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JAARVERSLAG

Tijdens het middagprogramma is aandacht besteed aan de toepassing van vaste planten op diverse plekken in Den Bosch.

•	 Najaarsvergadering: 13 november  te Lelystad
Het thema van deze dag was participatie. Twee projecten werden op lokatie bekeken: een natuurlijk beheerde kwelstrook bij 
Bataviastad en een natuurlijk speelgebied  ‘de Spettertuin’  in het Woldbos.

ZOMEREXCURSIE
De zomerexcursie vond plaats op 5 juni. De bestemming was Leiden. Het thema’s waren vaste planten en burgerparticipatie. 
Tijdens een fietstocht langs 7 afwisselende lokaties werden deze onderwerpen bekeken en toegelicht. In het programma 
zaten onder andere vaste planten borders, omgevormd gemeenteplantsoen en een stadspark dat deels met vrijwilligers 
wordt beheerd. 

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’   en de WSE (Werkgroep Stadsecologen)
 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 ecologische verbindingsverhaal in de vorm van 5 posters in stripvorm. Per discipline worden de aandachtspunten 
beschreven. Het deel ‘Beheer’ is uitgewerkt. De strip  ‘beheer’ en de gegevens van de overige disciplines zijn op de site 
geplaatst. De uitwerking van deze delen wordt opgeschort tot een moment waarop financiën beschikbaar zijn.

Duurzaam groen dichtbij:
Aansluitend bij het landelijke jaar van de Directe Woonomgeving. De zomerexcursie en de middagexcursies van de 
vergaderbijeenkomsten zijn afgestemd op dit onderwerp.

BIJEENKOMSTEN

•	 Voorjaarsvergadering: 17 april te Den Bosch
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De Stadstuinen in Park Matilo. Een openbaar toegankelijk volkstuincomplex in een stadspark.

ORGANISATIE
Er wordt een roulatiesysteem van drie jaar gehanteerd. 
Lijst van aftreden: penningmeester: 2014 
   secretaris: 2015
   voorzitter: 2016
       

LEDENBESTAND
In 2014 waren de volgende gemeentes actief lid van de werkgroep; Amstelveen, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leiden, 
Lelystad en Vlaardingen. Zij namen met een of meer vertegenwoordigers deel aan de activiteiten. De gemeentes Deventer en 
Utrecht hebben aansluiting gezocht  bij de werkgroep.

EXTERNE CONTACTEN
In 2011 heeft de TIF contact gezocht met de WSE (Werkgroep Stadsecologen). De twee werkgroepen opereren in hetzelfde 
vakgebied. Er is nagedacht in welke vorm de TIF en de WSE elkaar kunnen versterken.  In 2014 hebben leden van de twee 
werkgroepen elkaar op verschillende momenten ontmoet; tijdens de zomerexcursie en ook tijdens de najaarsbijeenkomst 
waren leden van de WSE aanwezig.

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 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. Wor-
den 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 vergoe-
ding 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 coördina-
tor 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 rand-
voorwaarden 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. 
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Een buurtbewoner wordt gevraagd naar leefbaarheid Rosmalen aan zee (Zandgat)

2

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.
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Verslag van de najaarsbijeenkomst op 13 november te Lelystad
Aanwezig: Carine de Rouw( Den Bosch), Jan Meijerink (Lelystad), Jan Metselaar (Den Haag). Ernst Jan Mulderij  en Wim Mulder 
(Apeldoorn), Karen Jansen (Leiden), Rinus Hofs en Walter Bussen (Amstelveen), Michel Geijssens (Purmerend WSE), Marcel Wenker 
(Deventer), Lammert Smit (Groenbedrijf Deventer)

VERSLAG ACTIE

1. Opening en dagindeling:
Jan heet iedereen van harte welkom. We beginnen met een voorstelrondje i.v.m. de vele nieuwe 
gezichten vandaag.

