
Verslag van de voorjaarsbijeenkomst op 17 april 2014 te Den Bosch
Aanwezig: Carine de Rouw( Den Bosch), Ger Stam ( Vlaardingen), Jan Meijerink (Lelystad), Jan Metselaar (Den Haag). Ernst Jan Mul-
derij, Robert Knoop, Wim Mulder (Apeldoorn).
Afmeldingen: Karen Jansen (Leiden), Jan Meijerink (Lelystad).

VERSLAG ACTIE

1. Opening en dagindeling:
Carine heet iedereen van harte welkom in het wijkonderkomen “Kruisstraat” in Rosmalen. Zij zit de 
vergadering voor. Tot ca. 12.00 uur de voorjaarsvergadering waarna een lunch wordt gebruikt. Dan 
ook zal Rien van Esch aanschuiven die met ons enkele locaties met vaste planten gaat bezoeken.

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

N.a.v.: 
- Karen heeft de informatie over ophaalbrug nog niet opgestuurd. Aktie blijft staan.
- Een aantal leden heeft kapverordeningen rondgestuurd.
- Carine heeft iedereen aangemeld bij de WSE. Er komen regelmatig uitnodigingen langs.
- De a.s. zomerexcursie is in Leiden. Donderdag 5 juni. Vlaardingen meldt hiervoor af.
- De najaarsvergadering in Lelystad op donderdag 2 oktober. 
- Carine levert tekst aan Rinus voor profiel Den Bosch op heemflora.nl. 
- De website is compleet vernieuwd door webmaster Henri Hennequin. Is ingericht om juist 
met smartphone te gebruiken. Tot nu toe ca. 2500 bezoekers geweest. Februari was het drukst. 
Gemiddeld 10 pagevieuws per dag. Jaarverslagen en actiejaarplan 2014 staan op de site. Foto 
homepage met groepsfoto dringend vernieuwen.
- In maart was expertisemiddag over de flora en fauna wet in Heerhugowaard. Uitgevoerd door 
bureau Regelink. Graag deze informatie uitwisselen wie dergelijke bijeenkomsten heeft bezocht.
- Rinus wil de volgende bijeenkomst Walter Busse introduceren als lid van de werkgroep TIF. Walter 
is voorman heemparken in Amstelveen. Rinus heeft nieuwe functie van adviseur flora en fauna 
voor de gemeente Amstelveen en Aalsmeer.
- Er is een boekje “Dwalen door betoverend heemgroen” uitgegeven door stichting LM Publishers. 
Het boekje handelt over de heemparken Jac. P. Thijssepark en de Braak in Amstelveen. ISBN 978-
94-6022-272-6. Ook in het Engels verkrijgbaar. 
- Carine heeft in Den Bosch de functie van adviseur Groen, F&F en moederbestek gekregen.
- Ook Ernst Jan is veranderd van functie. Nu vakspecialist Groen.
- Na aanleiding van oproep nieuwe leden heeft gemeente Deventer zich aangemeld. De heren 
Lamme Smit en Marcel Smit van het groenbedrijf Deventer als Sr. Beleidmedewerker. Karen zal ze 
uitnodigen. 
- Gem. Heerhugowaard, Dirk Joustra heeft gevraagd of TIF een presentatie kan houden bij de 
groen contactgroep Noord Holland. Rinus wil dit wel doen en neemt contact op met Dirk Joustra.
- Verslag van 14 november is goedgekeurd.

Karen

Carine

Rinus
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3.  Jaarverslag 2013:
Ziet er fantastisch goed verzorgt uit. Wordt goedgekeurd. Met veel dank aan Karen.

4.  Organisatie:

Financiën
Contributie 2014 is rondgestuurd. TIF staat niet ingeschreven bij de kamer van koophandel. 
Sommige gemeenten vragen hierom als er betalingen gedaan moeten worden. Naar een 
oplossing wordt gezocht. *Per 1-1-14 op de betaalrek. € 742,24 en op de spaarrek. € 560,72. Rinus 
legt een overzicht over van alle betalingen en ontvangsten vanaf 2008 tot heden. 

Rooster van aftreden
Voorzitter         2013, Carine blijft voorzitter.
Penningmeester        2014, Rinus blijft doorgaan.
Secretaris                     2015.

