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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:
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). De strip is opgebouwd in 5 posters, die
elk een fase in het proces vertegenwoordigen. De de fases zijn: Initiatie, Ontwerp, Aanleg, Beheer en Handhaving. De poster
voor de fase beheer is uitgewerkt in concept. Na de afronding hiervan zal worden beslist hoe met de overige fases wordt
omgegaan.
Autochtoon plantmateriaal:
2011 stond in het teken van het onderwerp autochtoon plantmateriaal. Tijdens de bijeenkomsten is dit onderwerp als
speciaal discussiethema opgevoerd en ook de excursie was afgestemd op dit thema.
BIJEENKOMSTEN
•
Voorjaarsvergadering:
21 april te Vlaardingen
Tijdens het middagprogramma is een fietstocht gemaakt langs de Broekpolder, een nieuw aangelegde parkzone met een
natuurlijke oever en een natuurlijke oever project bij de A20, die daar is aangelegd in het kader van watercompensatie.

Uitzicht vanuit de opgehoogde Broekpolder

Pas aangelegde natuurvriendelijke oever
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•
Najaarsvergadering:
6 oktober te Lelystad
Tijdens het middagprogramma bezoeken wij het heempark van Lelystad, dat wordt onderhouden door een enthousiaste
groep vrijwilligers. Daarna bezoeken wij de genenbank voor bomen en heesters in het Roggebotzand bij Dronten.
ZOMEREXCURSIE
De zomerexcursie stond in het teken van autochtoon plantmateriaal. Eerst werd de boomkwekerij ‘Jan en Maai van Laerhoven’
bezocht. Deze kwekerij kweekt in opdracht van Staatsbosbeheer autochtoon plantmateriaal.
Daarna maken we een wandeling door het landgoed ‘Pannenhoef’. Dit geheel gecultiveerde gebied wordt sinds het in 1995 in
bezit kwam van het Brabants Landschap weer in oude staat hersteld. In de Pannenhoef heeft een bijzondere flora en een rijke
vogelstand. Tijdens de wandeling wordt speciale aandacht besteed aan grassen onder leiding van Ben van As.

Kwekerij Jan en Maai van Laerhoven

Watercrassula in de Pannenhoef

ORGANISATIE
Er wordt een roulatiesysteem van drie jaar gehanteerd.
Lijst van aftreden:
voorzitter: 2011
			penningmeester: 2012
			secretaris: 2013
LEDENBESTAND
In 2011 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
In 2011 heeft de TIF contact gezocht met de WSE (Werkgroep Stadsecologen). De twee werkgroepen opereren in hetzelfde
vakgebied. Er wordt nagedacht in welke vorm de TIF en de WSE elkaar kunnen versterken.
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.
5
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Verslag van de voorjaarsbijeenkomst op 21 april 2011 te Vlaardingen
Aanwezig:
Amstelveen
Rinus Hofs
Den Bosch:
Carine de Rouw
Den Haag:
Rob Jansen
		Jan Metselaar
Leiden:		
Karen Jansen
Lelystad:
Jan Meijerink
Vlaardingen:
Ger Stam
		
Ben van As
		Ton Tobé
Afwezig met kennisgeving:
Apeldoorn:
Esther Hoogendoorn.
		
Ernst Jan Mulderij
Delft:		
Eric Rood
Vlaardingen:
Ger Stout
Den Helder:
Ton van der Meché
Afwezig zonder kennisgeving:
Leeuwarden:
Pieter Douma
VERSLAG

ACTIE

1. Opening en dagindeling:
Onze voorzitter, Ger Stout is verhinderd. Ger Stam neemt de taak op als voorzitter. Het
dagprogramma bestaat naast de gebruikelijke vergadering uit een discussie over autochtoon
plantmateriaal en een fietstocht naar w.s.v. Bommeer, nieuw aangelegde ecologische bermen en
natuurvriendelijke oevers. Rob Jansen heeft een andere functie en zal worden vervangen door Jan
Metselaar. Hij is groenbeheerder in de stadsdelen Escamp en Wateringse Veld in Den Haag.
2. Verslag van de vorige vergadering (21 oktober 2010):
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Nog openstaande acties zijn bij het desbetreffende onderwerp in het huidige verslag terug te
vinden.
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 en 2010
•
Jaarverslagen zullen naar GNL Stadswerk worden opgestuurd. Jan Meijerink zal het
adres doormailen.
•
Carine zal voor het verslag van 2009 een heel korte tekst over de excursie in Den Bosch
maken, zodat het jaarverslag kan worden gecompleteerd.
•
Het verslag wordt aangepast n.a.v. de reacties.