Michel Geijssens: Heeft de onderwerpen dierenwelzijn, ecologie, spelen en de heemtuin onder zijn 
hoede.
Lammert Smit: Werkt voor het uitvoeringsbedrijf van de gemeente Deventer. Is hoofduitvoerder 
en voert samen met medewerkers van Sallcon (sociale werkvoorziening) en medewerkers de 
gemeente, die als BV in dienst zijn, het beheer van de openbare ruimte uit. Daarnaast wordt ook 
het groenonderhoud van een aantal grote bedrijven verzorgd.
Marcel Wenker: Senior beleidsmedewerker. Taken: in stand houden van groen. Ziet toe op het 
uitvoeren van beleid en toetst ontwerpen op haalbaarheid.
Wim Mulder: Stadsdeelbeheerder. Onderwerpen: wilde flora en zaken op strategisch beleidsniveau.
Carine de Rouw: Realisatie en beheer openbare ruimte. Onderwerpen: groen, flora en faunawet, 
inkoop plantmateriaal, werkgroep spelen en groen.
Jan Metselaar: Frontoffice openbare ruimte, groen en spelen.
Jan Meijerink:  Coördinator groen. 
Rinus Hofs: Adviseur flora en fauna voor gemeente Amstelveen en Aalsmeer.
Walter Busse: Beheerder heemparken
Evert Jan Mulderij: Vakspecialist, adviseur groen. Onderwerpen: flora en faunawet, gemeentebreed 
beheer. Schakel tussen beleid en uitvoering/beheer.
Karen Jansen: Ontwerper openbare ruimte / groen. Onderwerpen o.a. Inrichting bij bouwplannen, 
renovatie van stadsparken en het opstellen van leesbare beheerplannen. Opdrachten vanuit 
projecten, maar ook vanuit de stad/beheer.

2. Verslag van de vorige vergadering (17 april 2014):
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

N.a.v. najaar 2013: 
-Tekst  voor site van de gemeente Den Bosch.
-Voorpagina van de site vernieuwen (de huidige foto is verouderd). Doorgeven aan Henny.
-Presentatie groencontactgroep.

N.a.v. voorjaar 2014: Het aanmelden van de leden voor ROM-netwerk (om op de hoogte te kunnen 
zijn van het programma van de WSE) lijkt niet helemaal goed te zijn verlopen. Carine meldt 
iedereen nog eens aan.

Carine
Rinus
Rinus

Carine
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Bijlagen:
Verslag middagexcursie

Karen Jansen
december 2014

3.  Actiejaarplan 2015
Voorjaarsbijeenkomst:  23 april te Amstelveen. 
Zomerexcursie:               11 juni te Deventer. Thema: Flora en faunawet plus aansluiting natuurwet.  
                                              Hoe herkennen we de belangrijke soorten? 
Najaarsbijeenkomst:      15 oktober te Apeldoorn. Onderwerp bodembeheer en bodemleven in  
                                              relatie tot paddenstoelen.

Deze data worden ook doorgestuurd naar de WSE.
Alvast vergaderverzoeken uit laten gaan naar de TIF-leden.

Carine
Karen

4.  Thematische onderwerpen:

Onderwerpen voor 2015:
- Flora en Faunawet. Hoe borgen we de gedragscode in de organisatie en bestekken.
- Het jaar van de bodem.  Dit thema wordt gebruikt als onderwerp voor het middagprogramma  
  van de najaarsvergadering.
- Nieuwste gedragscode naar TIF-leden doorsturen.

Onderwerp van 2014: vaste planten:
- Lijst van gebruikte soorten in Leiden doorsturen.
- Vaste planten op de agenda van de volgende vergadering i.v.m. ervaringen in Den Bosch.

Karen

Karen
Karen

5.  Zomerexcursie 2014:
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

6. Informatie-uitwisseling:

Financiën:  De contributies zijn ingewonnen, uiteindelijk ook van de gemeente Lelystad  
                     (o.a. Kvk-inschrijving). De contributie bedraagt  € 25,-

Nieuwe leden: - De gemeente Utrecht is enthousiast gemaakt voor de TIF. Voor de volgende  
                             bijeenkomst worden ze weer uitgenodigd.
                           - Oproep aan alle leden om reclame te maken voor de TIF.

Naamgeving:  Het is de vraag of onze naam de lading nog wel dekt. Nadenken over een alternatief 
                           dat breder is dan alleen Flora.

