werkgroep

Toepassing Inheemse Flora
Hier leven landplanten
Op plekken waar weinig gemaaid wordt
groeien ruige planten zoals koninginnenkruid,
harig wilgenroosje, valeriaan en haagwinde.
Wordt er vaker gemaaid, dan kun je hier ook
fijnere soorten vinden, zoals ratelaar en
pinksterbloem. Op het droogste (hoogste)
gedeelte zie je boterbloemen, vogelwikke,
fluitenkruid of duizendblad. Landplanten
trekken veel bloemzoekende insecten aan,
maar ook vogels en zoogdieren.

Hier leven moerasplanten
Ze hebben hun wortels stevig in de
bodem en groeien in drassige grond
of ondiep water. Er zijn veel soorten
moerasplanten, die elk in een eigen
waterdiepte groeien. Het grootste
deel van de plant steekt boven het
water uit. Moerasplanten trekken
veel verschillende dieren aan:
vissen, amfibieën, insecten, vogels
en zoogdieren. Bekende moerasplanten zijn: lisdodde, riet, gele lis,
egelskop en kattenstaart. Ruik je
pepermunt? Dan heb je vast en
zeker over watermunt gelopen.

Hier leven waterplanten
Zij drijven in het water, of
houden zich losjes vast in
de bodem. Daarom houden
ze niet van sterke stroming.
Sommige planten hebben
drijvend blad. Daarmee
kunnen ze veel licht
opvangen. Veel waterplanten steken hun bloemen
boven het water uit.
Waterdieren gebruiken
waterplanten als voedsel,
als schuilplek en om eieren
op af te zetten. Bekende
waterplanten zijn: waterpest, kikkerbeet, gele
plomp en kroos.
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JAARVERSLAG
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’
Via een website een informatieplatform zijn voor andere gemeenten (via website Stadspoort)
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. 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.
THEMATISCHE ONDERWERPEN

Waterkwaliteit in combinatie met vegetatie: De deelnemers hebben hun bijdrages aangeleverd aan de hand van het
raamwerk dat is uitgewerkt door de gemeentes Uithoorn en Amstelveen.

Ecologische verbindingszones: Het raamwerk zal worden uitgewerkt door de gemeentes Amstelveen, Den Helder en
Apeldoorn. De uitwerking zal gebeuren op basis van een 10 stappenplan in een aantal nog te bepalen categorieën, in vorm
van een strip (referentie : ‘Tien geboden voor bouw of aanleg bij bomen’ van de Bomenstichting).
BIJEENKOMSTEN
•
Voorjaarsvergadering:
22 april te Uithoorn
Tijdens het middagprogramma is de nieuwbouwwijk Legmeer-west bezocht. In deze wijk is ruim aandacht gegeven aan
de inrichting van een ecologische zone met waterberging. Ook moest rekening worden gehouden met de geluidszone van
Schiphol.
•
Najaarsvergadering:
9 oktober te Apeldoorn
inmiddels al vele bijzondere soorten waar te nemen.
ZOMEREXCURSIE
De zomerexcursie stond in het teken van het thematische onderwerp ‘waterkwaliteit in combinatie met oevervegetatie’. In de
ochtend is een project voor de aanleg van natuurlijke oevers aan de Vecht bij Weesp bezocht. Het waterschap heeft hierover
uitleg gegeven. Het tweede deel van de dag is besteed aan en bezoek aan het recreatiegebied de Hoge Dijk te Amsterdam en
natuurgebied Klarenbeek. Interessante natuurontwikkelingsgebieden onder de rook van Amsterdam. KLarenbeek, een oud
veenweidegebied, wordt beheerd met medewerking van een natuurvereniging bestaand uit buurtbewoners.
ORGANISATIE
Er wordt een roulatiesysteem van drie jaar gehanteerd.
Lijst van aftreden:
voorzitter: 2008
			
penningmeester: 2009
			
secretaris: 2010
			
LEDENBESTAND
In 2008 waren de volgende gemeentes actief lid van de werkgroep; Amstelveen, Apeldoorn, Den Helder, Delft, Den Bosch,
Den Haag, Leiden, Lelystad, Leeuwarden, Schiedam, Uithoorn, Vlaardingen, Zutphen, Zoetermeer. Zij namen met een of meer
vertegenwoordigers deel aan de activiteiten.
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EXTERNE CONTACTEN
•
Studiegroep toegepaste beplantingsleer met Plantscoop.
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Verslag van de Voorjaarsbijeenkomst op 22 april te Uithoorn
Aanwezig:
Amstelveen:
Apeldoorn:
Delft:
Den Helder:
Den Haag:
Leiden:
Lelystad:
Uithoorn:
Vlaardingen:

