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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. 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 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 Amsteveen
Tijdens het middagprogramma zijn het Jac. P. Thijssepark, het Dr. Koos Landwehrpark, de Braak en de kwekerij bezocht.
Amstelveen besteed nog steeds veel energie aan het beheer van deze bijzondere plekken. Het onderhoud wordt verricht door
speciaal hiervoor opgeleide vakmensen. UItgangspunt van de parken is het gebruik van inheemse flora op een esthetische

Jac. P. Thijssepark te Amstelveen

4

JAARVERSLAG
manier, niet het nabootsen van plantengemeenschappen.
•
Najaarsvergadering:
21 oktober te Leiden
Tijdens het middagprogramma is een rondwandeling gemaakt door de Leidse Hout, het Heempark en het in de
buurgemeente liggende landgoed Oud Poelgeest. De Leidse Hout is een gemeentelijk monument. Het beheer kan
daadkrachtig worden uitgevoerd dankzij een beheerplan, waarvoor een monumentenvergunning is verleend. Het heempark
is een klein park dat toe is een opknapbeurt. Thema is beheerbaarheid met behoud van belangrijke structuurelementen.
Oud Poelgeest is een oud landgoed, waarvan de historie meer dan 1000 jaar oud is. Het park is aangelegd in de
Landschapsstijl. Het is in verschillende fasen tot stand gekomen. Het landgoed wordt nu gebruikt als congrescentrum.

Oprijlaan Oud Poelgeest. In het voorjaar is
deze zone blauw van de wilde hyacinten

Verbindingspad van
Oud Poelgeest naar het
Heempark

Verwijzing naar het ontstaan
van de Leidse Hout: een
werkverschaffingsproject

ZOMEREXCURSIE
De zomerexcursie vond plaats in en om Den Bosch. Den Bosch besteed veel aandacht aan de aanleg en behoud van een
ecologische zone die tot in de stadsgrachten doorloopt.
ORGANISATIE
Er wordt een roulatiesysteem van drie jaar gehanteerd.
Lijst van aftreden:
secretaris: 2010
voorzitter: 2011
			penningmeester: 2012
			
LEDENBESTAND
In 2010 waren de volgende gemeentes actief lid van de werkgroep; Amstelveen, Apeldoorn, Den Helder, Delft, Den Bosch,
Den Haag, Leiden, Lelystad, Uithoorn en Vlaardingen. Zij namen met een of meer vertegenwoordigers deel aan de activiteiten.
EXTERNE CONTACTEN
•
Studiegroep toegepaste beplantingsleer met Plantscoop.
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 22 april 2010 te Amstelveen
Aanwezig:
Amstelveen
Rinus Hofs
Apeldoorn:
Esther Hoogendoorn.
Den Helder:
Ferdy van Strijen
Den Haag:
Rob Jansen
Leiden: Karen Jansen
Vlaardingen:
Ben van As, Ger Stam
Uithoorn:
Ed vd Biesebosch
			
Afwezig met kennisgeving:
Delft: Eric Rood
Den Bosch:
Carine de Rouw
Lelystad Jan Meijerink
Vlaardingen:
Ger Stout
Uithoorn:
Caro Hollebeek
VERSLAG

AKTIE

1. Opening en dagindeling:
Omdat Ger Stout is verhinderd treedt de gastheer, Rinus Hofs, op als voorzitter. Hij opent de
vergadering en licht het dagprogramma toe. Hoogtepunten van dag zullen worden: de presentatie van
de nieuwe website en in de middag de presentatie Groen As door Ton Oostwaard en het bezoek aan de
heemparken Jac. P Thijssepark, Landwehrpark en de Braak.
2. Verslag van de vorige vergadering (23 april 2009):
Middaggedeelte: Nieuw plan: Begrazing door koeien pas inzetten nadat de Berenklauwen zijn
bestreden.
Uit het vorige verslag: Informatie over onkruidbestrijding met de borstel opsturen naar Delft.
Methode: combinatie van beeld- en frequentiebestek. Groengroei heeft pieken en dalen. Gras is
hardnekkig. Het wordt bestreden met een combinatie van heet water en branden. Minimaal 6 beurten
liggen vast, waarvan 3 op afroep en 3 maal vóór de langste dag. Het moment van bestrijden is cruciaal.
Nu, na 4 jaar is alles onder controle. Dit houdt in dat het onderhoud minder intensief wordt. Bij
lantarenpalen wordt een speciale machine gebruikt met heet water. Het werk wordt uitgevoerd door
de fa. Verduyn.