Ger Stout

Jan
Karen
Carine
Karen
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4. Website TIF
•
Alle deelnemende gemeentes leveren hun logo en een stukje aan waarin het
gemeenteprofiel staat beschreven en welke link er is met de TIF. Dit wordt opgestuurd
naar Rinus. (Er zijn al een paar voorbeelden te bekijken).
•
Op de site moeten de data, activiteiten, de actuele thema’s en bespreekresultaten staan
op een makkelijk zichtbare plek.
5. Thematische onderwerpen: Ecologische verbindingszones:
De deelstrip ‘Beheer’ zal tekstueel nog eens worden becommentarieerd door iedereen. (deadline
20 mei). Het laatste exemplaar wordt nog een laatste maal verstuurd, zodat we allen de juiste
versie bekijken.
Na afstemming zal het digitale document worden ingekleurd.
Het resultaat zal door de leden op alle zich daarvoor lenende momenten worden gebruikt, om het
concept levend te maken en het eventuele vervolgtraject vast voor te weken.
6. Zomerexcursie:
•
Excursie 2009: Carine de Rouw maakt het verslag van deze excursie. Rinus Hofs stuurt
haar foto’s op. (Zie actie voor het jaarverslag)
•
Excursie 2011: de bestemming wordt kwekerij Bronnen. Deze ligt in Zundert. Voor het
middagprogramma moet nog een leuke invulling worden verzonnen. Ben van As en Ton
Tobé hebben hier ideeën over en nemen contact op met Kees Timmers. Eventueel kan
Ben een verhaal houden over grassen.
•
De uitnodiging zal alvast worden verstuurd, dit o.a. in verband met de planning van de
oud leden.
Informatie uitwisseling:
Financiën: Er is €550,- in kas. De facturen worden binnenkort verstuurd.
Lijst van aftreden: Voorzitterschap: Ger Stout is sinds zijn voorzitterschap nog niet vaak in staat
geweest aanwezig te zijn tijdens bijeenkomsten. De TIF heeft behoefte aan een iets meer actieve
(aanwezige) voorzitter. Carine de Rouw is bereid het voorzitterschap over te nemen. Eerst voor
een proefperiode van een jaar.
Lidmaatschappen: - Groningen, Deurne en Rotterdam worden benaderd i.v.m. lidmaatschap.
- Texel overweegt lidmaatschap van de TIF. Contacten lopen via Rinus Hofs.
- De gemeente Leeuwarden heeft al lange tijd niet deelgenomen aan TIF activiteiten. Deze
gemeente zal worden afgeschreven.
- Den Helder (Ton vd Meché) heeft te kennen gegeven geen prijs meer te stellen op het
lidmaatschap. Deze gemeente is officieel uitgeschreven.
- Caro Hollebeek zal worden vervangen door Lilian den Boon.
- Zoetermeer heeft een nieuwe stadsecoloog: Hendrik Baats. Hij zal worden benaderd om de
belangstelling voor TIF te peilen.
- Gemeente Maasland (gemeente Midden Delfland) heeft een actief natuurlijk groenbeleid.
Contactpersoon is bekend bij Ben van As. De gegevens worden opgestuurd naar Carine.

Allen

Allen
Rinus
Karen
Allen

Carine, Rinus
Carine, Ben
Ton
Rinus
Carine

Ger Stam overlegt
met Ger Stout over
wie deze actie
oppakt. Dit wordt
gecommuniceerd met
Carine.

Ben van As

Bijlagen:
 Kort verslag van de discussie over autochtoon plantmateriaal n.a.v. de opgestelde leidraad.
 Verslag middaggedeelte
						
Karen Jansen
april 2011
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MIDDAGGEDEELTE voorjaarsvergadering 21 april 2011
De lunch wordt genoten op het zomerse terras van watersportvereniging Bommeer. De lunch wordt nuttig besteed met een
discussie over autochtoon plantmateriaal.
Hierna fietsen wij door het gebied Broekpolder, dat dankzij het opspuiten van vervuild slib gespaard is gebleven voor
bebouwing. Een federatie heeft voor dit gebied een toekomstplan opgesteld. Een gedeelte van het bos zal worden
omgevormd tot een natuurlijk speelbos. Daarna fietsen we door over de brug die in de volksmond ‘De Wokkel’ wordt
genoemd, maar in werkelijkheid ‘de Twist’ heet. Dit vanwege de vorm van de overkapping.

Speelelement in het speelbos

Pas ingerichte natuurlijke parkzone

We rijden langs een net aangelegd parkgedeelte. Dit was voorheen een zone waar een trambaan was gepland van uit
Rotterdam door de Broekpolder. De basis was een terrein met spontane opslag van struiken bomen. Een gebied dat dankbaar
werd gebruikt door vogels (o.a. nachtegalen). De basisgrondslag is veen. In het gebied waren natuurlijke inzinken, wellen en
heuvels ontstaan. Deze zijn versterkt, d.w.z. inzinken zijn iets dieper gemaakt en heuvels iets groter.
Daaroverheen is een laag zand aangebracht. Dit is ingezaaid met het Vlaardingse zadenmengsel, aangevuld met een
akkeronkruiden mengsel van de Cruydthoeck. De rand langs het pad, een aantal meters breed talud, is ingezaaid met een
grasmengsel voor dijken. Dit wordt intensiever onderhouden. Dit om de reuzenberenklauw, die het in dit gebied erg naar zijn
zin heeft geen kans te geven.
In een ander gedeelte van het
recreatiegebied wordt de berenklauw
bestreden door schapen. Het toekomstplan
voor dit gebied is het creëren van een
natuurlijk transparant bos. Het is de
bedoeling dat 1/3 van de huidige bomen
verdwijnt. Gedeeltelijk komen daar weer
andere bomen van een duurzame soort voor
terug. Het gebied zal natter worden met
een natuurlijk waterpeil met gebiedseigen
water. In principe wordt het water maar 1x
ingelaten.

Smullende schapen in de reuzenberenklauw
8
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Op de rand van het gebied is goed te zien hoeveel bagger is opgebracht; 2x een laag van 4 meter.

Uitzicht over het aangrenzende land, de polder naast het recreatiegebied ligt duidelijk lager
Hierna bezoeken we een locatie naast de A20, waar een geluidsscherm is aangebracht. De zone tussen het scherm en een
bestaand fietspad is opnieuw ingericht op een natuurlijke manier. De oorspronkelijke bomen zijn ingepast in het ontwerp.
Een watercompensatieopdracht is opgelost door het graven van natuurlijke waterpartijen met dito oevers. Het beheer van dit
gebied bestaat uit 1x maaien in augustus/september.