Rinus Hofs
Ernst Jan Mulderij
Ton Kamphorst
Eric Rood
Ferdy van Strijen
Rob Jansen
Karen Jansen
Jan Meijerink
Peter Rip
Caro Hollebeek
Ed vd Biesebosch
Ger Stout
Ben van As
Ton Tobé
Ger Stam

Afwezig met kennisgeving:
Den Bosch:
Carine de Rouw
Zutphen:
Elfri Cranen
Leeuwarden
Pieter Douma
Zoetermeer:
Monique Snoek

1. Opening en dagindeling:
De vergadering wordt geopend door onze voorzitter. Het middagdeel zal worden besteed aan een veldbezoek aan een nieuw aangelegd
natuurlijk groenproject in een woonwijk in aanbouw. Voor Vlaardingen zij twee nieuwe deelnemers aanwezig: Ger Stam werkt voor de sectie
groen en verzorgt de voorbereidingen voor kleine mutaties, kapvergunningen e.d.. Ton Tobé is tuinman en verzorgt het groenbeheer in de
heemtuin en het Holypark, houdt lezingen en geeft excursies. Ook de gemeente Uithoorn introduceert een tweetal nieuwe gezichten; Caro
Hollebeek verzorgt de werkvoorbereiding voor de werkgroep ontwikkeling. Is initiator vakoverleg natuur en het natuurbeleidsplan o.a. voor de
wijk Legmeer-west. Ed vd Biesebosch werkt voor wijkbeheer en heeft daarvoor op de nu geprivatiseerde kinderboerderij gewerkt.
2. Verslag van de vorige vergadering:
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Jaarverslag 2007
Het verslag wordt vastgesteld.
N.a.v.: Op dit moment heeft niemand van de TIF contacten met Plantscoop. Fer zal via GNL informeren naar het nut en doel van inbreng van de
TIF.
4. Thematische onderwerpen
• Waterkwaliteit in combinatie met vegetatie:
Het raamwerk zal in de komende periode worden afgemaakt en komend najaar worden gelanceerd.
• Duurzame ecologische verbindingen:
Een vragenlijst met suggesties is door samengesteld en zal aan de leden worden doorgemaild. Toevoegingen, verbeteringen en suggesties
voor 1 september per mail retourneren aan Rinus Hofs, zodat de gegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende bijeenkomst.
Het eindresultaat zal worden verwerkt in stripvorm. (referentiebeeld: de poster voor werkzaamheden bij bomen).
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5. Zomerexcursie:
• Excursie 2007: Het verslag wordt vastgesteld.
• Excursie 2008: De datum wordt vastgesteld op 26 juni. Samen met een bioloog van het Hoogheemraadschap van Delfland zullen wij
objecten in het Westland gaan bezoeken die te maken hebben met het thema ‘waterkwaliteit in combinatie met vegetatie’.
In verband met het inplannen zal deze datum alvast aan de oud-leden worden doorgestuurd, samen met een algemene vraag over de interesse
in deelname aan TIF- activiteiten in de toekomst.
7. Informatie-uitwisseling:
• Financiën: Het penningmeesterschap is officieel overgedragen aan Rinus Hofs.
De contributie zal per gemeente worden geheven en niet per persoon.
• Lijst van aftreden: Fer van Strijen zal nog een seizoen het voorzitterschap op zich nemen.
• Ledenmutaties: Ger Stout zal worden vervangen door Ger Stam. In 2011 wordt Ben van As vervangen door Ton Tobé. Peter Rip krijgt
een andere functie binnen de gemeente Uithoorn. Caro Hollebeek en Ed vd Biesebosch zijn vervangers.
• Nieuwe leden:
• Inhuur oud-leden: Het inhuren van oud leden kan incidenteel nuttig zijn. Wel moet niet uit het oog worden verloren dat we bezig zijn
actuele onderwerpen in organisaties die sterk aan het veranderen zijn, wat vraagt om andere oplossingen dan in het verleden.
8. Rondvraag en ledeninbreng:
Tijdens de excursies van het middagprogramma en de zomer zullen de gemaakte foto’s (of de hoogtepunten hiervan) worden verstuurd naar de
secretaris, ter opluistering van de verslagen. Een plaatje zegt soms meer dan een tekst!
Apeldoorn: Doet mee aan triënnale, georganiseerd door een landelijke stichting, 100 dagen wordt in de stad aandacht besteed aan landschap,
natuur en kunst. In park Berg en Bos werd 100 jaar geleden de eerste bloemententoonstelling gehouden. Het park wordt opgeknapt en meer
openbaar gemaakt. Het is de bedoeling dat na elke triënnale iets tastbaars overblijft.
Amstelveen: Een aantal gazons langs grachten worden omgevormd tot natuurlijke berm.
Het ‘Meanderpark’ wordt gerenoveerd. Het park bestaat uit twee delen, een natuurlijk en een cultuurlijk deel. In de nieuwe situatie komt minder
fijn ‘heem’groen en meer bosplantsoen met kruiden.
Er wordt een ruimtelijke relatie gelegd tussen de twee delen. Hierdoor kan het park makkelijker worden beheerd.
Op 15 mei vond een symposium plaats over fijn stof. De aanplant van hulst, taxus en wollige sneeuwbal heeft een gunstig effect.
Vlaardingen: Ben van As en Ton Tobé hebben een groene column op www.Vlaardingen.nl/groen.
Het watergangen beheer is overgedragen naar het Hoogheemraadschap Delfland.
In de Broekpolder zijn proefstukjes aangelegd om de bestrijding van berenklauw op uit te testen.
- zaaien en 7x maaien
- niet zaaien en 7x maaien
- met bestrijdingsmiddel (groeistof, MCPA)
- bepaald ras schapen eet ook berenklauw
Den Haag: Methode tegen berenklauw is uitsteken.
Den Haag heeft geen stadsecoloog meer.
Volgend jaar is het jaar van groen.
Leiden: de uitvoer van het waterplan is van start gegaan.
Den Helder: Het CROW is bezig besteksposten te schrijven voor natuurlijk groenbeheer. Via GNL is het verzoek naar TIF gekomen om het
rapport te lezen. Fer houdt contact.
De gemeente Tilburg organiseert ‘Groen van Boven’. Bij nieuwbouwprojecten wordt waar mogelijk een groen dak aangelegd. Hieraan werken
ook Rotterdam en Groningen mee.
Delft: Wijst op een site waarop informatie is te vinden over Cabomba. www.veltenvecht.nl