Ger Stout

Hierna wordt het verslag vastgesteld.
3. Jaarverslag 2008 en 2009 actiejaarplan 2010
•
Jaarverslagen zullen naar GNL Stadswerk worden opgestuurd. Fer zal het adres
doormailen.
•
De data voor de vergaderingen in 2010 worden vastgesteld op 22 april te Amstelveen en
14 oktober te Leiden. staat nog open. De data worden verwerkt in het actiejaarplan.
•
In het jaarverslag 2009 zullen de laatste wijzigingen worden doorgevoerd. Het
excursieverslag ontbreekt nog.

Fer
Karen
Karen
Carine
Karen
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4. Website TIF
De site wordt gepresenteerd. Het ziet er fris en verzorgd uit. Er zal nog aandacht besteed worden aan
Webmaster
uniformiteit van lettertypes en kleuren (leesbaarheid).
Sommige onderwerpen moeten nog worden ingevuld. Bijvoorbeeld het tab deelnemende gemeenten:
Alle leden zullen hiervoor een eigen tekstuele bijdrage voor aanleveren.
Allen
5. Thematische onderwerpen: Ecologische verbindingszones
Er is een voorbeeldstrip getekend voor de fase ‘beheer’. De vraag hoe we verdergaan. Aandachtspunten Rinus
zijn:
- kosten (wat hebben we er voor over)
- wat vertellen we precies
- inhoud van de plaatjes en teksten
Het werkgroepje buigt zich hier nog over voor de zomerexcursie.
6. Zomerexcursie:
•
Excursie 2009: Carine de Rouw maakt het verslag van deze excursie. Rinus Hofs stuurt haar
foto’s op.
•
Excursie 2010: de bestemming wordt de Oostvaardersplassen. De datum wordt vastgesteld
op 17 juni 2010. De organisatie is in handen van Jan Meijerink en Rinus Hofs.
•
Ook de oud leden worden weer uitgenodigd voor deelname. De oud leden lijst zal worden
opgestuurd naar de organisatoren. Ook Bram Galjaard zal aan deze lijst worden toegevoegd.

Carine, Rinus
Jan
Rinus
Karen

7. Informatie uitwisseling:
Financien: Het financiële overzicht is gemaakt en de facturen zijn verstuurd.
Lijst van aftreden: De huidige penningmeester blijft nog een periode aan.
Lidmaatschappen: - Groningen, Deurne en Rotterdam worden benaderd i.v.m. lidmaatschap.
Ger
- De gemeente Leeuwarden heeft al lange tijd niet deelgenomen aan TIF activiteiten. Deze gemeente
zal worden afgeschreven.
- Hans de Kruijff zal voor alle zekerheid nog eens worden gepolst of hij nog lid wil blijven van de TIF.
- Caro Hollebeek zal worden vervangen door Lilian den Boon.
- Rob Jansen zal worden vervangen door Jan Metzelaar. Hij zal tijdens de volgende vergadering worden
geïntroduceerd.
8. Rondvraag en ledeninbreng:
Vlaardingen: -De heemtuin bestaat 40 jaar. Dit wordt gevierd met het uitgeven van een boekje. Men is
van plan ook meer aandacht te schenken aan het Holypark, eventueel wordt hier ook een boekje over
geschreven.
-Het (eco)groen staat met het woonplan 2030 onder druk.
-Er wordt gewerkt aan een nieuw groenbeleidsplan.
-Bij het maken van een geluidswal is rekening gehouden met het maken van een zone naar het
buitengebied. Er is gestart met de aanleg van een waterpartij met natuuroever en beplanting.

Amstelveen: - Maakt broedhopen voor ringslangen bij de Amstelveense poel. Er zijn zo’n 12000 jongen
geteld in 15 jaar tijd.
- Er worden groene verbindingen gemaakt. De oostelijke verbinding is de ‘Groene As’. Dot is een
project van de provincie Noord Holland. Er wordt een verbinding van centraal Noord Holland met
Amstelland gemaakt. Het omvat 2 veenweide gebieden. De zone is minimaal 50 m breed. De laatste
fase ligt in Amstelveen in het zuiden bij de Bovenkerkerpolder engaat samen met de bouw van een
woonwijk.
- Er wordt een avontuurlijke speelplaats aangelegd met materiaal uit het heempark. Ook zijn zaailingen
van de Anne Frankboom gebruikt.
- De heemparken bestaan 70 jaar. De dag van het park is gelinkt aan de heemparken. Er wordt een
straat afgesloten en er worden rondleidingen georganiseerd. De aanpassing van het heempark boekje
is in de maak.
- Er wordt zaad uit de heemparken gewonnen en opgekweekt op de kwekerij.
Bijlagen:													Karen Jansen
 Verslag middaggedeelte									
augustus 2010
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MIDDAGGEDEELTE voorjaarsbijeenkomst 22 april 2010