9
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Verslag van de najaarsbijeenkomst op 6 oktober 2011 te Lelystad
Aanwezig:
Amstelveen
Rinus Hofs
Den Bosch:
Carine de Rouw
Den Haag:
Jan Metselaar
Leiden:		
Karen Jansen
Lelystad		
Jan Meijerink
Vlaardingen:
Ger Stam
		Ton Tobé
Afwezig met kennisgeving:
Apeldoorn:
Esther Hoogendoorn.
		
Ernst Jan Mulderij
Delft:		
Eric Rood

VERSLAG

ACTIE

1. Opening en dagindeling:
Het dagprogramma wordt toegelicht. Arjan van der Veen, stadsecoloog van Lelystad, zal iets
vertellen over de WSE (WerkgroepStadsEcologen). In de middag zullen we de heemtuin en de
genenbank van SBB in het Roggebotzand bij Dronten bezoeken.
2. Verslag van de vorige vergadering (21 oktober 2010):
De lunch is genoten op het terras van de Polderpoort. Verder wordt het verslag ongewijzigd
vastgesteld. Nog openstaande acties zijn bij het desbetreffende onderwerp in het huidige verslag
terug te vinden.
3. Actiejaarplan en Jaarverslag 2009
•
Carine zal voor het verslag van 2009 een heel korte tekst over de excursie in Den Bosch
maken, zodat het jaarverslag kan worden gecompleteerd.
De foto’s worden nog eens doorgemaild, ter ondersteuning van het geheugen.
•
Het nieuwe thema voor volgend seizoen zal in het kader van het bijenjaar en in
aansluiting bij de werkgroep WSE ‘bijen en hun leefomgeving’ worden.
De data voor volgend jaar: - voorjaarsvergadering: 19 april te Amstelveen
- najaarsvergadering: 4 oktober te Den Haag
- zomerexcursie: 14 juni, thema bijen
Het actiejaarplan voor 2012 wordt samengesteld a.h.v. deze gegevens.
4. Website TIF
•
Alle deelnemende gemeentes leveren hun logo en een stukje aan waarin het
gemeenteprofiel staat beschreven en welke link er is met de TIF. Dit wordt opgestuurd naar Rinus.
(Er zijn al een paar voorbeelden te bekijken).
•
Op de site moeten de data, activiteiten, de actuele thema’s en bespreekresultaten staan
op een makkelijk zichtbare plek.
De webmaster zal bij de volgende bijeenkomst worden uitgenodigd voor het maken van een
update.

Karen
Carine
Rinus

Karen

Allen

Rinus
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5. Toelichting op de WSE
De werkgroep bestaat sinds 11 oktober 2000. Het overkoepelende onderwerp is de ecologie van
het stadslandschap. Het doel is om kennis op te bouwen en te verspreiden. De leden bestaan
uit gemeentelijke ecologen, Ingenieursbureaus ed. Er worden excursies en bijeenkomsten
georganiseerd. Ook is er een digitale discussiegroep. Dit is het ROM netwerk dat loopt via de VNG.
Dit is een besloten groep, waar je lid van kunt worden. Onderwerpen die revu passeren zijn o.a.:
vleermuizen in de stad, biodiversiteit, speelnatuur, groene daken en groen en architectuur. Dit jaar
staat in het teken van het bijenjaar.
Gezien de overlappende thematiek lijkt het ons handig om als TIF aansluiting te zoeken bij de WSE.
In welke vorm dat het beste kan, zal tijdens de volgende vergadering worden besproken. Op de
Karen
agenda zetten.
6. Thematische onderwerpen: Ecologische verbindingszones:
Laatste ronde voor de deelstrip ‘Beheer’. De tekst onder ‘Evaluatie met ander disciplines’ zal worden Karen
aangepast. (Het antwoord van het mannetje wordt meer algemeen en geen benoeming van een
specifieke groep zoals vissers)
Ook het colofon wordt voorzien van een kloppende tekst. Een gedeelte van de strip wordt als
proef ingekleurd. Na nog een digitaal rondje wordt het geheel gecompleteerd.
Het resultaat zal door de leden op alle zich daarvoor lenende momenten worden gebruikt, om het Allen
concept levend te maken en het eventuele vervolgtraject vast voor te weken.
7. Zomerexcursie:
•
Excursie 2009: zie 3: jaarverslag 2009.
•
Excursie 2011: Het verslag van deze succesvolle dag wordt ongewijzigd vastgesteld.
•
Excursie 2012: De excursie zal staan in het teken van het bijenjaar en zal in samenwerking
met de WSE worden georganiseerd. Bestemming is Den Bosch en omgeving.

Carine, Rinus
Carine
Arjan vd Veen

8. Informatie uitwisseling:
Rinus
Financiën: Er is €550,- in kas. De facturen voor 2011 en 2012 zullen gecombineerd worden. Het
type rekening is een Comfortrekening. De rentepunten zullen gebruikt worden om cadeaubonnen
van te kopen.
Lijst van aftreden: De penningmeester staat volgens het rooster op te nominatie om te wisselen.
Rinus tekent nog een periode bij.
Lidmaatschappen: - Groningen, Deurne en Rotterdam worden benaderd i.v.m. lidmaatschap. Ger
Stam vraagt Ger Stout om gegevens. Terugkoppelen naar Carine.
- Maasland: Ton Tobé informeert bij Ben van As. Terugkoppelen naar Carine.
- Texel overweegt lidmaatschap van de TIF. Contacten lopen via Rinus Hofs. Texel zal worden
uitgenodigd voor de volgende zomerexcursie om kennis te kunnen maken.
- De gemeente Leeuwarden heeft al lange tijd niet deelgenomen aan TIF activiteiten. Deze
gemeente zal worden afgeschreven.
- Den Helder (Ton vd Meché) heeft te kennen gegeven geen prijs meer te stellen op het
lidmaatschap. Deze gemeente is officieel uitgeschreven.
- Caro Hollebeek zal worden vervangen door Lilian den Boon. Er zal contact met haar worden
gezocht.
- Zoetermeer heeft een nieuwe stadsecoloog: Hendrik Baats. Hij zal worden benaderd om de
belangstelling voor TIF te peilen.