Bijlagen:
 Afsprakenlijst
 voorstel vragenlijst ecologische verbindingszones
 Verslag middaggedeelte
Karen Jansen
juli 2008
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Middaggedeelte voorjaarsvergadering 22 april 2008
Wijk Legmeer-West:
Legmeer West is een nieuwbouwwijk. Om het zuidelijke veenweide gebied te verbinden met het noordelijk deel is
een eco-zone aangelegd van 30 m breed. De N201 vormt een barrière. De aanleg van een rotonde is aangegrepen
om een droge en natte duiker aan te leggen. Dwars door het gebied loopt de geluidszone van Schiphol. Woonhuizen
zijn alleen toegestaan buiten deze zone. Sport en waterberging zijn gesitueerd aan de andere kant. Aan de rand
van de geluidszone, tegen de eco-zone aan is een gedeelte ingericht als waterberging. Het betreft een rechthoekig
gebied, dat aan de binnenkant met vloeiende lijnen is vormgegeven. Een wandelzone loopt over en langs eilanden
met geleidelijke oevers van 1:5 tot 1:10. Een gedeelte van de eilanden is overstroombaar. Om de waterkwaliteit te
optimaliseren wordt het water in het gebied vastgehouden. Het peil is flexibel. Inlaat gebeurd pas na een verschil
van 30 cm met regenwater. Het terrein is ingezaaid en gedeeltelijk ingeplant met riet. Ook heesters en bomen zijn
aangebracht.
Om dat de woonwijk dichtbebouwd is, zijn groene verbindingen belangrijk. De eco-zone is in het najaar van 2007
aangelegd. Als doelsoort is de meervleermuis vastgesteld. Alle duikers langs de watergang zijn hoog. In de school van
de wijk is een nestkast aangebracht en ook de straatverlichting is aangepast met lamellen. De vleermuis vriendelijke
duikers zijn aangelegd met subsidie.
Dit alles is vastgelegd in het groenstructuurplan.