 Algemene discussie: - In de discussie duurzaamheid en de kosten daarvan is het belangrijk om ook  
                                         mee te rekenen wat groen oplevert.
                                       - Het vergelijken van prijzen onderling blijkt moeilijk omdat iedereen andere  
                                         uitgangsnormen heeft. Bij consequent toekennen van een opdracht aan de 
                                         goedkoopste is de basisprijs wel laag, maar de latere bijkomende kosten  
                                         worden niet doorberekend.

Rekentool natuurlijk groenbeheer: Jan Meijerink is benaderd door Stadswerk. Er wordt gezocht naar 
                                                                            een vertegenwoordiger uit onze werkgroep om deel te nemen in de  
                                                                            klankbordgroep voor het opstellen van deze tool. Het gaat om een  
                                                                            toetsende rol. Er wordt afgesproken dat Jan dit nader afspreekt met                                                
                                                                            Rinus  Hofs. Vragen worden zoveel mogelijk rondgemaild voor  
                                                                           feedback van de gehele groep. Ps.:  Rinus vertegenwoordigt zowel  
                                                                           Amstelveen als de TIF.

Gastgemeente

Allen

Allen

Jan Meijerink
Rinus Hofs
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MIDDAGEXCURSIE najaarsvergadering 13 november 2014

KWELSTROOK BIJ BATAVIASTAD

De kwelstrook bij Bataviastad is een natuurontwikkelingslocatie, die wordt beheerd met vrijwilligers. Het is een smalle 
groenstrook die dient als natuurcompensatie n.a.v. de ontwikkelingen bij Bataviastad. De belangrijkste drijfveer van de 
vrijwilligeresgroep is het in stand houden en laten ontwikkelen van een groenstrook in de verder kale omgeving rond 
Bataviastad. De heer Verbraaken die de coördinatie heeft vanuit het IVN leidt ons rond door het gebied.
Alle onderhoud gebeurt handmatig. Op een kleine oppervlakte wordt een zo groot mogelijke variatie nagestreefd.

takken 
wal

water

knotwilg
drassige 
strook

opslag

sloot met rietkraag

weg

weg

Principedoorsnede van de kwelstrook Op een paar 
plekken wordt door 
maaibeheer een 
orchideeënvegetatie 
terug te laten komen.
Er zijn broeihopen 
voor ringslangen. 
Aan de teen van 
het talud staat een 
rij knotwilgen. Alle 
snoeihout wordt in 
het terrein verwerkt 
in bijvoorbeeld 
een takkenwal 

en broeihopen. Aan het eind van het terrein is een kikkerpoel gegraven. Hier zullen een aantal wilgen worden geknot of 
verwijderd om meer licht in te brengen. In het gebied komen veel verschillende soorten vlinders en libellen voor. Bij een 
onderzoek zijn 80 verschillende soorten nachtvlinders geteld. Hierbij zaten een aantal bijzondere pioniersoorten.
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Bijlage  2

Voorbeeld van hergebruik van snoeihout. Sfeerbeeld.

Broedhoop. Bij de ingang staat een bord met informatie over het ge-
bied, de fauna en de flora.

DE SPETTERTUIN

De Spettertuin is een natuurlijk spelen lokatie met een kindereducatieprogramma in het Woldbos. Toos Klarenbeek, die 
zich vanuit het IVN bezig houdt met natuureducatie, vertelt ons het verhaal en laat ons het gebied zien. In 2007 werd het 
voorstel voor de aanleg van een speelweide door de Raad 
goedgekeurd. Het doel is kinderen kennis laten maken 
met de natuur en hiermee het stimuleren van gezonde 
lichaamsbeweging in de frisse lucht. En nu maar hopen dat zij 
het ook weer doorgeven aan hun kinderen. In 2010 is de tuin 
geopend na een prijsvraag aan scholen is de naam gekozen. 
Een watergang met speelse landschapselementen loopt door 
het terrein. Hieraan dankt de speeltuin haar naam. 
Het terrein wordt volledig gerund door vrijwilligers. Alleen een 
paar grotere werkzaamheden, zoals het schonen van de sloten, 
wordt uitgevoerd door de gemeente. Landschapsbeheer 
participeert d.m.v. het project  ‘modder aan je broek’ , waarbij 
buurtbewoners en kinderen 1x per maand aan een activiteit 
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Rondje paddenstoelen. Wat zou het zijn?