JAC. P. TIJSSEPARK:
Dit smalle park in het noodwestelijk deel van Amstelveen is aangelegd tussen 1940 en 1972. Het is ontworpen door C.P.
Broerse. In dit park wordt getuinierd met inheemse planten. Niet de natuurlijke combinaties, die we in het wild kunnen
aantreffen zijn belangrijk, maar de esthetische uitstraling. Het moest er een beetje leuk uitzien voor de aangrenzende
villabewoners. Er wordt getuinierd met veel gevoel voor detail. Over elk takje wordt als het ware nagedacht. Zo zijn veel
prachtige doorkijkjes en sferen ontstaan. Door de vele smalle kronkelpaadjes, afwisseling in ruimtes en de ligging naast het
Amsterdamse Bos lijkt het park groter dan het eigenlijk is. Als oeverbeschoeiing worden boomstammen gebruikt.

Kennersvraag: Wat is er mis met deze
Sleutelbloemen?

DE KWEKERIJ
Op de kwekerij worden planten gekweekt of opgekweekt voor gebruik in de heemparken. Ook is het een kraamkamer voor
bijzondere soorten. In speciale kweekschalen zijn miniatuurlandschapjes gevormd waarin verschillen in milieus zijn te zien.
Bijvoorbeeld een aantal schalen met een beplanting van nat naar droog. Op de kwekerij houdt men de kennis van het planten
kweken levend.
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DR. KOOS LANDWEHRPARK:
Een klein parkje, aangelegd op een slecht stukje weiland. Er is een duidelijk verschil in vegetatie. Onder de bomen, waar rijke
grond is en veel bladval is ook een ruigere vegetatie. Op de veldjes is o.a. Spaanse ruiter te vinden.

DE BRAAK
Deze oude veenplas is het eerste heempark van Amstelveen. Het heeft een duidelijk meer open structuur en grotere schaal
dan het Jac. P Thijssepark. Ook hier wordt getuinierd met inheemse planten op basis van esthetiek.
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Verslag van de najaarsbijeenkomst op 21 oktober 2010 te Leiden
Aanwezig:
Amstelveen
Rinus Hofs
Delft: Eric Rood
Den Bosch:
Carine de Rouw
Leiden: Karen Jansen
Lelystad Jan Meijerink
Vlaardingen:
Ger Stam
			
Afwezig met kennisgeving:
Apeldoorn:
Esther Hoogendoorn.
Ernst Jan Mulderij
Den Haag:
Rob Jansen
Vlaardingen:
Ger Stout
Afwezig zonder kennisgeving:
Den Helder:
Ton van der Meché
Leeuwarden:
Pieter Douma

VERSLAG

AKTIE

1. Opening en dagindeling:
Omdat Ger Stout verhinderd is wegens ziekte is verhinderd treedt Ger Stam op als voorzitter. Na
de vergadering zal het heempark van Leiden worden bezocht en als de tijd het toelaat het net
opgeknapte Stevenspark.
2. Verslag van de vorige vergadering (22 april 2010):
Uit Apeldoorn was Esther Hoogendoorn aanwezig. Eric Rood niet. Verder zijn er nog een paar tekstuele
aanpassingen. De aanpassingen zullen worden verwerkt. Hierna wordt het verslag vastgesteld.
Nog openstaande actie: Informatie over onkruidbestrijding met de borstel opsturen naar Delft.
Methode: combinatie van beeld- en frequentiebestek. Groengroei heeft pieken en dalen. Gras is
hardnekkig. Het wordt bestreden met een combinatie van heet water en branden. Minimaal 6 beurten
liggen vast, waarvan 3 op afroep en 3 maal vóór de langste dag. Het moment van bestrijden is cruciaal.
Nu, na 4 jaar is alles onder controle. Dit houdt in dat het onderhoud minder intensief wordt. Bij
lantarenpalen wordt een speciale machine gebruikt met heet water. Het werk wordt uitgevoerd door
de fa. Verduyn.
3. Jaarverslag 2009 actiejaarplan 2011
•
Jaarverslagen zullen naar GNL Stadswerk worden opgestuurd. Jan Meijerink zal het adres
doormailen.
•
De data voor de vergaderingen in 2011 worden vastgesteld op 21 april te Vlaardingen en
6 oktober te Lelystad. De data worden verwerkt in het actiejaarplan.
•
De excursie is gepland op 16 juni met als thema inheems en milieuvriendelijk plantmateriaal.  
In het jaarverslag 2009 zullen de laatste wijzigingen worden doorgevoerd. Het excursieverslag
ontbreekt nog.
4. Website TIF
•
Alle deelnemende gemeentes leveren een stukje aan waarin het gemeenteprofiel staat
beschreven en welke link er is met de TIF. Dit wordt opgestuurd naar Rinus.
•
Op de site moeten de data, activiteiten, de actuele thema’s en bespreekresultaten staan op
een makkelijk zichtbare plek.

