarsbijeenkomst op 18 april 
te Leiden

Aanwezig: Karen Jansen (Leiden), Carine (Den Bosch), Ger S. 
( Vlaardingen), Jan Meijerink (Lelystad), Robert Knoop (Vlaardin-
gen), Jan Metselaar (Den Haag, Rinus Hofs (Amstelveen) notulist
Gastvrouw Karen en voorzitter Carine.

VERSLAG ACTIE

1. Opening en dagindeling:
Karen heet iedereen van harte welkom op de voorjaarsvergadering bij de gemeente Leiden op 
Kinderboerderij Park Merenwijk. De dagindeling begint met een introductie van Park Merenwijk 
door Karen. Daarna volgt een presentatie over de ontwikkeling duurzaam Leiden door een collega, 
Corina de Jong. Hierna volgt de TIF voorjaarsvergadering. Na de lunch wordt de wijk Slaaghwijk 
bezocht met een opdracht hoe deze wijk door een TIF bril bekeken, te verbeteren.

2. Verslag van de vorige vergadering (4 oktober 2012):
Carine zit de vergadering voor. Er zijn geen opmerkingen over het verslag. De afsprakenlijst van de 
najaarsvergadering wordt lopende deze vergadering nagelopen.

3.  jaarverslag 2012
Carine vraagt zich af het verzenden van het jaarverslag naar alle verenigingen nog wel zinvol is.
Voortaan met een linkvermelding naar de samenwerkingsverbanden sturen. Aktie Karen.
Het actiejaarplan 2013 wordt na aanpassingen deze vergadering nog eenmaal rondgezonden voor 
vaststelling. Hierna wordt het Jaarverslag 2012 met actiejaarplan 2013 door Rinus op de website 
www.heemflora.nl geplaatst. 

Karen
Rinus

4. Samenwerking WSE
WSE mailt afspraken naar Karen, Carine en Rinus. Daarnaast kunnen TIF leden zich aanmelden voor 
het gemeentelijk ROM netwerk, specifiek het forum stadsecologen.
WSE lezingen worden vaak na afloop met een bescheiden maaltijd afgesloten. Wordt wel verwacht 
dat je hieraan meedoet voor de meer informele contacten.

5. Thematische onderwerpen
Documenten Duurzame Ecologische Verbindingen 13 maart 2008 en 4 dec. 2008 met 
uitgewerkte striptekening zijn door Rinus uitgedeeld. De strip is bovendien al te vinden op de 
website. Karen heeft de versie beheer, nummer 4, ingekleurd en de tekst aangepast. Voor de 
andere 4 onderwerpen beleid, ontwerp, aanleg en handhaving is geen geld beschikbaar om 
de cartoonist te betalen. Gerekend moet worden ca. € 1000 per strip. Om vragen te vermijden 
waar de andere strips zijn wordt het onderdeel beheer gewijzigd in nr. 1. Het werkdocument 
(zonder voorbeeld plaatjes) wordt op de website geplaatst. Het verder ontwikkelen in 
stripvorm voorlopig in de ijskast totdat er budget/subsidie beschikbaar is. Hiermee is het 
thema duurzame ecologische verbindingen in cartoonvorm afgesloten. 
Thema 2013:

         TIF kiest voor het thema Duurzaam Groen Dichtbij. Karen benadert Ernst-Jan voor dit   
         thema   als onderwerp voor de zomerexcursie in Apeldoorn. Aanwezigen vinden als voorbeeld  
         de sprengen in de stad Apeldoorn een geschikt onderdeel.  Van belang is dat wij in het  
         vervolg het jaarthema op tijd vaststellen.

Thema 2014: Nog nader vast te stellen met WSE.

Karen
Rinus
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6. Zomerexcursie
 De zomerexcursie vindt plaats in Apeldoorn op donderdag 6 juni. Er kunnen max. 25 
deelnemers deze dag bijwonen. Dit is van belang omdat naast ons ook de oud-leden en de 
WSE een uitnodiging krijgen. 
Verslag 2009 zomerexcursie moet nog toegevoegd worden door Carine.
Verslag 2012 met als thema bijen is toegevoegd aan het jaarverslag 2012

Ernst-Jan

7. Informatie-uitwisseling en rondvraag
Correspondentie: uitnodiging per email WSE bijeenkomst in Amersfoort. Thema is ecologische 
beheer. 
Financiën: de TIF heeft 2 rekeningen. Een comfortspaarrekening met op 8 jan. 2013 een 
saldo van € 553,22. Een betaalrekening met op 21 januari 2013 een saldo van  € 766,29. 
Rentepunten een spaarsysteem wordt omgezet in ANWB bonnen. Op 5 maart 2013 bedroeg 
het saldo rentepunten 3431,-. Voor 2011 en 2012 is geen contributie geheven. Vanaf 2013 
wordt jaarlijks weer een nota uitgedaan aan de deelnemende gemeenten. De hoogte van de 
contributie blijft € 25,00 per deelnemende gemeente.
Website: van de deelnemende gemeenten Den Bosch, Den Haag en Delft ontbreekt nog een 
kort profiel met gemeentelogo.   
Volgende najaarsvergadering worden cijfers meegenomen over hoe vaak en met welke 
vragen de website wordt bezocht/bestookt. 
Nieuwe leden: gemeente Delft heeft nog geen opvolger voor de TIF. Eric Rood wordt 
benaderd door Rinus met de vraag wie uit Delft hem opvolgt. Gemeente Uithoorn wordt 
vertegenwoordigd door Lilian Boon. Rinus neemt met Lilian contact op of Uithoorn nog actief 
blijft deelnemen.  