Ger, Ton, Carine
Rinus

Rinus
Rinus

Ledeninbreng:
Algemeen: Iedereen heeft te kampen met forse bezuinigingen op het beheer.
Vlaardingen :- Is samen Oranjewoud een groenbeleids- en beheerplan aan het schrijven. Het is op
dit moment in de informatie/inspraak fase.
- Het definitief ontwerp voor de Broekpolder is vastgesteld. De start van de werkzaamheden is
volgend voorjaar gepland. Het beheer (berenklauwbeheersing) zal een probleem worden, omdat
de ontwerpdoelstelling niet strookt met de geplande fasering. Het is lastig dit tussen de oren te
krijgen.
11
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Amstelveen: - De heemparken zijn Rijksmonument geworden. Men hoopt hiermee een subsidie in
de wacht te kunnen slepen waarmee renovaties kunnen worden uitgevoerd.
- Er wordt een verbinding gemaakt tussen het oudste park (Broersepark) naar het heempark.
- Er wordt flink op het onderhoudsbudget bezuinigd. Dit zal resulteren in een verminderde
beeldkwaliteit.
Den Haag: - Er wordt geïnvesteerd in de aanleg van een groene zone van de duinen naar het
achterland, de zgn. Erasmuszone. Het is een groene strook langs de Erasmusweg vanaf de
Lozerlaan tot aan station Moerwijk.
- Er worden vaste plantenborders aangelegd via de methode ‘Griffioen’. Het geeft een kleurrijk
beeld en het onderhoud is minimaal.
Den Bosch: - De enige bezuiniging waar de afdeling nieuwe werken tot nu toe heeft te maken is
het stoppen met inhuurkrachten.
- Uit het project ‘de Groene Delta’ komt veel geld voor groen projecten in de gemeente.
- De bever klopt bij Den Bosch aan de deur.
Leiden: - Het laatste boekje in de serie ‘Leiden lekker wild’ is uitgekomen. De titel is ‘Voor elk wat
wil(d)s’, het thema is biodiversiteit.
Lelystad: - Alle natuurvoorlichting- en educatieactiviteiten o.a. boomfeestdag, lespakketten, dag
van het park en krantenartikelen zijn wegbezuinigd.
- Een deel van het nog bestaande infomateriaal over het groen in Lelystad ligt uitgestald ens
voor de aanwezigen beschikbaar o.a.: Posters over parken (Paardenbos en Oostrandbos),
informatieboekjes en folders over bomen, dieren en planten in Lelystad en tips voor de eigen tuin.

Bijlagen:
 Verslag middaggedeelte
				

		
Karen Jansen
oktober 2011
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MIDDAGGEDEELTE najaarsvergadering 6 oktober 2011

HEEMTUIN LELYSTAD
Wij worden rondgeleid door een
enthousiaste en voltallige groep
vrijwilligers.
De plantentuin in Lelystad is 33 jaar
oud en aangelegd door de Rijksdienst
op een voormalig trapveldje in het
stadspark. Er werden verschillende
landschapjes aangelegd op zand-,
klei- en veengrond. De opbouw van
het park is een zandzone, overgaand
in veen naar klei. Aan de rand ligt een
boszone op kleigrond. Het park is licht
geaccidenteerd. Een moerasgebiedje
wordt nat gehouden door vijverfolie in
de ondergrond. Water wordt ingelaten
via een waterleiding vanaf de boerderij.
In het park zijn zo’n 300 plantensoorten
te vinden, waarvan er 250 bijzonder zijn.
In het bos zijn veel stinsenplanten te
vinden.
Na een periode van ongeveer acht
Daslook in het bosgedeelte

Onthulling van het informatiebord

jaar werd het onderhoud van het park te
duur voor de gemeente. Vrijwilligers van
de KNNV en IVN hebben de handen ineen
geslagen en voeren nu al zo; n 25 jaar het
beheer uit van het parkje. Op dit moment
zijn acht mensen met ieder een eigen
specialiteit werkzaam in het park.
De gemeente helpt de werkgroep met
geld en materieel. Eens per is samen met
medewerkers van de gemeente en de
vrijwilligers een rondgang om de stand van
zaken op te nemen. Alhoewel er nog steeds
veel handwerk wordt verricht, is het accent
van het beheer in de loop van de jaren van
heel veel wieden meer naar maaien komen
te liggen.
Het 25-jarig jubileum van het
vrijwilligerswerk is gevierd met de
onthulling van een informatiebord en een
informatieboekje ‘De heemtuin in vier
seizoenen’, uitgegeven door de gemeente
Lelystad.

13

BIJLAGEN

Bijlage 2

GENENBANK SBB IN HET ROGGEBOTZAND BIJ DRONTEN
Hier worden wij rondgeleid door een oude bekende: Dion Voskens.
De genenbank is opgezet in een bosperceel. Vroeger was dit een dennenbos, maar de dennenscheerder zorgde ervoor dat
dit bos moest worden gekapt. Nu is het een gemengd bos met hier en daar een vlakte waarin stekken van moerplanten zijn
uitgeplant, Van elk exemplaar zijn een aantal stekken in een rij geplant. Het onderhoud wordt verricht door mensen uit het
werkvoorzieningschap en de reclassering.

