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Verslag voorjaarsbijeenkomst 12 mei 2016 te Vlaardingen

Aanwezig: Gem. Vlaardingen: Ger, Robbert en Willem. Gem. Apeldoorn: Ernst-Jan, Wim en Petra. Gem. Haarlemmermeer: Henk. 
Gem. Den Bosch: Carine. Gem. Amstelveen: Walter en Rinus (notulist). Groenbedrijf Deventer: Lammert. Gem. Den Haag: Jan en 
Esther.
Afmelding van Karen (Leiden) en Marcel (GB Deventer)

VERSLAG ACTIE

1. Opening en dagindeling:
Ger Stam is vandaag onze gastheer bij de gemeente Vlaardingen en heet alle aanwezigen een 
hartelijk welkom met koffie/thee en ijzerkoekjes. We verblijven op de gemeentewerf waar de 
groenmensen en de stratenmakers hun domicilie hebben. Ger geeft een toelichting op het 
programma van de dag. Eerst volgt onze agenda voorjaarsvergadering. Daarna wordt ons een 
lunch aangeboden. Het middagprogramma zal ingeleid worden door Roeland Vermeulen met een 
presentatie inzetten van grote grazers. Daarna gaan we naar een begrazingsproject kijken in de 
Broekpolder om omstreeks 15.30 uur ter afsluiting een drankje en hapje te eten. Onze voorzitter 
Carine zal de vergadering leiden.

2. Verslag en afsprakenlijst vorige vergadering
Verslag wordt goedgekeurd.
Nav het verslag van de vorige keer:
Iedere deelnemende TIF gemeente krijgt ook de uitnodigingen bijeenkomsten Werkgroep Stads 
Ecologen mits ze zijn aangemeld. Gemeente Apeldoorn en Deventer moeten nog aangemeld 
worden. Ester heeft zichzelf aangemeld. Binnenkort heeft de WSE een bijeenkomst in Zutphen 
met als thema beheer in relatie tot insecten in de stad.
De WSE communiceert via het ROMnetwerk. Carine en Esther maken hier gebruik van en vinden 
het erg nuttig. Je kunt je specifiek voor platforms aanmelden waarvan WSE er één van is. Uiteraard 
staan ook WSE bijeenkomsten ook op het ROMnetwerk.

De module natuurlijk beheer van Stadswerk i.s.m. softwarebedrijf Groenestein is een feit. De 
module is een rekenprogramma beheermaatregelen natuurlijk beheer die op maat gesneden kan 
worden voor iedere gemeente of bedrijf. Daarnaast is er een forum om informatie uit te wisselen 
en een beeldenbank die grotendeels nog gevuld moet worden. Ook voorziet het programma in 
een biomassa berekening.
Rinus is lid van deze werkgroep. De eerste presentatie heeft plaatsgevonden bij de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug. Twee andere presentaties zijn gecanceld vanwege geringe deelname. 
Binnen volgt een presentatie bij de gemeente Heerhugowaard. Esther heeft direct contact 
gezocht met Groenestein heeft met haar collega’s binnenkort een sessie. Geïnteresseerden 
kunnen via Groenestein een proefabonnement aanvragen.

Apeldoorn heeft haar ecologisch en traditioneel beheer van vooral bermen laten doorrekenen. 
Voorwaarden ecologisch bermbeheer zoals Apeldoorn die invult en de CROW module bermen die 
net klaar is maar nog niet operationeel zal Ernst-Jan delen met de TIF leden. 

Rinus heeft een rapport van RWS waarin traditioneel en ecologische bermbeheer worden 
afgewogen met elkaar in middelen en ecologische waarde. Rinus zendt het rapport door naar 
ieder.

Stadswerk: Carine is aangesloten bij de werkgroep gedragscode ontwikkeling. Alle aanwezigen 
gebruiken de gedragscode Stadswerk beheer. Alleen Amstelveen heeft haar eigen gedragscode 
maar gaat met ingang van febr. 2017 ook over op die van Stadswerk. Walter: vraagt zich af hoe 
het juridisch is geregeld met heemplanten in de gedragscode van Stadswerk. B.v. het inzaaien 
en planten van wilde gekweekte planten. De gedragscode Amstelveen voorziet hierin door 
de herkomst aan te geven van wilde planten die niet wild zijn. Dit is voorheen door de RVO 
goedgekeurd.
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3. Jaarverslag
Het jaarverslag ziet er (weer) fantastisch goed verzorgt uit. Er zijn geen op- of aanmerkingen op 
het jaarverslag. Complimenten voor Karen.