        Gemeente Westland: Ger benadert (contacten via Ben van As) deze gemeente voor deelname. 
Ledeninbreng:

- Vlaardingen: Robert Knoops. Ecologisch team. Ben is gestopt. Ton overgebleven. Fricties met 
Ton en de buitendienst. Helaas. Robert in de leer bij Ben. Doet het bermbeheer. Ecologische zone 
gesnoeid met WSW.
Broekpolder begrazing Schotse Hooglanden. Gebied is natter geworden. Vis en paaiplaatsen door 
het Waterschap incl. natuurvriendelijke oevers.
- Den Haag: kleine crisis 69 stuks voor kapvergunning bomen niet ter inzage geweest. Foutje. 
Bevolking boos. Stadslandbouw samen met woningcorporaties. Gezondheidsmakelaar: spelen, 
bewegen. Burgerparticipatie wordt geld toegestopt. Netjes houden door middel van een 
convenant. Voorbeeld: rozenvak met klimop wat opgeknapt wordt door bewoners. 
Ecologische oevers loopt. Duinproject. Leasen van dieren. 
Ganzenprobleem zonder commentaar van bewoners bestreden. Eieren dompelen in maïsolie. 
Eieren schudden. 
- Lelystad: Ganzen verjagen met laser. Nieuw bermbeheersplan voor binnen- en buitengebied. 
Bezuinigingen 30% op het totale beheer te verwachten.
Maken van groenbeheerplannen voor de parken. 
- Den Bosch: Groot deel rotondes ter adoptie aangeboden. Pas begonnen. Vlaardingen heeft 
rotondes allemaal laten adopteren door bedrijven. 
- Amstelveen: Deelname Entente Florale, beeldkwaliteit en bezuinigingen, heemparkhuisjes, 
opening wandelpad langs museumspoorlijntje

Rinus

Rinus

Rinus
Ger

Onder het genot van een lunch en met uitzicht op een Ooievaarspaar op nest en piepende 
kippenkuikentjes in de vergaderzaal, sluit Carine de voorjaarsvergadering.

Het middagdeel een opdracht voor alle aanwezigen. Wat kunnen we doen om een heldere 
groenstructuur te krijgen voor de Slaaghwijk. Maak hierbij gebruik van je TIF achtergrond.
Dit in het kader van het jaar van de leefomgeving en nauw verwant aan ons thema (onder 
voorbehoud). 
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Bijlagen:
Verslag middagexcursie

Karen Jansen en Rinus Hofs
31 mei 2013

Presentatie Park Merenwijk.

Leiden knapt jaarlijks een park op. Park Merenwijk is deze verbetering vanaf 2011 ingezet. Beheermatige aspecten is de 
aanleiding. Het park gereed maken voor de toekomst is het doel. Leiden telt ongeveer 10 parken. Is compact van opbouw en 
bezit een fraai buitengebied. In de structuurvisie is de opdracht dat Leidenaren op een prettige en leuke manier vanuit de 
compacte stad in het buitengebied kunnen komen. Park Merenwijk is een steppingstone naar dit buitengebied. De aanleg 
stamt uit 1971. Je vindt er een kinderboerderij, speelweiden, bouwspeelplaats, wandelbos met vijverpartij. Bij de toenmalige 
aanleg zijn inheemse bomen en struiken toegepast. Het kruidachtige deel is niet meegenomen. De oude historische dijk die 
nu fungeert als fietspad is een belangrijke verbinding van de stad naar het buitengebied. Extra sloten zijn gemaakt voor een 
goede doorstroming. De entrees van het park zijn herkenbaar en logisch. Voorheen werd de kinderboerderij afgesloten met 
hekken wat nu is vervangen door een fraaie ophaalbrug.   
Leiden maakt beheerplannen van haar gebieden. Men wil geen overkill in papier en informatie. De nieuwe beheerplannen 
zijn met zo min mogelijk tekst opgemaakt. Beheerplannen zijn compact, flexibel en gevuld met allerlei componenten voor de 
diverse disciplines. Beplantingen worden aangegeven in symbolen i.p.v. soorten. Bv. boom dichte kroon, zuilvorm, 1e, 2e of 
3e grootte. Op basis van deze symbolen kan de beheerder het sortiment vaststellen. Het beheerplan Merenwijk 2011 -2026 is 
vastgesteld door het college. De beheerders maken de technische uitwerking van het beheerplan. 

Presentatie “Ontwikkeling Duurzaam Leiden”, door Corina de Jong.