Samenwerking Werkgroep Stads Ecologen WSE
Carine nodigt WSE uit voor de zomerexcursie. TIF is uitgenodigd voor deelname WSE. Worden 
regelmatig uitnodigt voor WSE bijeenkomsten/excursies.
Carine zal de WSE vragen naar de planning voor komend jaar.

  

5. Thematische onderwerpen:

Nieuwe onderwerpen:
- Bomenplan 
- Eenheidsprijzen onderhoud 
- Flora en Fauna wet.

Vaste planten:
Eenheidsprijs vaste planten zijn door diverse gemeenten ingezonden. Prijs is sterk afhankelijk van 
de toegepaste soorten. Aanplant in grote maten in bv. P11 heeft een grotere kans van slagen. Er 
zijn ervaringen met contracten aanleg en onderhoud. Bv. Griffioen. Na aanleg 1 á 2 jaar onderhoud 
incl. watergeven en inboet.
Vlaardingen doet proef in woonwijk. Gemiddeld voor het onderhoud € 2,50/m2. Vaste planten 
gaan zeker 10 jaar mee. Na project, eerste 3 jaar uitbesteed onderhoud. Van groot belang de 
goede soorten te kiezen.
Apeldoorn doet proeven met prairiegrassen van fa. Lageschaar.  Aanleg is duurder. Na 3 jaar 
onderhoud even duur als heesterbeplanting. 
Amstelveen wordt aanleg en onderhoud van vaste planten door gemeente zelf onderhouden.
Voor in te richten borders schoon beginnen. Vaak aanleg en 2 jaar onderhoud met inboet tenlaste 
van project. Potmaat (9) 11. Er is maar een beperkt sortiment vaste planten geschikt voor openbaar 
groen. 

Huiswerk voor ieder: goede vaste planten soorten op basis van ervaringen toevoegen aan de lijst 
van soorten zoals die wordt gebruikt door Griffioen. 

Toepassing vaste planten, planten of zaaisels in bosplantsoen. Juist heemkruiden. Voordeel 
is attractiviteit en ecologische waarde. In Amstelveen wordt dit in de wijken aangemerkt als 
heemplantsoen.

Allen

6. Zomerexcursie:
Donderdag 5 juni. Karen gaat een interessant programma samenstellen over vaste planten in het 
openbare domein. Rinus zal ook de oud-leden van de TIF een uitnodiging toezenden. Karen
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Bijlagen:
Verslag middagexcursie

Rinus Hofs
mei 2014

7. Informatie-uitwisseling:
Vlaardingen: randen langs bosplantsoen worden ingezaaid met wilde flora.

Toezicht op het beheer goed omschrijven in de bestekken. Zelfs in deel 3. Niet schoffelen maar wieden. 
Zeker de eerste malen. Het gebeurt desondanks toch vaak dat de schoffel wordt gebruikt. 

Burgerparticipatie.
Participatie door groenadoptie. Gemeente Schijndel doel veel met goenadoptie. Door burgers 
onderhouden vakken worden met tegeltje gemarkeerd. Bewoners krijgen vergoeding voor onderhoud 
wat weer ingezet wordt voor de sociale cohesie. Contactpersoon in Schijndel die veel kan vertellen over 
dit onderwerp is Ing. W.G.J.M. (Wim) Bekkers *tel. 073-5440932 wbekkers@schijndel.nl
Vlaardingen geeft bewoners vouchers uit ter waarde van € 2000. De buitenruimte coördinator monitort 
de initiatieven. 
Den Haag: ook enkele bloembollen projecten in bewonersparticipatie.

Graag voor diegene die nog niet hebben gereageerd hun gemeentelijk kapbeleid opsturen naar Carine. 

Geocaching:
“Schatzoeken” op basis van GPS coördinaten. Een item waarbij mensen naar parken en plantsoen 
worden gehaald die je anders niet zult verwachten. Voorwaarde is dat je randvoorwaarden opstelt. Niet 
klimmen in bomen of betreden van kwetsbare beplantingen.