3.  Zomerexcursie
De zomerexcursie met als thema Biodiversiteit op 30 juni a.s. wordt verzorgd door Rinus en 
Henk. Marcel heeft aangegeven dat hij door drukke werkzaamheden geen mogelijkheden ziet 
om te kunnen bijdragen. Rinus stelt voor om de Cruydthoeck in Nijberkoop te bezoeken. Henk 
vult dit gelijk aan met een bezoek aan de tuinen van Le Roy in Heerenveen. Wim wordt ingelicht 
omdat Apeldoorn aanvankelijk op 23 juni met 8 personen een bezoek aan de Cruydthoeck had 
ingepland. 
De najaarsvergadering en excursie op 13 oktober wordt wellicht een combinatie van Amstelveen 
en de Haarlemmermeer. 

Rinus, Henk

4.  Communicatie
•	 Artikel:
Karen heeft naar aanleiding van de najaarsvergadering een stuk geschreven over de 
zomerexcursie in Deventer met als thema de bodem. Alle aanwezigen zijn van mening dat het 
een goed stuk is maar voor publicatie te breed. Onderdelen als bodem en mulchen zijn goed voor 
publicatie en kunnen wellicht nog iets uitgediept worden. 
Vakbladen die in aanmerking komen zijn: Stad en Groen, Stadswerk, TenL, Groen, Natuur, Bos en 
Landschap.
Wim wil wel een samenvatting schrijven voor Stadswerk. Hij neemt contact op met Karen voor een 
publicatie in Stadswerk en TenL.

•	 Website:
Wat is het doel van de website? Willen wij hiermee andere partijen bereiken? Is de naam van 
de website dan wel de juiste? De website is tot heden bedoeld voor onszelf. Alle stukken en 
publicaties vind je op de website. Daarnaast is de website voor onze achterban om te laten zien 
waar wij als kleine werkgroep mee bezig zijn. Willen wij als club gaan publiceren en informatie 
delen met andere partijen, is de naam heemflora niet zo treffend. De webmaster Henri heeft een 
uitdraai gemaakt van het aantal bezoeken. Zoekopdrachten als het kweken van heemplanten of 
vragen over specifieke planten zijn het populairst. De zoekmachines lezen geen PDF bestanden.
We spreken af dat in de najaarsvergadering wanneer ook Henri aanwezig de website een apart 
agendapunt wordt. 

Wim

Karen (agendapunt)

5.  Thematische onderwerpen
Besloten wordt om in 2016 met het thema biodiversiteit aan de gang te gaan. Mede naar 
aanleiding van de bedreigingen in de wetgeving, die ingrijpend gaat veranderen. Dit is een breed 
onderwerp  (zie bijlage ‘mindmap biodiversiteit’). Om het behapbaar te maken moet worden 
gekozen voor een onderdeel. Wetgeving en bermen kwamen hierbij naar voren. Eventueel kan 
dit onderwerp worden doorgezet naar een volgend jaar, zodat een ander onderdeel kan worden 
uitgediept.

6. Informatie-uitwisseling
Correspondentie:
Niets

Financiën:
De TIF heeft een betaal- en comfortspaarrekening lopen bij de ING. De saldi zijn resp. € 857,02 
en € 572,23. Binnenkort kan iedere gemeente de factuur contributie van  € 25 per gemeente 
verwachten. Om geld te innen is de TIF sinds vorig jaar ingeschreven bij de kamer van koophandel 
onder nr. 63819015
Bij de najaarsvergadering zal een financieroverzicht worden overlegd van het jaar 2015 en het 
lopende jaar. 
Wie iets wil organiseren wat geld kost kan dit in overleg met de penningmeester ten laste brengen 
van de TIF. De middelen zijn er.