Natuur- en milieueducatie Leiden met locatie Weidezicht is een onderdeel van het netwerk in Leiden. Thema’s zijn water, 
biodiversiteit, mobiliteit, energie en besparing. De opdracht van Weidezicht is ondersteuning bieden, uitdragen, versnellen 
en stimuleren van de duurzaamheids gerelateerde projecten. Zij biedt een schoolprogramma voor de leeftijdsklasse 4 t/m 12 
jaar. Deels zijn dit begeleide projecten. Voorbeelden zijn: dieren zomers buiten en ’s winters op stal, het proces van graan tot 
brood, lespakketten voor het en kweken en bereiden van champignons in de klas, kleine beestjes rondom school, bijenhotels. 
Ieder seizoen worden er natuurpaden aangeboden. 
Daarnaast de vele tijdelijke projecten: groene schooltuinen, fonds 1818, smakelijke moestuinen. Jongeren op gezond gewicht 
JOGG, een landelijk project. Een van de manieren voor bewustwording voeding.
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Speelpoortje vlak na de aanleg. Nu ligt 
het metalen frame bloot.

Ophaalbruggetje Een nieuwe verbinding door een schone 
vijver

MIDDAGEXCURSIE voorjaarsvergadering 18 april 2013

Het middaggedeelte wordt besteed aan een wandeling door Park Merenwijk en de naastgelegen woonwijk ‘ Slaaghwijk’ . 
Vooraf worden de beide gebieden kort gepresenteerd.

PARK MERENWIJK
Park Merenwijk is aangelegd in 1971 op niet opgespoten terrein. het ligt Centraal in de woonwijk. Het park is verdeeld in 
een zuidelijk en een noordelijk deel, doorsneden door de historische Broekweg, die fungeert als groene recreatieve route 
van en naar het buitengebied. Het noordelijke deel is later aangelegd op een voormalige vuilstort. Hier mogen honden vrij 
loslopen. Het zuidelijk deel bestaat uit een kinderboerderij met een duurzaamheidscentrum en een wandelbos. Het park 
is begrensd door een watergang. De groene bermen aan de buitenkant van het park maken het park gevoelsmatig groter. 
Het beplantingsplan voor het wandelbos had als uitgangspunt de Nederlandse landschappen. Het betrof alleen de boom- 
en de struiklaag. In de loop van de tijd is dit idee wat verwaterd, zeker omdat de kruidlaag niet een geheel vormde met de 
verschillende beplantingen. 
In 2011 is een opknapbeurt aan het park afgerond. Belangrijke acties waren het verbeteren van de waterkwaliteit, het 
opknappen van de paden, de toegankelijkheid, het creëren van een beter zicht in het park en het verbeteren van de 
uitstraling bij de verschillende ingangen. Een ander uitgangspunt was beheerbaarheid. Dit betekent dat de oorspronkelijke 
doelstelling van het beplantingsplan is losgelaten. Wel zijn elementen die nu nog duidelijk te herkennen zijn in het plan 
geïntegreerd. Dit geeft afwisseling in het bos. Als laatste actie is een nieuw, leesbaar beheerplan bijna afgerond.

We maken een rondje door het wandelbos, waar diverse stinsenplanten staan te bloeien, o.a. sleutelbloem en op veel plekken 
kleurt het loof van het daslook de bodem groen. Dit gedeelte van het park is niet heel groot, maar door de kronkelige 
padenstructuur door de bosschages lijkt het groter. De speelpoortjes bij het speelbosje zijn niet begroeid, waardoor het doel 
gemist wordt. Advies: Snoeihout tegen de poortjes aanleggen.
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SLAAGHWIJK

De Slaaghwijk een hoogbouw woongebied met veel groen. De structuur is los met verspreide flatgebouwen met daartussen 
groene plekken met speelvoorzieningen. Dwars door de wijk kronkelt een brede watergang. Toch heeft de wijk een armoedig 
karakter. Op dit moment worden plannen gemaakt om de wijk te herstructureren. De TIF haakt aan bij het landelijke  ‘Jaar 
van de Directe Woonomgeving’  met het thema ‘Duurzaam Groen Dichtbij’ . Vraag aan de werkgroep is welke maatregelen we 
kunnen nemen om het groen en het wonen beter bij elkaar te laten aansluiten en de uitstraling te verbeteren.

Op bijgaande kaart is wat ons is opgevallen grof aangegeven. In de verklaring zijn de maatregelen beschreven. Algemene 
indruk is dat het groen en verhardingen er redelijk goed onderhouden uitziet.

Watergang: 
Een natuurlijke structuur met brede, beschoeide oevers. Langs de oevers veel rijen hoge bomen. 
(o.a. populieren). Hier is een kans voor het aanleggen van een natuurlijke oever (minstens met een 
onderwaterbeschoeiing). Door bomen te verwijderen (bijvoorbeeld om en om uit een bestaande rij) wordt het 
licht en zicht op het water verbeterd. Dit is de plek voor een kruidenvegetatie met een natuurlijk karakter, als 
differentiatie voor het meer strakke groen uit de rest van de wijk.