Ger Stout

Jan, Karen
Karen
Carine, Rinus
Carine, Karen

Allen
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5. Thematische onderwerpen: Ecologische verbindingszones:
Er is een voorbeeldstrip getekend voor de fase ‘beheer’. Deze strip zal worden uitgewerkt als eerste fase Rinus
in een eventueel te vervolgen traject. Dit als blijkt dat er voldoende belangstelling voor is.
6. Zomerexcursie:
•
Excursie 2009: Carine de Rouw maakt het verslag van deze excursie. Rinus Hofs stuurt haar
foto’s op.
•
Excursie 2010: de bestemming wordt de Oostvaardersplassen. Het verslag wordt gemaakt
door Rinus Hofs
•
Ook de oud leden worden weer uitgenodigd voor deelname. De oud leden lijst zal worden
opgestuurd naar de organisatoren. Ook Bram Galjaard zal aan deze lijst worden toegevoegd.
De lijst wordt bijgewerkt.
7. Informatie uitwisseling:
Financiën: Het financiële overzicht is gemaakt en de facturen zijn verstuurd.
Lijst van aftreden: De huidige penningmeester blijft nog een periode aan, evenals de secretaris.
Volgende vergadering zal het voorzitterschap nog eens op de agenda komen.
Lidmaatschappen: - Groningen, Deurne en Rotterdam worden benaderd i.v.m. lidmaatschap. Texel
overweegt lidmaatschap van de TIF.
- De gemeente Leeuwarden heeft al lange tijd niet deelgenomen aan TIF activiteiten. Deze gemeente
zal worden afgeschreven.
- Den Helder (Ton vd Meché) en Uithoorn (Peter Rip) zullen nog eens worden geïnformeerd naar hun
belangstelling voor TIF.
- Hans de Kruijff zal voor alle zekerheid nog eens worden gepolst of hij nog lid wil blijven van de TIF.
- Caro Hollebeek zal worden vervangen door Lilian den Boon.
- Rob Jansen zal worden vervangen door Jan Metzelaar. Hij zal tijdens de volgende vergadering
worden geïntroduceerd.
- Zoetermeer heeft een nieuwe stadsecoloog: Hendrik Baats. Hij zal worden benaderd om de
belangstelling voor TIF te peilen.

Carine, Rinus
Rinus
Eric

Ger

8. Rondvraag en ledeninbreng:
Amstelveen: - De heemtuinen zijn voorgedragen als Rijksmonument.
- In het kader van het lustrum Vereniging Historisch Amstelveen is een expositie ingericht over Jacobus
Landwehr. Deze tentoonstelling is te bewonderen t/m 6 november.
- De komende tijd zal zwaar worden bezuinigd op groen en NME.
Delft: - De waterkwaliteit in de waterspeeltuin wordt succesvol op peil gehouden door een set van
maatregelen: helofytenfilter, zorgen voor voldoende licht, goede doorstroming en sinds 1 jaar geen
overstort situatie meer. Het buitenwater wordt niet toegelaten, het systeem wordt gevuld met
regenwater.
- Het heempark wordt wegbezuinigd. De vraag is of dit een groot probleem is. Er zal vooral moeten
worden ingezet op een goed beheerde milieu/natuur vriendelijke streekeigen omgeving.
- Er is een bezuiniging doorgevoerd op maaibeheer door ipv te gaan klepelen, de bermen 1x per jaar te
maaien ipv 2x. Door het al jarenlange ingezette 2x per jaar maaibeheer is dit met behoud van kwaliteit
uitgevoerd.
Lelystad: - Is bezig met het thema bomen en bossen. Bijzondere gemeentelijke en particuliere bomen
zijn geïnventariseerd. De waarde van de bomen wordt vastgesteld. Deze gegevens vormen input voor
het te volgen beleid voor kapvergunningen.
- Er wordt ingezet op het inrichten van natuurlijke speelterreinen. Inrichting met water, bos, kruiden
e.d.
- Lelystad is in de top 3 voor beste biodiversiteits stad Nederland terecht gekomen. Coevorden is een
van de geduchte concurrenten.
- Er is een monitoringsplan flora en fauna opgesteld. Hierin worden ook waarnemingen van burgers
opgenomen. Het wordt gebruikt bij de planvorming, om snel te kunnen bepalen waar beschermde
soorten voorkomen.
- De heemtuin vrijwilligers vieren dit jaar hun jubileum.
Den Bosch: Is bezig met een boombeleidsplan, waarin het kapvergunningsbeleid wordt afgesteld.
Is samen met het waterschap bezig met het project ‘Groene Delta’ Dit voorziet o.a. in de aanleg van
natuurvriendelijke oevers, verkromming van watergangen, poelen, doorbraken in dijken, inzet van
wilde koeien en paarden, verbinden van gebieden en het maken van gevlochten maasheggen.
11
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Vlaardingen: - Moet € 500.000 inleveren. De gifloze onkruidbestrijding blijft overeind.
- Stelt een beleidsplan beheer op.
- Legt in het kader van burgerinitiatieven ijsvogelwanden aan op 4 plekken.
Leiden: - Is naast het opstellen van beheerplannen voor opgeknapte parken bezig met het opstellen
van beheerplannen voor wilde bermen en natuurlijke oevers.
- Het heempark is in de afgelopen jaren behoorlijk verwaarloosd. Er moeten keuzes worden gemaakt
over hoe verder in de toekomst met beperkte financiële beheermiddelen.