kunnen deelnemen. Bijvoorbeeld snoeien, of een nartuureducatieonderwerp. De timmergroep heeft vleermuiskasten 
gemaakt en opgehangen. Deze zijn ook interessant voor spechten. Voorheen was dit gebied een essen-beukenbos. Er zijn 
heuvels gemaakt door het graven van watergangen. Hierdoor is deels bosgebied en deels open ruimte ontstaan. Er zijn 
opvallend veel paddestoelen te zien, waaronder ook soorten die  je eigenlijk in het bos zou verwachten. Dit is nog een 
verwijzing naar de vorige inrichting van deze zone.
Alhoewel dat niet zichtbaar is, ligt het speelgebied vlak achter een woonwijk. Naast de georganiseerde activiteiten wordt  het 
dus ook gewoon gebruikt als speelplek voor de buurt.
Er is kort geleden ook een leuke nieuwe bewoner ingetrokken; een bever. Een doorgeknaagd stammetje bewijst dit feit.
Of er buiten de het activiteiten programma veel gebruik wordt gemaakt van het parkje is niet bekend. Het geheel ziet er 
in ieder geval schoon en heel uit, met weinig sporen van vandalisme. Uitleg en regels van gebied staan uitgelegd op een 
informatiebord.
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VERSLAG ZOMEREXCURSIE 2014
Rondje Leiden, of hoe een dag die begon met hobbels en tegenslagen toch nog een succes werd

LOCATIE: Gemeente Leiden
THEMA: vaste planten, duurzaam groen dichtbij en burgerparticipatie
DATUM: 5 juni 2014
Deelnemers:
Carine de Rouw (Den Bosch), Karen Jansen, (Leiden), Ernst Jan Mulderij, Han Ruis, Marcel Wilbrink, André Gerrevink, Wim 
Mulder (Apeldoorn), Rinus Hofs, Walter Busse (Amstelveen), Jan Meijerink (Lelystad), Robert Knoop, Ger Stam (Vlaardingen), 
Lammert Smit, Hans van der Sanden (Het Groenbedrijf ).
Oud leden: Fer van Strijen,  Hein Koningen, Peter Bollen.

en verder met de onontbeerlijke hulp van Maarten Bekkers en Paul Verhoog (Leiden).

PROGRAMMA

Het programma zal bestaan uit het bezoeken van een aantal diverse locaties waar de onderwerpen ‘Duurzaam groen 
dichtbij’  en ‘ Burgerparticipatie’ een rol spelen. Er is voor gekozen deze locaties al fietsend langs te gaan. De gedachte was 
het fietsverhuurbedrijf bij de parkeerplaats hiervoor in te schakelen. Daarna het onderwerp vaste planten onder het genot 
van een kopje koffie toe te lichten en dan naar buiten te gaan. Door een verwisseling van telefoonnummers, adressen en 
naamgeving stonden de fietsen helaas niet bij de parkeerplaats te wachten, maar op het station. Gelukkig op een steenworp 
afstand van het kantoor op het Stationsplein 107. Een kleine improvisatie, eerst het vaste plantenverhaal, dan de fietsen. Op 
de verhuurlocatie van het station blijkt dat hier het fenomeen pinautomaat nog niet is doorgedrongen. Na een hoop gedoe, 
waarover een complete thriller zou kunnen worden geschreven, vertrekken wij veel te laat, toch nog op de fiets. Dit betekent 
echter wel een aangepaste route, die hopelijk toch nog voor iedereen de moeite waard was. In ieder geval zijn de weergoden 
ons vandaag gunstig gezind, want de enige flinke bui valt tijdens de lunch, terwijl wij comfortabel binnen zitten bij  ‘de Tuin 
van de Smid’ in Polderpark Cronesteyn. Aan het eind van de dag neemt een deel afscheid op het station en een deel na een 
drankje op het Stationsplein.
Hieronder volgt per programmaonderdeel een korte beschrijving van de wetenswaardigheden.