Groene plekken: 
Dit zijn de beste plekken om een mooie bomenstructuur op de bouwen. De verschillende speelvoorzieningen 
zijn gedateerd en rommelig verspreid over de velden. Te overwegen is om bosjes om te vormen naar gras met 
bomen. Dit geeft meer overzicht. Er zijn veel paden met een onduidelijke functie. Langs veel grasvelden staan 
voethekjes met een onduidelijke functie. Aan deze ruimtes grenzen veel  achterkanten van woningen met 
tuinen die soms slecht zijn onderhouden en met een zeer armoedige tuinafscheiding. Dit bepaalt in hoge mate 
de uitstraling van de rest van de omgeving. Zorg voor een eenduidige erfafscheiding, bijvoorbeeld een haag. 
Het onderhoud bij één instantie, bijvoorbeeld de woningbouwvereniging.

Verharde plekken: 
Meestal gesitueerd bij de ingangen. Hier wordt ook geparkeerd. Fietsparkeren, vuilcontainers en afbladderende 
muren bepalen de sfeer. Soms is tegende kop of hoek van een flat nog een groenvak, met slecht groeiende 
heesters. Kan bijvoorbeeld worden benut om fietsparkeren op te lossen. Bomenrijen (van slechte kwaliteit) in 
de verharding langs de flats zorgen voor een donkere en armoedige uitstraling. Vuilcontainers ondergronds 
maken.
Algemeen: Zoveel mogelijk bomen in de open groene ruimtes, zo weinig mogelijk bomen in de verharding.

Open ruimte bij de toekomstige brug: 
Prachtige ruimte voor de aanleg van een moerassige bloemrijke begroeiing met een gradiënt van nat naar 
droog.

Rood-Wit Carré: 
Een blokbestrating rond het centrum. Voor buitenstaanders is de functie onbegrijpelijk. Verwijderen.
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Muurgedicht......

Hekjes met een onverklaarbaar nut en vreemde verhardingsop-
lossingen

Brainstormen in het veld

......met slecht onderhouden informatiebord

Rommelig hoog groen, dat zicht op de openbare ruimte belem-
mert

6QRHLWHFKQLHN�ODDW�WH�ZHQVHQ�RYHU��PDDU�KHW�KHHHIW�ZHO�ÀHXULJ�
en net beeld
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Verslag van de najaarsbijeenkomst op 14 november te Den Haag
Aanwezig: Karen Jansen (Leiden), Carine de Rouw( Den Bosch), Ger Stam ( Vlaardingen), Jan Meijerink (Lelystad), Jan Metselaar (Den 
Haag.

VERSLAG ACTIE

1. Opening en dagindeling:
Jan heet iedereen van harte welkom. Na het vergadergedeelte in het stadsdeelkantoor aan de 
Leyweg zullen een natuurspeelplaats in het Zuiderpark, een vaste plantenborder die beheerd 
wordt en aangelegd is in participatie met burgers en de woonwijk Wateringse Veld bezocht 
worden.

2. Verslag van de vorige vergadering (4 oktober 2012):
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

N.a.v.: 
Graag informatie doorsturen over de aanleg van de ophaalbrug in Park Merenwijk in Leiden.
Kapverordeningen naar elkaar doorsturen en het onderwerp agenderen voor de 
voorjaarsvergadering van 2014.
Verslagen ook doorsturen naar de WSE.
Alle leden van de TIF aanmelden voor het ROM-netwerk.

Karen
Allen

Karen
Carine

3.  Actiejaarplan 2014:
Voorjaarsvergadering: 17 april in Den Bosch.
Zomerexcursie: 5 juni
Najaarsvergadering: 2 oktober in Lelystad.

Karen
Rinus

4. Thematische onderwerpen:
Het thema Duurzaam groen dichtbij wordt in 2014 verder uitgewerkt met een focus op vaste 
planten en participatie.

5. Zomerexcursie:
Verslag van 2013: Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld
Excursie 2014: Aansluiten bij het thema ‘Duurzaam groen dichtbij’.  Het deelthema is vaste 
planten en burgerparticipatie. Voorstel is om een vasteplantenkwekerij en voorbeeldlocaties 
te bezoeken in Leiden en nog een ander nader te verzinnen bestemming in de omgeving.

Karen

6. Informatie-uitwisseling:
Communicatie: 

- De informatie over Den Bosch, inclusief het logo voor de TIF -site zal worden aangeleverd.
- Checken of de verslagen op de site  terecht komen. Wie zorgt hiervoor bij ziekte van de  
  webmaster? 

(n.b.: op de site zijn wel de jaarverslagen (waarin de vergaderverslagen als bijlage zijn toegevoegd) 
geplaatst. Wellicht is dat voldoende (Karen))

Carine

Rinus
Carine
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Bijlagen:
Verslag middagexcursie

Karen Jansen 
9 januari 2014

Nieuwe leden: 
- Een brief opstellen gericht aan alle slapende leden met daarin de vraag of nog prijs wordt gesteld  
  op het lidmaatschap.
- In de eigen gemeente andere collega’s proberen te enthousiasmeren voor deelname aan de TIF.  
  Collega’s uitnodigen deel te nemen aan de excursie.