Nieuwe leden:
Gemeente Westland heeft interesse in de TIF. Carine heeft  Westland gesproken tijdens een 
symposium over de nieuwe natuurwet. Voor de a.s. zomerexcursie ontvangt Westland een 
uitnodiging. Ger geeft de adresgegevens van Westland door aan Karen. Ger
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Bestuur:

Roulatie bestuur: Carine heeft haar termijn van voorzitter erop zitten. Omdat er geen gegadigden 
zijn en zij haar taak met liefde vervuld wil ze voor de komende 3 jaar onze voorzitter blijven. Dit 
wordt unaniem bejubeld.

Rondje leden:

•	 Apeldoorn:
- Imkers zeer actief. Cursus geweest en bijenhouden is populair. 
 Reactie Esther: uit onderzoek is gebleken in Amsterdam,  dat honingbijen en wildebijen  
 elkaar beconcurreren. In principe zou er geen concurrentie moeten zijn als de  
 voedselbronnen goed zijn. 
 - Burgers betrekken bij inventarisaties bermen. Wie heeft hier ervaring mee. 
 Lokale IVN en KNNV afdelingen pakken dit soms op. 
 Reactie Esther: heeft contacten met KNNV over inventarisaties. Haar doel is een beheerplan.    
 Basis is het vademecum van Arie Koster. Vrijwilliger heeft iets opgebouwd in Excel die het  
 beste maaiadvies geeft.
 Reactie Carine: gemeente Vught, meldingen worden verwerkt. Nulmeting; informatie die  
 voor Natuurmonumenten waardevol bleek.
 Ger: maakt zelf veel foto’s van bermen door de jaren heen.
 Henk: doet zelf de inventarisaties in de Haarlemmermeer.
  - Japanse Duizendknoopbestrijding i.s.m. de waterschappen d.m.v. injecteren van de hoofdas 
   met Roundup. Reuzenberenklauw wordt ook geïnjecteerd.
   - Bosplantsoen beheerplan in de maak. Doel is om verschillen in beheer te voorkomen.  
    Eenduidig en met draagvlak vanuit de bevolking.
    - Petra is beleidsmedewerker groen.

•	 Deventer:
Fermenteren van groenafval om vervolgens te gebruiken als mulchlaag. Onkruidzaden worden 
voor een deel gedood. Ook Almelo en Hengelo zijn hiermee actief. Het is een soort inkuilen.

•	 Vlaardingen:
-  Vrijwilligers werkgroep ijsvogelwanden bereiken leuke resultaten.
-  Cursus gedragscode flora en fauna niveau 3 voor enkele mensen.
-  NVO’s aanleggen in combinatie met de Kader Richtlijn Water waterschap Delfland.
-  Onderhoud van een NVO is een punt van aandacht. Wat betaalt het waterschap en wat de 
gemeente. Verschillende interpretatie begrenzing beheer.

•	 Den Bosch:
-  Heeft een top 12 lijst van vasteplanten voor in de openbare ruimte.
-  In ’s-Hertogenbosch Noord zijn de beschoeiingen slecht. Iom waterschap worden waar    het kan 
natuurvriendelijke oevers gemaakt.
-  De plannen van aanpak FF die door aannemers moet worden opgesteld (dat vragen we in het 
bestek) zijn nog steeds ondermaats. Ondanks dat de groenbedrijven een FF cursus bestendig 
beheer hebben gevolgd. Vraag Hoe is dat bij de andere gemeentes?
-  Tijdens werkzaamheden een beverburcht vernield. Hier is bij RVO een melding van gemaakt. 
RVO heeft geen boete o.i.d. opgelegd.

•	 Amstelveen:
-  Inventarisatie broedplaatsen gierzwaluw door vrijwilligers en een professioneel die de gegevens 
controleert.
-  Aanleg plas- en drasbermen en voorbeplante cocosrollen in het hart van Aalsmeer.

Bijlagen:

Verslag middaggedeelte
Verslagen: 

Ochtendgedeelte: Rinus Hofs,
Middaggedeelte: Ger Stam.
Bewerkt door: Karen Jansen

augustus 2016
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Middagdeel voorjaars bijeenkomst Vlaardingen 12 mei 2016.

Ontwikkeling begrazing Natuurkerngebied Broekpolder. Door Roeland Vermeulen 
van Free Nature.