In het bos is een wandelroute uitgezet en is informatie te vinden op informatiepanelen.
Het bos dient om het genenmateriaal van autochtone planten te behouden. Er is een koppeling met het uitgangsmateriaal
dat in de sector wordt gebruikt. Er wordt niet gekweekt op vorm. Bomen worden bijvoorbeeld gekopt om het oogsten van
vruchten/zaad te vergemakkelijken.
Van een aantal soorten (bijvoorbeeld appel) zijn nog maar enkele exemplaren over, Toch is dit voldoende om te voldoen in de
vraag. Dit soort planten zijn maar nodig in kleine aantallen, in clusters in de randen van bosbeplantingen. Vaak wordt de fout
gemaakt aantallen te berekenen in percentages over de hele oppervlakte, maar de uitkomst hiervan is vaak vele malen hoger
dan nodig om een natuurlijk accent in het groen aan te brengen.
Manieren om het onderhoud te verminderen zijn: het aanbrengen van honigklaver tussen de aanplant. De jonge planten
de eerste jaren in een ring van kokos of afbreekbaar plastic planten. Na een jaar of drie zijn die vergaan, is de plant gegroeid
en sterk genoeg om het onkruid te overgroeien. Het ‘op afstand’ planten is een methode die niet goedkoper blijkt te zijn.
De onkruidgroei is hier zo groot dat extra veel tijd in het onderhoud gaat zitten. Het later uitdunnen van een beplanting is
makkelijker. Wel kan het midden van een plantvak ruimer worden opgezet, om dat daar het beeld minder belangrijk is.

Karen Jansen
oktober 2011
14
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VERSLAG ZOMEREXCURSIE 2011
THEMA: Autochtoon plantmateriaal
DATUM: 16 juni 2011
Deelnemers:
Carine de Rouw, Karen Jansen, Eric Rood, Jan Metselaar, Ben van As, Ton Tobé, Wil Melgers, Gerben Zeilinga, Rinus Hofs, Jan
Meijerink,
afmeldingen van oudleden:
Bram Galjaard, Hein Koningen, Ferdy van Strijen, Ries van Vliet, Ad Vingerhoets
afmeldingen:
Esther Hoogendoorn, Ernst Jan Mulderij, Ger Stam, Ger Stout
De excursie van 2011 stond in het teken van ons discussiethema tijdens de voorjaarsvergadering: autochtoon plantmateriaal.
De hiervoor opgestelde leidraad kon tijdens deze dag verder worden uitgediept.
Als eerste onderdeel van het excursieprogramma stond een bezoek aan boomkwekerij ‘Jan en Maai van Laerhoven’ op het
programma. Op deze kwekerij wordt in opdracht van Staatsbosbeheer autochtoon plantmateriaal gekweekt. Gastheer is Dion
Voskens van Staatsbosbeheer. Hij werkt bij de afdeling Zaad en Plantsoen. Dion vertelt met enthousiasme over zijn ervaringen
met het kweken van autochtoon plantmateriaal.
Het kweken van autochtoonplantmateriaal is rond 1992 begonnen door kwekerij ‘Bronnen’ . Dit centrum voor de verspreiding
van inheemse houtige gewassen is opgericht om het voortbestaan van inheemse soorten te waarborgen. Door het op
grote schaal aanplanten van bossen met exoten of materiaal dat van ver komt met alleen een economisch doel, is van het
oorspronkelijke plantmateriaal nog slechts zo’n 5% terug te vinden in het Nederlandse landschap. In de loop van de jaren zijn
door natuurontwikkelingsprojecten de bossen een stuk natuurlijker geworden, maar het slechts ‘de natuur zijn gang laten
gaan’ is niet voldoende voor het waarborgen van een gevarieerde oorspronkelijke soortensamenstelling. Immers, als een
soort verdwenen is uit de omgeving, zal deze zich ook niet spontaan kunnen hervestigen.
Allereerst is het zaak om juist te formuleren wat er wordt verstaan onder de termen autochtoon en inheems. Een soort kan
inheems zijn (bijvoorbeeld Crataegus monogyna), maar toch niet autochtoon, omdat hij zijn oorsprong heeft in een ander
en ver land (bijvoorbeeld Italië). Door zich eeuwenlang aan te passen aan de klimatologische omstandigheden in een gebied
kunnen eigenschappen binnen dezelfde soort gaan verschillen. Zo bloeien meidoorns uit Italië zo’n twee weken eerder dan
dezelfde soort uit Nederland. Dit kan consequenties hebben voor de gevoeligheid voor bijvoorbeeld nachtvorst of ziektes.
In opdracht van het ministerie LNV is het kader van het project ‘ Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken’ een groot
deel van Nederland geïnventariseerd in nauwe samenwerking met Bureau Maes en Bronnen. Ook over de landsgrenzen
heen is gekeken. Van belang zijn de plantengeografische grenzen en niet de landsgrenzen. Hierdoor konden waardevolle
groeiplaatsen in kaart worden gebracht en beter worden beschermd. Gegevens hierover zijn vastgelegd in de ‘Rassenlijst
bomen’.
Het is gebleken dat het niet makkelijk is kwekers te enthousiasmeren voor het kweken van autochtoon plantmateriaal. Het
vergt extra moeite en speciaal vakmanschap. Zolang de opdrachtgevers niet heel stellig zijn in de vraag naar betrouwbaar
materiaal en hier ook op controleren, kiest de sector liever voor het gemak. Staatsbosbeheer heeft gesteld dat als de markt
het materiaal niet kan leveren dat ze het dan zelf zullen kweken. Sinds 2000-2005 hebben Bronnen in samenwerking met SBB
voor 1,5 miljoen aan gecertificeerd autochtoon plantmateriaal geleverd. Het is de bedoeling dat zodra de markt voldoende
levert SBB zich zal terugtrekken uit de kweekwerkzaamheden.
Voor grote orders is niet voldoende voorraad. Daarom wordt bij grote projecten het sortiment al op voorhand gekweekt.
Tot nu toe kon dat goed, omdat de overheid
grote natuurprojecten met een lange termijn visie
ondersteunde. Een project kostte ca. 12 jaar aan
voorbereiding met een uitloop naar 25 jaar t/m de uitvoer.
Het Rijk wil zich niet meer voor een zo lange periode
vastleggen. De ondersteuning van een project duurt
nu niet langer dan vier jaar. Dit maakt het voldoen aan
de vraag naar autochtone planten voor grote projecten
lastig.
Om de betrouwbaarheid van autochtone soorten te
vergroten is een systeem van certificering in het leven
geroepen. De keuring vanuit NAKB zegt namelijk
niets over de herkomst van planten. Het verklaren van
soortechtheid is vrijwillig. Een algemene omschrijving in
een bestek garandeert dan ook geenszins het verkrijgen
van de gewenste kwaliteit op dit gebied.
De volgende procedure wordt gevolgd:
Bedden met gezaaide zomerlinde
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Jan van Laerhoven en Dion Voskens bij zaaibedden