Ledeninbreng:
- Vlaardingen: Het bestek voor het onderhoud van lang gras en sloten is gecombineerd.
Samen met bewoners is een visie samengesteld over de vraag ‘ Wat triggert de burger voor 2030’, 
bijvoorbeeld op gebied van groen en mobiliteit. Hiervoor zijn een klankbordgroep en commissies 
in het leven geroepen. Er is als volgt te werk gegaan. In 3 avonden zijn burgers betrokken en 
geinformeerd, bijvoorbeeld bij het onderwerp groen n.a.v. een presentatie door vakmensen. Ook 
zijn er 2 themamiddagen georganiseerd voor professionals. De resultaten worden uitgewerkt door 
een bureau.
- Den Haag: Het middel burgerparticipatie wordt steeds vaker ingezet. Recent voorbeeld is het 
adopteren van bloembakken (zonder convenant) door burgers.
De gemeente helpt coöperaties met adviezen en een beperkte co financiering voor onderhoud en 
inrichting van binnentuinen.
Stukken grond die braak liggen krijgen een tijdelijke inrichting.
T/m 2014 zijn er impulsgelden beschikbaar  voor het oplossen van boomwortelproblematiek en 
het kappen van oude populieren en wilgen.
- Den Bosch: Groot deel rotondes ter adoptie aangeboden. Het gaat om een financiele adoptie met 
als tegenprestatie een reclameboodschap. Het onderhoud wordt uitgevoerd door een rotonde 
specialist.
De buitendienst is ingekrompen van 5 werfen naar 3. Er wordt gewerkt in kleinere teams.
Alle meldingen worden tegenworodig afgewerkt via smartformulieren. Alle medewerkers hebben 
een smartphone gekregen met onbeperkt internet.
Het regulier onderhoud wordt uitbesteed. Medewerkers krijgen een opleiding tot toezichthouder.
Er vind een herindeling van gemeentes plaats. Maasdonk gaat samen met Den Bosch. Kernen 
kunnen kiezen voor een samengaan met Os of Den Bosch.
- Leiden:  Is bezig met het opstellen van een beeldkwaliteitplan grootschalig groen. Een gedeelte 
beschrijft de hoofdstructuur, waar de gemeente financieel op wil inzetten. Een ander gedeelte 
beschrijft voor alle grotere structuren het toekomstbeeld, zodat beheer hierop kan inspelen, 
bijvoorbeeld bij het vervangen van boomstructuren.
- Lelystad:  Stelt een groenbeheerplan parken op.

Karen

Allen
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1

Kiosk met watertappunt van Dunea.

Informatiebord.

:DWHU¿OWHULQJ�PHW�KHORI\WHQ-
¿OWHU�ODQJV�GH�RHYHU�YDQ�KHW�
terrein.

Overzicht van het terrein met in de inzet een detail van 
het muurtje, dat door een kunstenaar is gemaakt.

MIDDAGEXCURSIE najaarsvergadering 14 november 2013

Het middaggedeelte wordt besteed aan een bezoek aan  de natuurspeelplaats 
‘Zuiderpret’ in het Zuiderpark, een vasteplantenborder die in burgerparticipatie wordt 
onderhouden en een bezoek aan Wateringse veld.

MONNICKENDAMPLEIN, VASTE PLANTEN EN BURGERPARTICIPATIE

De firma Griffioen heeft een nieuwe manier ontwikkeld om op een goedkope manier eenvoudig te beheren vaste 
plantenborders aan te leggen. Aan het Monnickendamplein is vorig jaar een border aangelegd in samenwerking met 
bewoners. De vaste planten worden in het vroege voorjaar gehakseld. Hierdoor verjongen zij zich zonder dat na verloop van 
tijd scheuren nodig is. Het reguliere onderhoud (vuil en onkruid ruimen) gebeurt door de buurt.
In het nabijgelegen winkelcentrum is een proef opgestart met vaste plantensoorten die onaantrekkelijk zijn voor duiven. 
Bij het bekijken van deze bakken blijkt dat van het sortiment weinig over is en dat de beplanting voornamelijk bestaat uit 
onkruid. Een punt van aandacht voor de fa. Griffioen.

ZUIDERPRET

Zuiderpret is een natuurlijke speelplaats in het Zuiderpark in 
Den Haag. Het terrein is ingericht met beekjes, stammen, houten 
speelelementen en muurtjes in een geaccidenteerd terrein. Het 
water wordt gezuiverd  door het twee keer via een helofytenfilter 
van 60 meter te filteren. De WSW (sociale werkvoorziening) maakt 
het terrein elke ochtend schoon.
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De vasteplantenborder aan het Monnickendamplein met op de achtergrond een betrokken buurbewoner, die uitleg geeft over het 
reilen en zeilen van het project. Het hekje om het vak is geplaatst om honden te weren.

De plantenbak bij het winkelcentrum. Wat is hier de bedoeling?

WATERINGSE VELD

We worden ontvangen op de stadsboerderij ‘Op den Dijk’ . Hier ontmoeten we Klaas 
Hilverda, die ons zal rondleiden door het gebied.