Bijlagen:
 Verslag middaggedeelte
						

Karen Jansen
november 2010
12
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MIDDAGGEDEELTE najaarsvergadering 21 oktober 2010
In de middag wordt een wandeling gemaakt door de Leidse Hout, via het Heempark door landgoedbos Oud Poelgeest. Door
de aanleg van een ophaalbruggetje en het openstellen van het Heempark, ook in het weekend en de avonduren is door deze
drie parken een langere wandelroute gecreëerd.

BEHEERPLANNEN:
De gemeente Leiden knapt een voor een haar parken op. Aanleiding is een beheerachterstand, maar verandering van functies
worden meteen meegenomen. Met het afronden van elk park wordt een beheerdocument afgeleverd, waarin in duidelijke
beeldtaal wordt uitgelegd waar we heen willen met het park. Het is de bedoeling dat het vaak gebruikt wordt, speerpunt is
dus toegankelijkheid. In het beheerplan worden beelden beschreven. Bomen en andere beplantingen worden op vorm, kleur
of grootte vastgelegd, maar niet op soort.

BEHEERPLANNEN LEIDSE STIJL

i.p.v. saai, dik met veel tekst, tabellen en als voer voor papiervisjesin de kast

LEIDSE HOUT:
De Leidse Hout is aangelegd in de jaren 30 van de vorige eeuw als werkverschaffingsproject. Het is naar de geest van die
tijd een echt volkspark geworden, waarin sport, spel en recreatie van de arbeider centraal staat. Het park is sinds 2009 een
gemeentelijk monument. Dit vraagt extra aandacht voor de beheerder, omdat in een monument in principe niets mag
worden veranderd zonder vergunning. Het beheerplan vormt hierin een belangrijke schakel. Door het krijgen van een
monumenten vergunning op basis van dit document, kunnen alle benodigde werkzaamheden zonder extra procedures
worden uitgevoerd. Samen met de ‘vereniging vrienden van de Leidse Hout’ worden de ontwikkelingen in het park
geëvalueerd.

13
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voorbeeld uit beheerplan Leidse Hout: onderwerp bosschages rond sportveld
HEEMPARK:
Het heempark stamt uit de jaren ’60 van de vorige eeuw. Het had een gevarieerde kleinschalige inrichting met veel
verschillende Nederlandse landschapjes, variërend van een Limburgse berg t/m een heidevegetatie. Het heempark kende
jarenlang een vaste beheerder, die het geheel met gevoel in goede banen leidde. Na het verdwijnen van deze beheerder, is
het park door de huidige beheerder rigoureus heringericht naar het oude beplantingsplan. Dit heeft geleid tot een verruiging
van het park.
Nu deze beheerder op het punt staat met de VUT te gaan is een punt bereikt om eens goed over de toekomst na te denken.
De opdracht is om een aantrekkelijk beheerbaar park te behouden met oog voor de historie. Ook loopt een plan om de
waterkwaliteit te verbeteren. Dit moet worden vastgelegd in een visie en uiteindelijk in een beheerplan Leidse stijl.
De algemene bevindingen in het heempark zijn dat er pleksgewijs nog leuke stukken zijn. De muur is bijvoorbeeld een
hoogtepuntje met tongvaren en glaskruid en muurleeuwebek. Verder heeft de akker nog potentie. De geklinkerde paden

hotspot: de muur

historie: de Kikkermolen

nieuw ingeplant maar te
handhaven?