waterbergingsgebied

schema woonwijk
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Verslag van de najaarsvergadering van de werkgroep TIF op 9 oktober 2008 te Apeldoorn.
Aanwezig:
Amstelveen		
Rinus Hofs
Apeldoorn		
Ernst Jan Mulderij, Han Ruis, Ton Kamphorst
‘s-Hertogenbosch		
Carine de Rou
Delft			
Eric Rood
Den Helder		
Fer van Strijen
Vlaardingen		
Ger Stout, Ger Stam, Ben van As, Ton Tobé
Zutphen			
Elfri Cranen en Hella Helsdingen
Afwezig met kennisgeving:
Den Haag 		
Rob Jansen
Leiden 			
Karen Jansen
Lelystad			
Jan Meijerink
Uithoorn		
Peter Rip
Zoetermeer		
Monique Snoek
1.Opening en dagindeling
Ernst Jan verwelkomt ons in het Natuurhuis en licht het dagprogramma toe.
Tijdens de lunch bekijken we de dvd over “De Groene Mal van Apeldoorn” in de middag bezoeken we een natuurlijk
ingericht park in het Woudhuis.
Fer verwelkomt Elfri Cranen en Hella Helsdingen uit Zutphen.
2.Verslag van de vorige vergadering.
In Amstelveen worden niet alle gazons langs de grachten omgevormd tot natuurlijke berm.
In Delft geen last van Cabomba, maar brengt ivm Cabomba de website van het Waterschap Velt en Vecht onder de
aandacht.
Hierna wordt het verslag goedgekeurd.
3. Actiejaarplan 2009.
23 April voorjaarsvergadering in Delft.
18 Juni excursie.
8 oktober najaarsexcursie in Vlaardingen
4. Thematische onderwerpen.
De opmerkingen over de vragenlijst van de ecologische verbindingszones zijn nog niet door iedereen ingeleverd bij Rinus
Hofs. Wie nog geen reactie gegeven heeft dit a.u.b alsnog doen. Dan kan Rinus de gegevens nog verwerken.
Rinus is nog bezig met het ordenen van het archief. Hij selecteert op hoofdpunten.
De excursiecommissie sluit de uitnodigingen voor toekomstige excursies kort met Karen.
Voor onze toekomstige excursies gaan we onze oud-leden uitnodigen.
Het digitaliseren van de eigen publicaties moet nog gebeuren. Carine en Rinus nemen hierover contact met elkaar op.
Eventueel besteden we dit uit.
Het jaarverslag leveren we voortaan digitaal, en niet meer op papier aan.
Ook onze onderlinge uitwisselingen zullen we voortaan per mail en niet meer via de post versturen.
Fer neemt nog contact op met Plantscoop.
5 Informatie-uitwisseling.
In ‘s-Hertogenbosch is de ecologische verbindingszone gereed. Carine gaat na of deze zone en de watermachine van De
Grote Wielen een geschikt doel voor onze zomerexcursie kunnen zijn.
Rinus en Jan informeren bij SBB naar excursiemogelijkheden in Flevoland en Harderwijk.
Elfri Cranen geeft aan dat dit haar laatste bijeenkomst is en dat Zutphen in de toekomst niet meer deel kan nemen aan de
werkgroep.
Zutphen blijft tot het einde van het jaar lid. We vinden het jammer dat Zutphen geen deel meer uit zal maken van onze
werkgroep.
10
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4. Thematische onderwerpen
Aan Hans de Kruijff vragen we of hij uit de informatie een samenvatting maakt.
Rinus mailt hem de informatie over de waterkwaliteit, waarna het onderwerp afgerond moet worden.
Ernst Jan en Rinus maken in 5 categorieën gouden regels over ecologische verbindingszones. Zij maken die in stripvorm, en
nemen “de Tien geboden voor bouw of aanleg bij bomen” van de Bomenstichting als voorbeeld.
6 Informatie-uitwisseling:
Financiën: Rinus verstuurt de aanschrijvingen voor de contributie. Veder geen bijzonderheden.
Lijst van aftreden: Rinus blijft penningmeester. Ook verder geen wijzigingen.
Op 1 oktober gaat onze voorzitter Fer met pensioen. We moeten dus op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Ernst Jan is geen toekomstig kandidaat voorzitter.