PRESENTATIE VASTE PLANTEN IN LEIDEN

Enige jaren geleden is de gemeente Leiden begonnen met het aanplanten van vaste plantenborders volgens een systeem, 
waarbij een optimaal beeld in combinatie met lage kosten is gewaarborgd.
Aanvankelijk stonden de beheerders sceptisch tegenover dit fenomeen, maar een proef in samenwerking met de vaste 
plantenkweker heeft geleid tot een enthousiast vervolg. Na aanplant in een goed voorbereide grond met de juiste 
meststoffen wordt de  beplanting wordt voorjaar geklepeld, waarna het loof weer opkomt. Dit gaat geheel in tegen alles 
wat een groene vakman heeft geleerd, maar het resultaat is verrassend. Al in het tweede jaar is het plantvak zo goed 
als bodembedekkend. Niet alle soorten zijn geschikt voor deze methode. Er wordt  wel geëxperimenteerd met nieuwe 
soorten om te onderzoeken of het huidige sortiment kan worden uitgebreid. Op dit moment heeft Leiden een aantal nieuw 
aangelegde borders en andere bestaande borders worden omgevormd naar dit principe.
Het blijkt dat het gebruik van vaste planten op deze manier qua kosten vergelijkbaar is met een heesterbeplanting. Maarten 
Bekkers en Paul Verhoog van de afdeling Stedelijk Beheer vertellen het verhaal, dat in dit verslag is bijgevoegd als bijlage.

FIETSTOCHT LANGS VERSCHILLENDE PROJECTEN

Op het kaartje is te zien welke route we hebben gevolgd. Bij de genummerde locaties zijn we gestopt om iets te bekijken. Per 
stopplaats is een korte beschrijving toegevoegd.

Bijlage  3
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STATION

STATIONSPLEIN 107

PARKEREN 

 
1 Vondellaan  vaste plantenborder
2 Fortuinsloot  natuurvriendelijke oevers
3 ‘t Vogelho�  Oostvlietpolder/groene zone
4 Polderpark Cronesteyn Tuin van de Smid
5 Park Matilo  Archeologisch park voor en door en met burgers
6 Lingestraat  buurtinitiatief/buurttuintje
7 Nieuw Leyden  nieuwbouw met invulling van openbare ruimte door bewoners
8 Kweektuin  burgerinitiatief  Vrienden van het Singelpark

1

2

RONDJE   LEIDEN

3

4

5

6

7

8
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 1    VASTE PLANTEN IN LEIDEN: LOCATIE VONDELLAAN

Deze border is twee jaar oud. De beplanting is al zo goed 
als gesloten. Hier en daar is nog wel wat onkruid te zien. 
We worden aangenaam verrast door het aantal (bijzondere) 
hommels die we op de bloemen aantreffen. 
Een eind verderop ligt een al oude border die langzaamaan 
wordt omgevormd naar het moderne concept. In deze 
border vallen de wat kleinere soortvakken op.

2    NATUURVRIENDELIJKE OEVERS: ZONE FORTUINSLOOT

Een watergang dwars door Leiden beginnend in de 
Trekvliet. Vanuit het waterplan Leiden is met subsidie en in 
samenwerking met het Hoogheemraadschap jaarlijks een 
gedeelte natuurvriendelijke oevers aangelegd. Voorwaarde 
locaties, die deeluitmaken van een aaneengesloten systeem. 
Een talud van minimaal 1:3 en waar nodig een plasberm van 
minimaal 1 meter. De ruige zone is wat smal. Het beheer op 
deze plek moet nog worden gefinetuned. 