Toelichting bij bedden met zomereik; verschillende herkomst geeft
verschil in groei en kiemkracht

zaad oogsten - aanmelden - certificeren en nummeren - genummerd doorgeven aan de kweker - certificaat bij de klant
samen met de factuur aanleveren. Certificaten zijn niet achteraf leverbaar.
Over manieren van aannemers om opdrachtgevers te misleiden kan Dion een boek vol schrijven. Het is van het grootste
belang dat opdrachtgevers hun wensen goed omschrijven en daar ook streng op controleren. In een bestek zou bijvoorbeeld
moeten staan: ‘Aantoonbaar autochtoon genenmateriaal, vernoemd in de rassenlijst’.
Over het toepassen van oorspronkelijk materiaal wordt aanbevolen om bij bosplantsoen uit te gaan van 100% en bij bomen
eerst goed naar de doelstelling (natuur of cultuur) te kijken. Het opkweken van bomen is een langduriger proces dan het
opkweken van zaailingen naar leverbaar bosplantsoen. Het zaad voor sommige boomsoorten wordt geoogst uit populaties
met soms maar tot 30 exemplaren. Bomen zijn dus minder makkelijk in grote aantallen te leveren.
WETENSWAARDIGHEDEN:
•
•

•

•

•

•

Kweek uit wild zaad heeft de naam zeer divers te zijn. Dit komt omdat wat voor ‘wild’ verkocht
werd vaak restjes uit allerlei partijen waren (soms zelfs expres met andere soorten bijgemengd).
Zaaigoed afkomstig uit hetzelfde herkomstgebied heeft wel een gelijke groei.
Bij het bepalen van de prijs is de maat niet belangrijkste factor. Eigen soorten groeien vaak
compacter dan de zuidelijke soortgenoten. Zij zijn bijvoorbeeld actiever in de vorming van wortels.
Een kleinere plant betekent niet een plant van mindere kwaliteit. Leeftijd is dus een belangrijk
gegeven.
Bij de levering van een autochtone plant van een bepaalde maat is niet bewezen dat dit ook een
plant is van de beste kwaliteit. In een kweekbed is altijd een zekere variatie in groei, met sterkere
goede groeiers en zwakkere minder goed groeiende planten. Een plant kan afkomstig zijn uit een
bed met oudere planten en daar de ‘onderslag’ van gevormd hebben, of uit een bed met jongere
planten en daar de betere eerste keus zijn geweest.
Planten met een verschillende herkomstbron worden apart opgekweekt. Totdat DNA onderzoek
uitwijst dat de genetische verschillen eigenlijk verwaarloosbaar zijn wordt dit volgehouden. Verschil
in groeivorm, bladkleur en kiemkracht zijn in het veld duidelijk waar te nemen. Dit zegt nog niets
over de uiteindelijke kwaliteit.
Boekentip: Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen. Herkenning, verspreiding,
geschiedenis en gebruik. Onder redactie van Bert Maes en uitgegeven door uitgeverij Boom.
Verdere informatie: www.bronnnen.nl

Het weer is buiig, dus de lange inleiding komt goed van pas. We willen echter ook graag nog de kwekerij met eigen ogen
zien. Met een paraplu en tussen de buien door bekijken we de kwekerij. Jan van Laerhoven heeft alles zelf opgebouwd. Hij
staat op het punt om met pensioen te gaan. Helaas is er geen opvolger voor het 12 ha. grote bedrijf. Er wordt vanuit zaad
gekweekt naar bosplantsoen in een plantbare maat (60-100). Er wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere teelt, teelt
onder milieukeur en biologische teelt. De laatste is het meest intensief. Alle onkruid moet met hand worden gewied, want
bij machinaal onkruidbestrijden worden de kweekplanten mee de grond uit getrokken. Bij de teelt onder milieukeur mogen
bepaalde chemische bestrijdingsmiddelen nog wel worden gebruikt. Opvallend is het verschil tussen kweekbedden met
dezelfde soort en leeftijd, maar van een verschillende herkomst.
Het programma loopt al aardig uit. We gaan snel op zoek naar een geschikte locatie voor de lunch. Maar eerst nog even tan16
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ken...Het lukt uiteindelijk in Zundert. Na een test ‘hoe parkeer ik met een groep op een overvolle parkeerplaats tussen het
winkelend publiek met boodschappenkarretjes’ en na een lekkere lunch met uitsmijters en pannenkoeken vertrekken wij
richting ‘natuur’. Er is nog tijd voor één locatie in het programma. Op de weg ernaartoe worden we getroffen door enorme
stortbuien. Gelukkig wordt het toch weer iets droger, zodat Ben van As er niet alleen op uit hoeft om grassen voor ons te
verzamelen...
We bezoeken een gedeelte van landgoed ‘De Pannenhoef’ . Dit gebied, dat geheel gecultiveerd en ontwaterd was, is vanaf
1995 toen het in bezit kwam
van het Brabants Landschap
weer langzaam in de oude staat
hersteld. O.a. door een aantal
verdwenen vennen opnieuw
uit te graven. Veel bijzondere
planten zijn teruggekeerd uit
de ondergrondse zaadbank.
Naast de bijzondere flora is de
Pannenhoef ook een vogelrijk
gebied.
We maken een wandeling onder
leiding van Ben van As. Die ons
de eerste beginselen van het
herkennen van grassen bijbrengt.
Natuurlijk krijgen ook de nodige
beestjes onderweg de aandacht.
Met een voldaan gevoel sluiten
wij de dag af.