Het ledenbestand: Zutphen meldt zich af. Ernst Jan spreekt zijn zorgen uit over de werkgroep en over ons ledenbestand.
De wervingsmogelijkheden en de doelstelling van de werkgroep worden bediscussieerd. We zullen moeten werven om een
goede basis te blijven houden voor de werkgroep. Daarbij zullen toekomstige leden van toegevoegde waarde moeten zijn.En een
duidelijk inbrengen. Maar ook bestaande leden zullen zich bewust moeten zijn van hun taken en een actieve bijdrage moeten
blijven leveren aan de werkgroep.
Fer zal Ouddorp, Goedereede en Groningen benaderen.
In april moet de conceptbrief klaar zijn.
Rondvraag en ledeninbreng:
Amstelveen heeft in overleg met de Groenraad een folder gemaakt over het aanleggen van tuinen met een natuurfunctie.
Vlaardingen:
Hier loopt een proef om berenklauwen en brandnetels door begrazing met Kempische heideschapen en Texelse schapen te
bestrijden. De jonge berenklauwen worden opgegeten.
De proef wordt uitgevoerd met schapen uit de kudde van Martin Oosthoek uit Bergschenhoek.
In de heemtuin heeft zich spontaan een populatie st Jansvlinders gevestigd. Ook komt er de wespenspin er tegenwoordig voor.
Apeldoorn:
De triënnale van 2008 is achter de rug. Hij is druk bezocht en er waren veel grote bijeenkomsten met veel kunst, veel inheemse
wilde flora en een royal mile van bloemen.
De triënnale wordt voortgezet in 2011 en in 2014.
Apeldoorn heeft vorig jaar zilver gewonnen bij de Entente Florale.
Met ingang van 1 oktober wordt er geen Casaron meer gebruikt.
De beekprik rukt op in de stad. Hij komt steeds verder binnenin de stad voor. En dat is bijzonder omdat het bestand sinds het begin
van de 20e eeuw afneemt.
Beekprik is een vis die zijn heel leven in dezelfde beekloop doorbrengt.
Hij komt voor op de oostelijke Veluwe, in de Achterhoek, Limburg en oostelijk Noord Brabant.
Grote eiken helpen in Apeldoorn tegen het wegwaaien van fijnstof. Er is voor het groen in de “bloemkoolwijken” extra subsidie
beschikbaar gesteld.
‘s-Hertogenbosch:
Hier komt de kleine modderkruiper voor.
Kleine modderkruipers zijn kleine beweeglijke visjes. Ze komen in een groot aantal watertypen , in sloten, beken en meren
verspreid over heel Nederland voor. De soort ondervindt in Nederland geen bedreigingen voor hun overleving.
Bij Stadswerk wordt gewerkt volgens de gemeentelijke gedragscode. Natte werken worden in de periode september tot 1
november uitgevoerd.
De gemeente stelt een flink budget aan subsidie beschikbaar voor meer groen tegen fijnstof.
Delft:
In oktober is er een nieuwe kapverordening van kracht geworden. De regels zijn aangescherpt. Het doel is een betere bescherming
en behoud van het aanwezige bomenbestand.
Er bestraat een zeer uitgebreid onderzoeksrapport over de Reuzenberenklauw.
Hierin staat alles wat bekend is over oorsprong, verspreiding, groeiomstandigheden en bestrijding van de plant.
Het heet “Reuzenberenklauw: een praktische handleiding. Richtlijnen voor bestrijding van een invasieve plant.”
Je kunt het downloaden onder www.giant-alien.dk
Den Helder:
Uit bezuiniging is de adviescommissie Natuur en Landschap is opgeheven. Er komt wel een nieuwe Natuuratlas.
De gemeente heeft met het Waterschap een convenant gesloten tot uitvoering van een waterbreed plan. Hierin zijn belangen van
waterkwaliteit, natuur en toerisme verwerkt.
Delft
Eric Rood
11
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Middaggedeelte najaarsvergadering 9 oktober 2008
Hier volgt een korte foto impressie van het bezoek aan het natuurlijk ingerichte park bij het Woudhuis.