Bijlage  3
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3    OOSTVLIETPOLDER/’T VOGELHOFF

Ontstaan als een compensatieplan voor een aan te leggen 
bedrijventerrein. Dit is inmiddels van de baan. Het ligt in 
een groene zone van verschillende parken aan de zuidkant 
van Leiden. Er wordt aan gewerkt om deze allemaal met 
elkaar te verbinden. Voor de Oostvlietpolders is een visie 
geschreven dat uitgaat van een groen casco. ‘t Vogelhoff’  is 
hieruit een gedeelte dat focust op foerageergebied voor 
weidevogels. In het ontwerp zijn oude kreekresten intepast 
als moerasrijke zones. Het Zuid Hollands landschap heeft 
samen met vrijwilligers het beheer op zich genomen. Het 
ontwerp is ontstaan in samenwerking met ‘de vrienden van 
Oostvlietpolder’.  Een bijenvereniging krijgt een plek in het 
park.
Het gebied is ook een schakel in het fietsrouteplan van de 
gemeente. Een brug over het Rijn-Schiekanaal maakt deel uit 
van de plannen.

4    POLDERPARK CRONESTEYN/TUIN VAN DE SMID

Voormalig bezoekerscentrum in het park is overgenomen 
door een particulier, die hier naast een theehuis, allerlei 
natuur gerelateerde activiteiten organiseert. Deze plek is in 
korte tijd weer een bruisend centrum van het park geworden.
Op deze plek genieten wij onze lunch, die gelijkvalt met de 
regenbui van de dag.
De Tuin van de Smit ligt in het Polderpark Cronesteyn. Een 
park dat in de jaren ‘80 is ontworpen met elementen van 
het oude polderlandschap. Het is een belangrijke schakel 
in de groene zone die langs de zuidkant van Leiden vanaf 
Leidschendam naar Leiderdorp loopt.

Bijlage  3

Dragline schot (alleen voetgangers) 11x

Volkstuinen

LEGENDA

Grasland

(Beleef)Pad, fijne halfverharding
(gesloten tijdens broedseizoen
15mrt-30juni)

Kreekrug ophogen met 0,60m

Dragline schot 3x (15mrt-30juni verwijderen)

Brug  3x

Water Veerooster (berijdbaar) 4x

Klaphekje (hout) 4x

Kijkscherm in wal (hout)

Duiker (doorvaarbaar)

Bosman molen

Pestbosje

Knot essen (Fraxinus excelsior)

Fietspad (gehele jaar open)

Pad gebakken klinkers (gesloten
tijdens broedseizoen 15mrt-30juni)
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5   PARK MATILO
Is aangelegd op de plek van een voormalig Castellum. Het 
is een archeologisch rijksmonument. Hierop is het park 
aangelegd. Ook zijn resten van de gracht van Corbulo terug 
gevonden en loopt door  dit gebied de Limesroute. In het 
gebied is hierna ook nog een klooster gesticht. Het verhaal 
van het Castellum is het voornaamste onderdeel van het 
ontwerp. In het park zijn verschillende elementen van 
burgerparticipatie aanwezig: 
•	 De stadstuinen: Hier tuinieren mensen op grillige stukjes 

perceel (verbeelding krekenlandschap). Materialen 
worden opgeslagen in een centraal gebouwtje. De 
voliere die in de oude situatie op deze plek aanwezig 
was heeft in de stadstuinen een nieuw onderkomen 
gekregen. Een beeldend kunstenaar (en buurtbewoner) 
heeft hier een kunstwerk ontworpen. De tuinen zijn 
openbaar toegankelijk.

•	 Het educatieve eiland: Een plek waar de schouting een 
clubhuis heeft in een oude loods. De huur wordt deels 
in natura betaald door het doen van klusjes in het park.  
Buurtbewoners kweken op deze plek druiven voor de 
‘buurtwijn’, er zijn schooltuintjes aangelegd en er is een 
plek voor Romeinse groenten.

Onderhoud van de Stadstuinen wordt uitgevoerd door de 
vrijwilligers van de tuinvereniging aan de hand van een 
door de gemeente opgesteld beheerplan. Alle vrijwilligers 
werkzaamheden in het park gaan in overleg met Stedelijk 
Beheer.

Het Castellum met daar doorheen de Limes is een evenemen-
tenterrein.
Op de achtergrond een verbeelding van de vroegere torens.

Parkgedeelte met berken. De soort is gekozen op beeld. Men 
heeft vraagtekens bij de functionaliteit van ingezaaide groenbe-
mesters, die moeten helpen bij het oplossen van het waterpro-
bleem in dit gebied., omdat de meeste soorten niet diepworte-
lend zijn.