onaantrekkelijke zijingang

oorspronkelijke inrichtingsschets

geven het park sfeer. Bij een van de vijvers wordt een berk d.m.v banden overeind te houden. De vraag is waarom, het ziet er
niet uit en vanwege de valrichting (vijver) is er geen gevaar voor wandelaars. De stukjes heide komen erg gekunsteld over.
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Zomerexcursie Flevoland vrijdag 2 juli 2010
De zomerexcursie werd gehouden
in provincie Flevoland. We werden
ontvangen in het natuurinformatie
centrum het Eksternest op het
stadslandgoed de Kemphaan in Almere.
Het landgoed is het domicilie van SBB
boswachterij Almere. Boswachter Herman
Hake en Rinus Hofs zijn voor deze dag
gastheer.
Het huidige stadslandgoed de
kemphaan is rond de eeuwwisseling
tot stand gekomen. Oorspronkelijk
was het voorlichtingscentrum voor
milieuvriendelijk tuinieren hier gevestigd.
De meeste Almeerders kwamen toen uit
de grote stad. Tuinieren zou één van de
manieren zijn, waarop zij met het ruime
groen in en rond Almere kennis konden
maken. In verband met bezuinigingen
bij het ministerie van landbouw werd in
1993 het voorlichtingscentrum gesloten.
In 1994 is het idee van een stadlandgoed
Op het landgoed de Kemphaan bij opleidingscentrum Nieuwland
ontstaan. Het landgoed is een
gevarieerde plek in het bos geworden,
vooral bedoeld om de Almeerder dichter
bij de natuur te brengen.
Het terrein is in de afgelopen jaren enorm vergroot en heeft een waterrijk karakter gekregen. Het bos in de directe nabijheid
is ingericht met wandelpaden, open plekken en bijzondere attracties zoals een schaapskooi, avontuurlijke speelplaats en
doolhof.
Het stadslandgoed is ondergebracht in een stichting. Deelnemers zijn Kindervakantieland, Nieuwland opleidingen, stad en
natuur Almere, SBB, restaurant de Kemphaan, de stadsboerderij en stichting AAP.
Aan de hand van een plattegrond geeft Herman een korte inleiding over de ecologische verbindingen in Almere en
omgeving. SBB en gemeente Almere hebben op dit terrein een goede samenwerking. Dat is ook hard nodig in een gebied
waar groot stedelijke ontwikkelingen volop aanwezig zijn. Hoe reguleer je deze ontwikkelingen en voorzie je in recreatieve
voorzieningen zonder afbreuk te doen aan de ecologische verbindingen. Er wordt geïnvesteerd in een goede herkenbaarheid
en bereikbaarheid van deze gebieden waarbij het behoud van de natuurwaarde voorop staat. De verbinding van de
Oostvaarderplassen met de Lepelaarplassen is inmiddels tot stand gekomen. Een nieuwe ontwikkeling is de verbinding
Lepelaarplassen met Pampushout en het Muiderbos in westelijke richting. Een groot project wat op stapel staat is de
koppeling van de Oostvaarderplassen met de Veluwe. Na de inleiding een korte rondleiding op het stadslandgoed. Via de
fraaie tuin met vijver en bijenstal lopen we naar het centraal gelegen centrum met horeca en marktplein en onderkomen van
SBB.
Een grote attractie zijn de apen op de eilanden en dierenonderkomens van Stichting AAP, die vanaf een lange brug goed zijn
waar te nemen.
In de grote kas is het opleidingscentrum Nieuwland gevestigd. In deze kas in een winkel gevestigd met tuinartikelen. In de
kassen is een ware jungletocht te beleven. De stadsboerderij speelt een belangrijke rol bij het beheer van gereserveerde
stedelijke ontwikkelingsgebieden.
Het landgoed is gelegen in het Almeerderhout. Dit loofhoutbos telt 1400 hectare en wordt afgewisseld door open stukken
die bedoeld zijn voor kleinschalige landbouw. Het grote kanaal de Hoge Vaart is aangewezen als ecologisch verbinding van
regionaal niveau voor zowel droge als natte natuur. De verbinding wordt geschikt gemaakt voor diersoorten als salamander,
pad, ree en das. De bever, ooit (bewust) ontsnapt uit natuurpark Lelystad heeft ook in dit gebied zijn thuis gevonden. Langs
de hoge vaart zijn inhammen gemaakt met bruggetjes. De flauwe oevers zijn rijkelijk begroeid met riet en zijn het leefgebied
van rietzanger, rietgors, kleine karekiet en de snor. Een baggerboot werd hier dagelijks in zijn werk begeleid door een bever
die het had voorzien op de omgewoelde plantenwortels. Ben van As vond in een Canadese populier een tamelijk onbekende
gal op een populierenblad, Pemphigus polpuli (Courchet 1879). Deze gal is nieuw voor Nederland en trekt op vanuit het
zuiden zoals later door gallendeskundige Hans Roskam werd bekend gemaakt.
Dat de inhammen vis bevatten bleek wel uit de aanwezigheid van twee vliegvissers die door Herman vriendelijk werden
verzocht hun bezigheden te staken. Boven het water van het kanaal vlogen libellen van de vroege glazenmaker.
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Het volgende gebied dat werd bezocht is een stukje land ingebed tussen rijksweg A6 en het NS spoor nabij de Hollandse
Brug. Het gebiedje van ongeveer 3 hectare bestaat uit kalkrijk zand en herbergt een rijke flora. We troffen duizenden
bloeiende moeraswespenorchissen aan. De plaatselijke florist Hans Vosman van de werkgroep Orchideeën was toevallig ook
aanwezig. De talrijke vleeskleurige orchissen zijn over hun hoogtepunt heen en worden opgevolgd door rietorchissen. Het
vochtige gebied was geel van de grote ratelaar. Tussen al dat schoons werd ook massaal geelhartje gevonden. Het gebied is in
beheer van SBB en wordt 1x per jaar na de bloei gemaaid en afgeruimd.