Carine

Rinus
Carine
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Witte Veldbies met Judasbomen Hemerocallis en Carex langs een hoofdweg

Ervaringsuitwisseling

MIDDAGEXCURSIE voorjaarsvergadering 17 april 2014

Het middagdeel werden we rondgeleid door Rien 
van Esch. Voorman groen en onlangs in dienst 
bij de gemeente Den Bosch. Rien is voorheen 
werkzaam geweest bij Ton van den Oever 
boomkwekerijen als productieleider.

Voor de vestiging Kruisstraat zijn dit voorjaar 
borders vasteplanten aangelegd. Wat al direct 
opvalt zijn relatief droge omstandigheden waar 
de vaste planten moeten groeien. De grond is 
verbeterd met champignonmest. Hemerocallis, 
Geranium, Carex en Asters.
De dienst verzorgt zelf de inkoop van 
plantmaterialen en de aanleg.  Ook heeft zij 
project gedaan met fa. Griffioen.  Aanleg en 
onderhoud worden gecoördineerd door Rien. 

Langs een statige laan zien we een combinatie van vaste planten met weigelia. Iets waar je niet zo gauw aan denkt. 
Zoutschade is iets waar je zeker rekening mee moet houden met het toepassen van vaste planten. Hemerocallis weet zich hier 
goed te handhaven. Ook moet een border een zekere massa hebben om snel te kunnen herstellen. Pas na het tweede en soms 
derde jaar bereik je het niveau wat je wenst. In het voorjaar worden alle borders met een bosmaaier kort gemaaid en bemest. 
Taaiere soorten als grassen en zegge worden geknipt met heggenschaar. 

De gevolgen van zoutschade zijn lang zichtbaar. Langs een drukke weg zien we geraniums die behoorlijk hebben geleden. 
Ook na inboeten blijf je nog een paar jaar een achterstand houden in de dekking. Open plekken zijn gauw gevuld met 
ongewenste planten en na een pittige winter kun je weer opnieuw beginnen.
Apeldoorn heeft zeer goede resultaten met Physocarpus ‘ Tilden Park’  als heesterbeplanting vanwege zijn hoge 
zouttolerantie. 



Een buurtbewoner wordt gevraagd naar leefbaarheid Rosmalen aan zee (Zandgat)
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Bij het Hof van Hollandt in Rosmalen zien we ook een aantal grote vakken waar het niet goed gaat. Om onverklaarbare 
redenen zijn vaste planten uitgevallen. Geraniums die het steevast laten afweten. Na een paar keer inboeten zonder 
verbetering, kun je maar beter stoppen en voor wat anders gaan. Vooral de eerste jaren moet je er bovenop zitten om het 
zaaionkruid geen kans te geven. 

Ook de nieuwe wijk de Groote Wielen werd bezocht. Hier heeft de architect een wel heel uitdagend concept toepassing 
vast planten ingevoerd. Grote vlakken met witte veldbies en zeggen met als solitairen krenten en Judasbomen die prachtig 
stonden te bloeien. De beplantingen stralen rust en orde uit in deze schaal van toepassing, maar zijn praktisch niet onkruidvrij 
te houden. Het kweekgras tierde er welig tussen de Luzula maar stoort in het geheel niet, hoewel het niet de bedoeling is. 
Bewonersparticipatie zal hier moeilijk gaan, omdat het onmiddellijk het ontwerp en de eenheid tekort doet. Gefreubel langs 
de kantlijn en monoculturen gaan niet samen. 
Het bomenbestand in de Groote Wielen is bijzonder gevarieerd. Alle bomen staan in grasstroken op zorgvuldig gekozen 
plaatsen. Fraai vormgegeven bruggen over de talrijke waterlopen in deze wijk. 

We bezochten de ingenieuze watermachine van de groote wielen. TIF was hier al eens eerder. Water uit de wijken wordt 
gezuiverd via een uitgebreid patroon van waterlopen, retentiebekkens, koppelbeken en moeras om vervolgens weer de 
wijken in te stromen. Een mooi wandelgebied vlakbij de wijk. Tegenvaller is de hoge energielasten voor het rondpompen van 
het water uit de centrale plas naar de hoge en lage ring. Hier was misschien een windmolen op zijn plaatst geweest maar ook 
dat zijn investeringen die er niet om liegen. 

Na de rondgang door een deel van Den Bosch werd de dag afgesloten op de Kruisstraat. Dank aan Carine en Rien voor deze 
mooie en goed verzorgde dag.