Excursie mei 2016 Natuurkerngebied Broekpolder.

Inleiding
Roeland Vermeulen ecoloog van Free Nature geeft een presentatie aan de hand van dia’s over de ontwikkeling van het 
natuurkerngebied De Ruigte groot 150 ha waarna introductie van grote grazers. 
In 2012 is het gebied aangelegd door grote populieren bossen die in en slechte conditie verkeren te kappen en grote 
waterpartijen te graven. Het hout werd ter plaatse verwerkt en hiervan werden grote kralen aangelegd. In deze kralen is 
vervolgens beplanting geplaatst om vraat van de grote grazers te voorkomen.

Het verhaal
Na de aanleg eind 2012 zijn de eerste Hooglanders in het gebied uitgezet om het gebied te beheren. 
De federatie Broekpolder een burger initiatief die samen met de gemeente het plan hebben uit gewerkt zijn vervolgens aan 
de slag gegaan een grote groep vrijwilligers te werven. Deze groep vrijwilligers (schouwers)  zijn door Free Nature opgeleid en 
geven nu excursies, melden calamiteiten en vertellen over het ontstaan van het gebied. 
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Aangezien het gebied heel sterk vervuild was met de grote berenklauw was de uitdaging groot om te bezien wat de Schotse 
Hooglanders konden uitrichten om deze berenklauw onder de duim te houden. Mede door grote gebieden onder water te 
zetten, afschuiven van de bovenste toplaag waar de zaden zich bevinden en inzet van grote grazers is er incidenteel nog een 
enkele berenklauw aanwezig.

2012 gebied vol met reuzenberenklauwen. Gebied na aanleg. De berenklauwen zoveel mogelijk verwijderd.

Schotse Hooglanders in het water.

Het gebied heeft in de afgelopen jaren een ware metamorfose ondergaan. De kwalitatief goede bossen met duurzamer hout 
zoals essen, esdoorns en eiken zijn behouden. Deze bossen met nu  vergezichten vanwege openheid (kap slechte populieren) 
en de waterpartijen zijn een lust voor het oog.

De kuddes Schotse Hooglanders zijn sociale kuddes wat inhoud dat er zowel jonge als oude, mannelijke en vrouwelijke 
dieren aanwezig zijn. Aan de hand van de grootte van het gebied is het aantal grote grazers afgestemd. Dit houdt in dat 
bij het minste aanbod (winterperiode) aan (vr)eten de grootte van de kudde wordt bepaald. Dat houdt in dat er in dit 
natuurkerngebied (De Ruigte) ongeveer 33 Schotse Hooglanders hun plek vinden. Geboortes die horen daar natuurlijk ook 
bij en dit is hier in dit natuurkerngebied al enkele malen voor gekomen. Door vergroting van de kudde ontstaan er kleinere 
eenheden van eenzelfde familie.
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Wat valt er zoal waar te nemen na de nieuwe inrichting en de introductie van de grote grazers in het natuurgebied?
Door de vernatting zijn lepelaars, grote zilverreigers, dodaars geoorde futen, zomertalingen, meerkoeten en waterhoentjes 
waargenomen.

Wat bloemen en kruiden betreft kwamen we deze middag  alleen al de volgende planten tegen:

Jacobskuiskruid,
Speerdistel
Kaardebol
Akkerdistel
Klis
Harig wilgenroosje
Meidoorn (wordt niet gegeten door de runderen)
Wolfspoot
Moerasandijvie
Waterscheerling
Kruipende boterbloem
Watermunt
Waterweegbree
Hennegras
Geknikte vossenstaart
Voederwikke
Vergeet-mij-nietje
Margriet.

Tot slot
Deze excursie vond plaats onder het genot van een zonnetje met zomerse temperaturen in deze lente maand. We 
mogen constateren dat het heel goed mogelijk is om mooie stukjes natuur te realiseren in dit toch wel als bekend staand 
industriegebied. Het zijn stukjes waar we heel voorzichtig mee om moeten gaan en het geeft voor veel mensen een rust 
moment in het anders zo hectische gebied.

De middag werd afgesloten met een drankje en een kleine versnapering alles bij elkaar een geslaagde dag.