Moeraswespenorchissen bij de vleet

Hoe krijg ik ze er nou mooi op?

Het voortzetten van de geplande route langs het IJmeer en het Markermeer kon vanwege een wegafsluiting niet
doorgaan. Via een omweg bezochten we het natuurbelevingcentrum de Oostvaarder gelegen aan de westzijde van de
Oostvaarderplassen (ovp) exact op de grens met gemeente Lelystad. Het 2 jaar oude belevingscentrum is onder architectuur
gebouwd. Het gebouw heeft de kleur van de zeeklei terwijl het interieur het geel van bloeiend koolzaad voorstelt. Vanuit het
gebouw heb je een prachtig uitzicht op de ovp[ met haar grote grazers het edelhert, konickpaard en heckrund. Het landschap
wordt gekenmerkt door een uitgestrektheid die gevoelens oproept met het beeld van de Afrikaanse savanne. Goed te zien is
het effect van deze grazers op het gebied. In het bos wat hier de ovp omsluit is geen boom onberoerd gelaten. Tot een hoogte
van 1.80 zijn alle bomen geschild door de Edelherten. De wilgenbomen in het gebied zijn duidelijk op hun retour vanwege
deze vraat of door de watermerkziekte. De beesten maken hun eigen biotoop, grasland. Op sommige plaatsen onder de
bescherming van meidoorn, sleedoorn en hondsroos zien we enkele boomvormers deze kaalvraat bespaard gebleven. Juist
in de wintermaanden zoeken vooral mannetjes herten het westelijke deel op van de ovp om hier korte metten te maken met
het productie bos van overwegend essen en populieren. In de openlucht gebruiken we de lunch zittend op een muurtje in de
schaduw van de bomen. Het zou de warmste dag van het jaar worden waarbij menige liter water werd gedronken.
In de auto spoedden wij ons via de binnenlanden van zuidelijk Flevoland naar de Knardijk. Daar werden we ontvangen in
het beheersgebouw van SBB door gids Andre Wels. Ook Andre is werkzaam bij SBB en neemt tijdelijk voor een collega de
honneurs waar. Een presentatie toonde fraaie beelden van de ovp. Vooral de luchtfoto’s zijn bijzonder. Een lappendeken van
rietvelden, wilgenstruwelen en verlandingszone’s met het knalgeel van de Moerasandijvie. Ooit was de eindbestemming van
de huidige ovp een industriegebied tussen Lelystad en Almere. Het is het laagst liggende gedeelte van Zuid Flevoland en kon
pas ook als laatste ontgonnen worden. Voordat het gebied gereed gemaakt werd voor landbouw ontwikkelde zich hier natuur
die in heel Europa zijn weerga niet kende. De eens zo bedreigde Bruine Kiekendief broedde hier met zoveel succes dat de
populaties in heel Europa weer op een levensvatbaar nivo werden aangesterkt met bruine kieken uit Flevoland. Niet voor niets
is de kiek het logo geworden van de jongste provincie. De grauwe ganzen die in de jaren zeventig pas weer gingen broeden
in Nederland bleken ongevraagd de beheerders te zijn van het plassengebied. Een plas met geringe diepte gaat vroeg of laat
dichtgroeien met riet en ten slotte verlanden. Grauwe ganzen brachten een evenwicht in riet en water door simpelweg het
riet weg te grazen. Deze balans bracht weer talrijke mogelijkheden voor veel andere vogelsoorten.
Een bedreiging vormde de geplande spoorlijnverbinding door het gebied. Door de lobby van de lokale vogel en natuurwacht
en steunbetuigingen uit heel het land en ver daar buiten is de spoorlijn omgelegd tot een zogenaamd badkuipmodel. Het
4000 hectare natte deel werd zo uitgebreid met een binnenkaads droog deel van ca. 2000 hectare. Dit gebied heeft zich
ontwikkeld tot een grasland met boomgroepen waar duizenden ganzen hun winterverblijf houden. De voormalige Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders heeft begin jaren tachtig besloten grote grazers in te zetten om deze graslanden te beheren.
Men is begonnen met het uitzetten van 25 edelherten wat nu een populatie is van 1800 dieren. Het edelhert voelt zich hier