Wateringse Veld is een Vinex locatie die is aangelegd in een voormalig kassen- en 
weilandgebied. Het ligt op een strandwal, die ten zuiden van Den Haag richting Voorburg 
loopt. In het plan is rekening gehouden met de oude lijnen, o.a. de loop van oude 
kreken met verschillende peilen.  Deze zijn gebruikt voor het begrenzen van de diverse 
wooneenheden en het aanbrengen van verschillen hierin. De oude dijk is gebruikt als fiets- 
en voetverbinding. Midden Delfland en Madestein is via een ecoverbinding ontsloten. 
Het polderpeil in dit gebied ligt 3 meter lager dan de boezem. Er wordt ingezet op een hoge kwaliteit van het water. 
Het wordt gebuffert en is gebiedseigen. In de natuurzone is een begroeiing van riet en biezen. Langs de randen zijn 
natuurvriendelijke oevers aangebracht. De waterafvoer in het gebied is zichtbaar gemaakt.
Het ontwerp heeft ingezet op een ruime groenstructuur met veel water. Woonblokken langs wegen met bomen en met een 
ruim groen autovrij binnenterrein. 
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Groot groen autovrij middenterrein binnen een woonblok.

Langzaamverkeersroute over in het ontwerp ingepaste dijk.

Ecologische zone.

Woonblokken in een waterrijke omgeving.

In Wateringse veld is veel aandacht geschonken aan het boomsortiment. Door de hele wijk is een route aangebracht met 
verschillende soorten bomen. Op een informatiepaaltjes is de naam weergegeven. Zo is een soort bomenmuseum ontstaan. 
Alle bomen zijn beschreven in een boek dat elke nieuwe bewoner van de wijk gratis kan ophalen. 
Het ontwerp voor de wijk is gemaakt door de ontwerpers van de gemeente Den Haag.
Kwaliteit speelt een grote rol. Ook electriciteitshuisjes zijn meeontworpen.

Na afloop van een rondje door de wijk, worden we weer ontvangen in de boerderij. Hier is de speciaal door Jan Metselaar 
bereide kippensoep opgewarmd.  Een hoogtepunt van een afwisselende en leerzame middagexcursie.

Bijlage  2
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VERSLAG ZOMEREXCURSIE 2013
LOCATIE: Gemeente Apeldoorn
THEMA: Duurzaam Groen Dichtbij
DATUM: 6 juni 2013

Deelnemers:
Carine de Rouw (Den Bosch), Karen Jansen (Leiden), Ernst Jan Mulderij, Han Ruis, Ton Kamphorst (Apeldoorn), Rinus Hofs (Am-
stelveen), Jan Meijerink (Lelystad), Robert Knoop, Ger Stam (Vlaardingen).
Oud leden: Fer van Strijen,  Rob Rothengatter.
Gasten:  John Mulder (stadsecoloog Apeldoorn) en Theo Straatsma (ontwerper Apeldoorn)

We worden ontvangen op de gemeentewerf aan de Vlijtseweg 111.  Ernst Jan heet ons hartelijk welkom en licht het 
programma van de dag toe. Theo Straatsma, ontwerper bij de gemeente Apeldoorn geeft een presentatie over de Groene Mal, 
de beken en sprengen en de Grift. De lunch zal tijdens de wandeling worden genoten in het gemeentehuis van Apeldoorn.

De gemeente Apeldoorn ligt in de flank van de Veluwe richting het IJsseldal. In het gebied lopen (en liepen) veel beken 
en sprengen. Apeldoorn heeft, naast Het Loo met bijbehorende  activiteiten, zijn bestaan te danken aan de aan de beken 
gekoppelde industrie (o.a. koper en olie). Deze werd van energie voorzien door watermolens. Toen waterkracht niet meer 
de belangsrijkste energieopwekker was, werd het water gebruikt om te spoelen. Van lieverlee werd het water steeds viezer. 
Uiteindelijk werd besloten de beken te dempen.

Het groenstructuurplan van Apeldoorn heet ‘ de Groene Mal’ . Het beschrijft de manier waarop de stad met het buitengebied 
wordt verbonden. De oude lopen van de beken en sprengen vormen daarbij een belangrijke onderlegger. In 2005 is het 
waterplan afgerond. Dit is gemaakt in samenwerking met waterschap Vallei en Veluwe. Een onderdeel vormt het herstel 
van de beken, waaronder de Grift. Deze beek is ontstaan in de 14e eeuw en is de hoofdbeek van Apeldoorn. In 1998 is dit 
plan eigenlijk al ingezet met het opstarten van communicatie. Op de straat werd met symbolen de oorspronkelijke loop 
van de beek aangegeven. Zo kon het project alvast gaan leven bij de bewoners van de stad. In 2002 is begonnen met de 
eerste aanzet. Het geheel is verantwoord uit diverse onderdelen: afkoppelen van regenwater, oplossen van problemen met 
overtollig grondwater, recreatie. cultuurhistorie en ecologie. Als doelsoorten zijn de beekprik, ijsvogel, ringslang, zilverreiger 
en de gele kwikstaart vastgesteld. De beekprik komt zelfst in het stedelijk gebied voor. De cultuurhistorie wordt kracht 
bijgezet door de aanleg van nieuwe elementen, zoals een moderne watermolen.
Het project gaat over in totaal 40 km, 14 beken en 60 miljoen euro in 2022.  De financiering is verdeeld over 1/3 door het 
waterschap.,1/3 uit ontwikkelingslocaties uit de reserve van rioleringen en 1/3 uit ontwikkelingslocaties.