12
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Verslag van de zomerexcursie van TIF gehouden op 26 juni 2008 in Pijnacker.
Het thema is water- en oevervegetatie en de invloed op de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Hiervoor bezoeken we 3 objecten.
De plas de Scheg, het helofytenfilter in de wijk Emerald en de waterpartij in de nieuwbouwwijk Ypenburg.
We verzamelen ‘s-morgens aan het einde van de Langelandseweg in Nootdorp.
Tussen Delft en Zoetermeer is 20 jaar geleden het Balijbos aangelegd. Bedoeld als onderdeel van een grote ecologische zone
en tevens bestemd voor recreatie voor de omliggende plaatsen, Delft, Pijnacker – Nootdorp en Zoetermeer. Het gebied wordt
beheerd door Staatsbosbeheer.
De Scheg ligt aan de rand van een kassengebied. Als onderdeel van het bos is door het Hoogheemraadschap van Delfland de
waterpartij de Scheg aangelegd.
Omdat het water van de plas volledig geïsoleerd is van haar omgeving wordt het water niet verontreinigd door de
tuinbouwbedrijven uit de directe omgeving. De plas is een aangelegd natuurgebied met als doel om meer natuur toe te
voegen aan de ecologische zone.
Door zijn geïsoleerde ligging heeft de plas een neerslaggestuurd flexibel waterpeil, met een eigen vegetatie. Uitgangspunt
is dat er geen water uit de omgeving ingelaten wordt. Mocht in een zeer lange droge periode al het water verdampen dan
dreigt inklinking van de bodem. Slechts in dat geval wordt er water uit de omgeving ingelaten. Door het grote verschil in het
winter- en in het zomerpeil ontstaan er brede oevers waarop een steeds weer terugkerende pioniersvegetatie optreedt.
Door de goede kwaliteit van het water komen er kanswieren voor. Deze wieren houden het water helder.
Dankzij de onderwaterbegroeiing groeit er lang niet overal riet.
De plas bestaat nu 5 jaar en men vertrouwt erop dat de vegetatie zich stabiel ontwikkelt en dat het beheer zich beperkt tot
groot onderhoud om de 15 tot 20 jaar.
Bij de aanleg is riet en lisdodde aangeplant de overige vegetatie is spontaan ontstaan. We treffen er de volgende soorten aan:
Zwanebloem, stijve waterranonkel, pitrus, munt, moerasrolklaver, moeras vergeet me nietje, zeegroene rus, heen, (lopend)
riet, zeegroene rus, pitrus, platte rus, veldrus, zomprus, walstro, waterpest, waterweegbree, holpijp, en waterbies.
Het blijkt dus heel goed mogelijk om in een paar jaar tijd in een nieuwe waterpartij een gevarieerde spontane vegetatie te
laten ontstaan, waarbij de beheersmaatregelen bovendien heel beperkt zijn.
Het helofytenfilter in de wijk Emerald.
In 2005 is in de nieuwbouwwijk Emerald een helofytenfilter aangelegd. Het ligt aan de Azijnmakerstraat, tussen de snelweg
en de woonwijk in. Het filter bestaat uit 3 afdelingen en heeft een oppervlakte van 1 hectare. In dit filter wordt het
oppervlaktewater van een 5 ha grote woonwijkwijk gezuiverd. Het filter doet bovendien dienst als buffer voor het regenwater
en er bevindt zich de pomp die voor de constante stroming in het circuit zorgt.
Hoewel het filter 2 maal zo groot zou moeten zijn werkt het heel goed en zorgt het ervoor dat de wijk “belachelijk schoon”
water heeft, zoals onze gids Jack Mangelaars het noemt.
Het eerste deel is 15 cm diep. Hier groeit volop riet. Hier slaan de zwevende delen uit het water neer.
De 2e bak eveneens 15 cm diep is begroeid met lisdodde. Deze plant zorgt voor een grote hoeveelheid biomassa, nodig om
voedingsstoffen aan het water te onttrekken.
De 3e bak is de diepste bak, ongeveer 60 cm diep. Hierin groeit de onderwatervegetatie. Hierin vindt een nazuivering van
voedingstoffen en een bacteriële zuivering plaats.
De wijk ligt in een polder en is afgeschermd van het voedselrijke polderwater.
Het helofytenfilter haalt 20 % van de stikstofverbindingen uit het water. Maar ook de vegetatie uit de watergangen in de wijk
dragen bij aan het zuiveren van het water.
Dagelijks wordt er 1000 M3 water rondgepompt. Dit zorgt voor een permanente stroming.
In de waterpartij in de woonwijk groeit een beetje darmwier, maar hoofdzakelijk groeien er onderwaterplanten.
Kroos vormt een bedreiging voor de onderwaterplanten maar zolang het kroos zich door de stroom van het water verplaatst
levert het geen gevaar op.
Totnogtoe is de aanvoer door regenwater voldoende geweest en hoefde er geen (verontreinigd) polderwater ingelaten te
worden om het gewenste peil te handhaven. Een marge van 30 cm is toegestaan en in het voorjaar, voor de droge periode
wordt het peil tot 30 cm opgezet door middel van regenwater.
Het beheer bestaat uit het maaien van de vloeivelden als ze nog groen zijn in september/oktober.
Het object is een prachtig voorbeeld van de gunstige invloed van oevervegetatie op de kwaliteit van het oppervlaktewater.
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De plas aan de Rijswijkselandingsbaan hoek Bötgerwater te Ypenburg.
De plas ligt in de ecologische nieuwbouwwijk Ypenburg te ’s-Gravenhage.
De bedoeling was een plas met rietbegroeide oevers en een watersysteem dat ook voor de toekomst een goede
zwemwaterkwaliteit waarborgt.
De oevers zijn beschoeid en helemaal beplant geweest met riet maar door de sterke wind is al het riet verdwenen. Zelfs het
eilandje is beschoeid.
Omliggende parkeerplaatsen en achtertuinen wateren af op de plas.
Het strandje ligt niet goed op de wind, waardoor alle rommel uit het water naar het strandje waait.
Er staat een transformatorhuis en een rioolgemaal met een overstort aan de rand van de plas!
Een project dat nooit aan de verwachtingen zal voldoen.