uitstekend op zijn plaats en vindt ook zijn voedselgronden in het natte deel wat in feite zijn natuurlijk leefgebied is. Later zijn
het heckrund en het konickpaard uitgezet en met succes. Het beheer wat SBB voert is een vervolg van wat eens is ingezet
door deze Rijksdienst. Het is zeker geen wilde natuur maar wordt door een doordacht waterpeilbeheer in stand gehouden.
Het volgende grote pretentieuze plan is de ecologische verbinding ovp met de Veluwe. Een robuust groen lint van 2 kilometer
breed, dwars door Flevoland.
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Om dit alles in werkelijkheid te aanschouwen gingen we of safari
met boswachter Andre en Herman. We namen plaats in de koets met
banken die werd getrokken door een Fendt 400 D Intercooler met 85
paardenkrachten en koersten door het gebied. Ogen en oren tekort
komend terwijl Andre zijn betoog deed. Foeragerende grote zilverreigers
waar je ook keek. Formaties aalscholvers en af en toe een paar lepelaars
overvliegend. En dan de ontmoetingen met het Heckrund. Grote beesten
met hoorns die er niet om liegen. Een rund wat naar voorbeeld van oude
gravures van ons oerrund door de gebroeders Heck is teruggefokt. De
kalfjes nog blond en de ouders donkerbruin tot zwart met hun typische
lichte nekstreep. Herkauwend keken ze ons na en wij keken terug
gewapend met camera en spa blauw. Heckrunderen zijn onberekenbare
dieren en uitstappen uit de koets om de kalfjes te aaien is uit den Boze.
Al hebben ze oormerkjes in, het zijn geen huisdieren gelijk onze Holstein
In de koets op safari door de OVP
Frisian. Links en rechts zien we groepjes Edelherten in het struikgewas
van vlier en wilg. Ze doen zich te goed aan de schaduw die nog rest.
Dan opeens staan we naast een kudde van ongeveer 500 konickpaarden. Het is er vredig en loom. Ze wapperen wat met hun
staarten om zich te ontdoen van vliegen en dazen en hebben het net als wij, een beetje warm. Als je goed kijkt is de kudde
weer onderverdeeld in kleinere kuddes van 5 tot 10 dieren. Elke kudde telt weer 1 tot meer jonge veulens. Er wordt gegraasd
en af en toe gebriest. Een enkele keer verheft zich er een hengst om een opdringerige opponent op zijn plaats te wijzen.
Maar al gauw is alles weer pais en vree. Het is ten slotte ook veel te warm. Andre vertelt van de droppings. Dit zijn hopen met
paardenvijgen die konicks maken om hun territorium af te bakenen. Wie van dierengedrag houdt kan hier zijn hart ophalen.
In de zo op het oog rustige kudde gebeurt eigenlijk van alles en is met een beetje fantasie te herleiden tot een zandbak vol
spelende kinderen. Maar dat is stof voor de psychologen en wij zijn van de TIF.

Konikspaarden bij de vleet

Koniks in de OVP

Botanisch gezien zijn de ovp niet zo divers. Goudknopje en Moerasandijvie zijn aardige soorten maar de gewone vlier, grassen
en riet, de wilgen, het wilgenroosje, de brandnetel en de akkerdistel voeren de boventoon. Het zal de beesten een biet zijn.
Als het maar te vreten is.
Waar veel dieren leven gaan ook dieren dood. We komen diverse kadavers tegen. Vos en raaf, we hebben ze niet gezien, zijn
de opruimers van de ovp. Maar de grootste opruimer waar menigeen op had gehoopt heeft het laten afweten. De vliegende
deur of Zeearend. En waarom. Zeker te warm vandaag.
Rinus Hofs
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ACTIEJAARPLAN 2011
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: voorzitter: 2011
penningmeester: 2012
secretaris: 2013

BIJEENKOMSTEN
Voorjaarsvergadering: 21 april te Vlaardingen
Zomerexcursie: 16 juni, thema: milieuvriendelijk plantmateriaal

excursiecommissie

Najaarsvergadering: 6 oktober te Lelystad

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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