De bodem van de Grift is over de hele lengte beleemd. Dit gebeurde vroeger ook. Het natte profiel van de beek is niet 
ingezaaid, het platte deel (de bermen) wel. In Apeldoorn worden zaadmengsels nog zelf gewonnen en samengesteld. Dat 
is arbeidsintensief en duur, maar de aanschaf van verantwoorde mengsels is ook kostbaar. Het gedeelte van de beek in de 
binnenstad is wel beplant. Hier is o.a. waterranonkel aangebracht. Deze inheemse plant bloeit aantrekkelijk.
De boomstructuur langs het hele traject bestaat uit acacia. Deze keuze is bepaald door de cultuurhistorie: de draaiende delen 
van de molens bestonden uit acaciahout.
In de beek is overal veel vis te vinden, ook de ijsvogel heeft zich gevestigd in de speciaal aangelegde ijsvogelwand.
De diepte van het water is ongeveer 20 tot 30 cm. In natte tijden kan het water flink stijgen. Het breed aangelegde profiel 
langs de Vlijtseweg heeft in 2010 al goede diensten bewezen.

toen..................................................................................................................................................................................................................................en nu



BIJLAGEN

18

Bijlage  3

http://www.geheugenvanapeldoorn.nl/#/bijzondere-plaatsen/noord/de-stinkmolen/

Start van de wandeling is bij het voormalige landgoed 
Marialust. Bij dit landgoed hoorde een molen met 
koperpletterij. Het is Rijks bechermd stadsgezicht. De 
leuningen van de bruggen zijn zorgvuldig met het Rijk 
afgestemd. De Grift was hier als stroom nog aanwezig, maar 
heeft een metamorfose ondergaan als stroompje met groene 
oevers.

Langs de Vlijtseweg een 
brede groene zone met 
fietspad en ruimte voor de 
Grift. In 2010 stond het water 
helemaal tot bovenaan het 
talud, tegen de onderkant 
van de bruggen aan. Aan de 
overzijde liggen sportvelden. 
Hier was een bouwlocatie 
gepland, maar dit is door de 
crisis op de lange baan.

Eindpunt van het eerste deel van onze 
wandeling is de plek van de voormalige 
Stinkmolen. Deze molen is in 1610 
gebouwd. Hier werd leer tot zeem 
verwerkt. De molen dankt haar naam aan 
de geur die hierbij vrijkwam. Hier is een 
rustplek ingericht met een cortenstalen 
informatiepaneel in de picknicktafel 
verwerkt. Hierin is een watermeter verwerkt 
en een QR code met een link naar een site 
met nadere informatie.

Bij duikers onder 
wegen door zijn in de 
beginfase van het project 
lichtroosters aangebracht. 
Onderzoek wees uit 
dat het voor de fauna 
niet uitmaakt of er wel 
of geen licht in duikers 
kan toetreden. Nu is dit 
principe verlaten.

Hier wacht een project op 
ontwikkeling, waarbij een parkzone 
gaat aansluiten bij de Griftzone. In 
de huidige bebouwing is o.a. de 
stadsbierbrouwerij gevestigd.

Even verderop is een ruig bosje met wilgen. 
Hier is een 0-beheer ingesteld.

1

2

4 5

6 7

3

DE GRIFT: VAN LAND DOOR 

STAD NAAR LAND
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We lopen terug naar het 
startpunt en gaan door 
richting binnenstad. In 
het Verzetsstrijderspark 
zijn op twee plekken 
met hoogteverschil een 
vistrap aangebracht 
met  basaltblokken. 
Hier wordt ook  druk op 
gespeeld. Verderop is 
in een breed gedeelte 
een ijsvogelwand 
aangebracht.

Een stuk waar een 
kopervervuiling in de 
grond zit is compleet 
afgesmeerd met 
leem. Hier komt de 
oeverbegroeiing slecht 
van de grond. Ook 
omdat dit een donkere 
plek is. Vooral in de 
winter geeft dit een 
grijs beeld.

Van lieverlee wordt het beeld van de Grift 
steeds stedelijker. Eerst met een houten 
beschoeide oever langs een bospad, later 
met een rand keurig gazon.

In de bebouwde omgeving worden 
de oevers verhard. Gemetselde muren 
zijn gebouwd met traskalk en een 
terugliggende voeg om muurbegroeiing 
mogelijk te maken.

Soms maakt het gazon plaats voor een 
heesterbeplanting. Langs de kademuren 
is een kunst aangebracht. Het water 
loopt bij voldoende hoogte langs 
Chinese lepels. Dit is ontstaan door een 
burgerinitiatief.

In de 
binnenstad 
achter de V&D 
is een gedeelte 
nog niet 
gerealiseerd. 
Dit wacht op 
het groene 
licht voor een 
ruimtelijke 
ontwikkeling. 
De bomen 
op het 
binnenterrein 
stonden 
vroeger langs 
de oevers van 
de Grift.

Op deze plek 
stond vroeger 
een molen.  Hier 
is een aanzet 
gemaakt om in de 
toekomst de Grift 
door te trekken 
langs deze plek. 
Er ontstaat dan 
een waterval van 
1,5 m. 