Eric Rood
Delft
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ACTIEJAARPLAN 2009
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 en 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. Het opzetten van
een eigen website is in beraad.

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
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THEMATISCHE ONDERWERPEN
Waterkwaliteit in combinatie met vegetatie
Informatie verwerken in een samenvatting

H. de Kruijff

Ecologische verbindingszones
Verwerken van bijdrages naar een 10 stappenplan in stripvorm. Uitwerking in 5 categorieën

Amstelveen (R. Hofs)
Apeldoorn (E. Mulderij)

Onderwerpenportefeuille
Dieren in het groen
Stinzenplanten
Muurbegroeiing
Natuurbeheer in bestekken
Houtwallen

ORGANISATIE
Lijst van aftreden: penningmeester: 2009
secretaris: 2010
voorzitter: 2011

BIJEENKOMSTEN
Voorjaarsvergadering: 23 april te Delft
Zomerexcursie: 18 juni

excursiecommissie

Najaarsvergadering: 8 oktober te Vlaardingen

SAMENWERKINGSVERBANDEN
Vereniging Stadswerk Nederland, bestuur GNL

Den Helder (F. van Strijen)
Lelystad (J. Meijerink)

Studiegroep toegepaste beplantingsleer met Plantscoop

vacant

Vakpers

voorzitter
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