Vreemde vogel bij een ven in de Pannenhoef

Wat wij allemaal zagen onderweg is door Ben van As genoteerd
in de bijgevoegde lijst.

Watercrassula
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WAARNEMINGEN TIJDENS DE EXCURSIE
Stadium Soort

Nederlandse naam Gebied

Amersf. co

Opmerkingen / Voedselplant

500

mijn

Cameraria ohridella

Paardenkastanjemineer- Eendekooistraat,
mot
Achtmaal

098 - 384

Aesculus hippocastanum

5

mijn

Phyllonorycter esperella Haagbeukblaasmijnmot

104.8 - 387.2

Carpinus betulus.

5

man

Maniola jurtina

1000

mijn

Cameraria ohridella

1

zak

1

Aantal
Vlinders

Parkeerplaats, Zundert
Pannenhoef

Bruin zandoogje
PaardenkastanjemineerPannenhoef
mot

103 - 392
103 - 392

Aesculus hippocastanum

Psyche casta

Gewone zakdrager

Pannenhoef

103 - 392

op blad van Fagus sylvatica

zak

Psyche casta

Gewone zakdrager

Pannenhoef

103 - 392

2

zak

Psyche casta

Gewone zakdrager

Pannenhoef

103 - 392

op blad van Sambucus
racemosa.
op stam van Fagus sylvatica

2

zak

Luffia lapidella

Hoornzakdrager

Pannenhoef

103 - 392

op stam van Quercus robur

1
1

adult
rups

Sint jacobsvlinder
Grote beer

Pannenhoef
Pannenhoef

103 - 392
103 - 392

1

mijn

Eikenpurpermot

Pannenhoef

103 - 392

5

mijn

Tyria jacobaeae
Arctia caja
Dyseriocrania subpurpurella
Phyllonorycter maestingella

Beukenvouwmot

Pannenhoef

103 - 392

1

mijn

Stigmella hemargyrella

Pannenhoef

103 - 392

2

zak

Taleporia tubulosa

Zilverbandbeukenmineermot
Sigaarzakdrager

Pannenhoef

103 - 392

op stam van Fagus sylvatica

1

mijn

Stigmella catharticella

Wegedoornmineermot Pannenhoef

103 - 392

Rhamnus cathartica

Aantal

Stadium Soort

Nederlandse naam Gebied

Amesf. co.

Waardplant

volgroeide rups
Quercus robur.
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica

Gallen
10

blad

Acalitus stenaspis

1

boom

Aceria fraxinivora

5

ex

Pontania bridgmanii

Eendekooistraat,
Achtmaal
Parkeerplaats, ZunEssenbloesemmijt
dert
Grauwe wilgblaasbladPannenhoef
wesp
Brandnetelbladgalmug Pannenhoef
Beukenbladrolmijt

098 - 384
104.8 - 387.2
103 - 392

Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Salix caprea

200

ex

Dasineura urticae

20
2

ex
ex

Puccinia punctiformis
Andricus foecundatrix

1

ex

Cynips longiventris

Aantal

Stadium Soort

Nederlandse naam Gebied

Amersf. co. Opmerkingen

2

man

Anthus trivialis

Boompieper

Pannenhoef

103 - 392

zingend

1

man

Saxicola rubicola

Roodborsttapuit

Pannenhoef

103 - 392

t.p.

man

Rana lessonae

Poelkikker

Pannenhoef

103 - 392

kwakend in een poel.

adult

Acanthosoma haemorrhoidale

Pannenhoef

103 - 392

adult

Rutpela (=Strangalia)
maculata

Pannenhoef

103 - 392

Akkerdistelroest
Ananasgalwesp
Stuitergal / Grijze fluweelgalwesp.

Pannenhoef
Pannenhoef

103 - 392

Urtica dioica

103 - 392

Cirsium arvense
Quercus robur
Quercus robur

Pannenhoef

Vogels

Amfibieën
2
Wantsen
1
Kevers
1

Gevlekte smalbok
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Aantal

Soort

Nederlandse naam

Gebied

Amersf. co.

Opmerkingen

Amanita rubescens

Parelamaniet

Pannenhoef

103 - 392

1000-en

Crassula helmsii

Watercrassula

Pannenhoef

103 - 392

massaal langs de poelranden.