8 9

10 11

12

13

14

15 16



BIJLAGEN

20

Het gedeelte dat dwars door het centrum heen 
loopt is beplant met inheemse waterplanten, o.a. 
waterranonkel. Het water krioelt van de visjes. Ook 
de beschermde beekprik komt hier voor. 

Hierna wordt de uitstraling weer 
steeds groener. Om de steile 
oevers vast te houden is deze 
bekleed met graszoden. Het 
is de bedoeling dat hier in de 
toekomst een meer natuurlijke 
begroeiing komt.

Tot slot gaat de stroom de 
bocht om. De oevers en de 
bodem bekleed met keien in 
een zandcementstabilisatie. 
Een test wijst uit dat de 
keien redelijk makkelijk los 
kunnen worden gepeuterd. 
Daarna gaat het door langs de 
spoorbaan als een natuurlijk 
watertje. Het weitje naast 
de beek gaat in de toekomst 
omgevormd worden naar 
waterbergingstgebied.

Bij de Brinklaan is een voormalige parkeerplek omgevormd 
tot park met ondergrondse parkeergarage. Er zijn 
voorzieningen getroffen om 1e grootte bomen te kunnen 
planten. Verder bestaat de inrichting uit een prairietuin 
en gazon. Op het dak is ook een skateplek aangelegd. De 
Grift is hier veranderd in een vijverpartij, waarin diverse 
voorzieningen zijn aangebracht om de waterstroming te 
kunnen sturen. Deze plek is recentelijk omgenaamd naar 
Catharina Amaliapark (C& A).
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                 WIST U DAT......

Het huis van de 
grootvader van Ernst 
Jan achter deze 
bosjes stond en dat 
die vroeger naar 
de binnenstad van 
Apeldoorn kon varen 
over de Grift, die op 
dat punt toen zo’n 8 m 
breed was?
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We verlaten de loop van de Grift en lopen via diverse parken terug naar het startpunt. We passeren het Oranjepark en het 
Wilhelimina park. Beiden parken in de engelse Landschapsstijl. Een rechthoekig keurig geschoffeld stuk kale grond verwijst 
naar de meest recente bezuiniging van de gemeente Apeldoorn: geen eenjarigen meer aanplanten.
De oorspronkelijke fontein uit het Oranjepark is gered uit een opslag, weer opgeknapt en heeft een nieuwe plek in het 
Wilhelminapark. Deze fontein is ooit uit een burgerinitiatief bekostigd.
We besluiten deze zonnige en geslaagde dag met een drankje.

Karen Jansen, 10 juni 2013

Bijlage  3
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ACTIEJAARPLAN 2014

ONDERWERP ACTIE

OVERDRACHT VAN INFORMATIE
Verslagen

Overdracht van alle uitgewisselde kennis en ervaring vindt plaats via verslagen naar 
de leden, het bestuur van GNL, vereniging Stadswerk, de WSEen eventueel andere 
geïnteresseerden op het vakgebied. Het betreft zowel de verslaglegging van de voorjaars- en 
najaarsvergadering als die van de zomerexcursie.

secretaris 
excursiecommissie

Jaarverslag
Ten behoeve van de eigen leden en het bestuur van GNL Stadswerk wordt jaarlijks een 
verslag samengesteld waarin het resultaat van het actiejaarplan is opgenomen.

secretaris

Actiejaarplan
De activiteiten van de TIF worden in het actiejaarplan omschreven. In de najaarsvergadering 
worden de activiteiten voor het volgende jaar vastgesteld.

secretaris

Presentaties

Incidenteel presenteert de TIF zich op vakbijeenkomsten of studiedagen. Informatie over de 
werkgroep is ook te vinden op de website: www.heemflora.nl.

afhankelijk van gelegenheid

Publicaties

Wanneer er na afronding van een thematisch onderwerp het resultaat van voldoende 
kwaliteit is, kan het worden aangeboden aan de vakpers.

voorzitter

Overigen
Op verzoek van derden vinden andere manieren van overdracht plaats. afhankelijk van gelegenheid



BIJLAGEN

23

Bijlage 4

THEMATISCHE ONDERWERPEN
Duurzaam groen dichtbij

Dit thema is nog steeds actueel. In 2014 zal meer worden gefocust op participatie

Onderwerpenportefeuille
Dieren in het groen
Stinzenplanten
Muurbegroeiing
Natuurbeheer in bestekken
Houtwallen

ORGANISATIE
Lijst van aftreden:  penningmeester 2014 
                                     secretaris: 2015   
                                     voorzitter: 2016                                     

BIJEENKOMSTEN
Voorjaarsvergadering:  17 april te Den Bosch

Zomerexcursie: 6 juni, thema vaste planten en participatie excursiecommissie

Najaarsvergadering:  2 oktober te Lelystad

SAMENWERKINGSVERBANDEN
Vereniging Stadswerk Nederland, bestuur GNL Lelystad (J. Meijerink)

Vakpers voorzitter

Werkrgoep Stadsecologen (WSE). Jaarthema’s worden op elkaar afgestemd. Activiteiten 
worden uitgewisseld en naar behoefte samen georganiseerd.

voorzitter