10-en

Alopecurus aequalis

Rosse Vossestaart

Pannenhoef

103 - 392

helmknoppen oranje

1

Leontodon autumnalis

Vertakte herfstleeuwenPannenhoef
tand

103 - 392

roodachtige streep onderzijde randbloemen

10-en

Phleum pratense

Timoteegras

Pannenhoef

103 - 392

1

Calamagrostis canescens

Hennegras

Pannenhoef

103 - 392

langs de poelranden

10-en

Holcus lanatus

Gestreepte witbol

Pannenhoef

103 - 392

stengel behaard

100-en

Arrhenatherum elatius

Glanshaver

Pannenhoef

103 - 392

ook Frans raaigras genoemd

10-en

Lolium perenne

Engels raaigras

Pannenhoef

103 - 392

voedergras, aar lijkt op
Kweek

1

Verbascum densilforum

Stalkaars

Pannenhoef

103 - 392

100-en

Poa pratensis

Veldbeemdgras

Pannenhoef

103 - 392

100-en

Juncus effusus

Pitrus

Pannenhoef

103 - 392

10-en

Dactylis glomerata

Kropaar

Pannenhoef

103 - 392

dichte pollen, bladschede
ruw

100-en

Anthoxanthum odoratum

Reukgras

Pannenhoef

103 - 392

ruikt en smaakt naar toffee

10-en

Chamerion angustifolium Wilgenroosje

Pannenhoef

103 - 392

lange bloemtros

10-en

Sambucus racemosa

Trosvlier

Pannenhoef

103 - 392

rode vruchten, op zure grond

1

Populus tremula

Ratelpopulier

Pannenhoef

103 - 392

10-en

Rhamnus frangula

Sporkehout

Pannenhoef

103 - 392

1

Portulaca oleracea

Postelein

tankstation Zundert

in plantsoen

1

Aira caryophyllea

Zilverhaver

tankstation Zundert

in plantsoen

Paddenstoelen
1
Planten

zeer algemeen, pit voor
olielamp

bosrand
vruchten eerst rood, later
zwart

Karen Jansen
1 juli 2011
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ACTIEJAARPLAN 2012
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
Bijen
Nieuw thema, aansluitend op het thema van de WSE. 2012 is het jaar van de bij.

Ecologische verbindingszones
Concept is een strip in 5 delen. Initiatie, Ontwerp, Aanleg, Beheer en Handhaving. De
deelstrip ‘Beheer’ uitwerken.

Leiden (Karen Jansen)

Onderwerpenportefeuille
Bijen
Dieren in het groen
Stinzenplanten
Muurbegroeiing
Natuurbeheer in bestekken
Houtwallen

ORGANISATIE
Lijst van aftreden: penningmeester: 2012
secretaris: 2013
voorzitter: 2014

BIJEENKOMSTEN
Voorjaarsvergadering: 19 april te Amstelveen
Zomerexcursie: 14 juni, thema: bijen

excursiecommissie

Najaarsvergadering: 4 oktober te Den Haag

SAMENWERKINGSVERBANDEN
Vereniging Stadswerk Nederland, bestuur GNL

Lelystad (J. Meijerink)

Studiegroep toegepaste beplantingsleer met Plantscoop

vacant

Vakpers

voorzitter
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DISCUSSIE AUTOCHTOON PLANTMATERIAAL
LEIDRAAD DISCUSSIE AUTOCHTOON PLANTMATERIAAL OP 21 APRIL 2011
Het resultaat van deze dagleidraad zal worden gebruikt als input voor de zomerexcursie naar kwekerij ‘Bronnen’.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wat is autochtoon plantmateriaal
Wordt het toegepast
Wat voor soort gewassen betreft het
In welke situatie wordt het toegepast
Wat is het nut/ heeft het zin als er daarnaast ook ander plantmateriaal wordt gebruikt
Vanaf welke oppervlakte/hoeveelheid heeft het zin
Hoe is de verkrijgbaarheid/betrouwbaarheid
Kostenaspect
Hoe krijg je het tussen de oren van ontwerpers en beheerders

Korte samenvatting van de discussie:
1.

Genetisch materiaal uit de regio

2.
Vlaardingen: Voor bepaalde gebieden wordt plantmateriaal bij ‘Bronnen besteld. Zaden worden zelf verzameld uit de
directe omgeving en uitgezaaid.
Amstelveen: In heemparken wordt autochtoon plantmateriaal gebruikt. Houtige gewassen worden besteld bij ‘Bronnen’.
Den Bosch: Bij een plan voor het terug plaatsen van vlechtheggen langs de Maas is autochtoon plantmateriaal besteld.
3.
Bosplantsoen: afhankelijk van de streek bijv.: berk, wilg, els, populier.
Kruiden: Zaaimengsels
4.

In gebieden met een natuurlijke inrichting.

5.
Biologische klok: bloeitijden kloppen precies met de plaatselijke fauna.
Behoud genenmateriaal
Behoud historisch beeld
Duurzaamheid
Is optimaal aangepast aan het plaatselijke klimaat: ziektes, vorstgevoeligheid
6.

-

7.

Er bestaat een kwekerscollectief en een certificering. Het blijft uiteindelijk een kwestie van vertrouwen.

8.
Bij kleine aantallen zijn de vervoerskosten relatief hoog. Een probleem kan de manier zijn waarop de inkoop is
geregeld in gemeentes (gezamenlijke inkoopafdeling). Het materiaal hoeft niet perse duurder te zijn.
9.

–

CONCLUSIE/VERVOLG DISCUSSIE AUTOCHTOON PLANTMATERIAAL N.A.V. ERVARINGEN EXCURSIE
1.
Planten van autochtonen afkomst zijn aangepast aan ons klimaat. Hoe verhoudt zich dat met de klimaatverandering?
Wellicht passen ‘onze’ planten straks beter in Scandinavië en de Franse soorten straks beter bij ons.
2.

Wat is een goede bestekstomschrijving om te garanderen dat we krijgen wat we eigenlijk willen?

3.
Hoe krijgen we het belang van het gebruik van APM tussen de oren van anderen? (politiek, burgers), immers als je
voor elkaar krijgt dat een ander jouw verhaal gaat vertellen, wordt het een stuk makkelijker je doel voor elkaar te krijgen.
Zeker als het financiële voordeel niet meteen kan worden aangetoond.
4.

Kunnen we een stappenplan maken, waarmee het gebruik van APM in een project van de grond komt?
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