Educatief eiland met een blik op de wijnbouw en op de achter-
grond schooltuinen.

Stadstuinen.

Kunstwerk in de Stadstuinen.

Bebording.
Padvinders helpen mee in het park door o.a. het zand van de 
speelplek schoon te houden.
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6   LINGESTRAAT

Burgers hebben in een gemeentelijke groenstrook een gedeelte toegewezen gekregen die ze zelf mogen inrichten en 
beheren. Afspraak is dat als eea niet aan de beeld- en beheer verwachtingen voldoet, dat het geheel weer wordt hersteld als 
gemeentegroen.

7   NIEUW LEYDEN
Een nieuwbouwwijk die gebouwd is onder particulier op-
drachtgeverschap. De bewoners van de woonstraten hebben 
zelf, aan de hand van een aantal gegeven criteria (hoe inten-
siever het groenbeheer hoe meer eigen bijdrage in arbeid 
wordt gevraagd) hun eigen woonstraat ingericht. Dit levert 
een zeer divers beeld op, van bloempotten, bamboevakken 
tot vaste plantenborders. Het resultaat is soms heel goed en 
soms wat minder goed geslaagd.

8   KWEEKTUIN
Een initiatief van de vrienden van het Singelpark. Dit is een 
tijdelijke kwekerij bedoeld om planten op te kweken en/
of te adopteren om ze later ergens in het Singelpark aan te 
planten. Het terrein heeft een bouwbestemming en is nu een 
aantrekkelijke route geworden vanuit het station richting 
museum Naturalis.
Het Singelpark is een project, waarbij de hele singelrand uit-
eindelijk een aaneengesloten park moet worden. Dit wordt in 
fases aangepakt, de vrienden van het Singelpark spelen een 
belangrijke rol in het proces.

Groenstrook met burgertuintjes. Gezellige bloemen en tuinka-
bouters. Het achterrandje is ingeplant met ‘gemeentegroen’.

Verderop in de straat was geen behoefte aan tuinieren. Hier is 
het plantsoen nog in ouderwetse staat.

Bordje bij een speelplek.
Wat is hier de bedoe-
ling?

Gebied vanuit de lucht begin 2014.

Karen Jansen, 4 augustus 2013

Sta
tio

ns
ple

in

Sta
tio

ns
ple

in

13

271
257
243
229

281

215

287

201

269
255
241
227
213

279
267
253
239
225
211
199

289
285
277
265
251
237
223
209

263
249
235

197

221
207

275
261
247
233
219
205

283

240

273

195

259
245
231
217
203

20

149
151
153
155

157
159
161
163

165
167
169
171

50

76

173
175
177
179

102
48

181
183

128

185
187

74
154

189
191

100

193
193a

46
180

126
72

206

152
98

44
178

124
204

70

150
96

42
176

122
68

202
148

40
94

174
120

66

40

200
146

92

119
121
123
125

38
172

118
64

127

198

129
131

144

133

90
36

170
116

135
137
139

62

141

196
142

143

88

145

168

147

114
34

194



BIJLAGEN

B17

Bijlage  4

ACTIEJAARPLAN 2015

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, de WSEen 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. Informatie over de 
werkgroep is ook te vinden op de website: www.heemflora.nl.

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
Flora en Faunawet

Hoe zorgen we ervoor dat de Flora en Faunawet goed wordt nageleefd?

De bodem
In het kader van het jaar van de bodem. In het najaar wordt bijvoorbeeld gefocust op bodemleven en bodembeheer in 
relatie tot paddenstoelen.

Onderwerpenportefeuille

Bomenplannen
Dieren in het groen
Stinzenplanten
Muurbegroeiing
Natuurbeheer in bestekken
Houtwallen

ORGANISATIE

Lijst van aftreden:  secretaris: 2015                                                                        
                                     voorzitter: 2016                                     
                                     penningmeester 2017

  

BIJEENKOMSTEN

Voorjaarsvergadering:  23 april te Amstelveen. gastgemeente

Zomerexcursie: 11 juni te Deventer. Thema: Flora en Faunawet en de aansluiting met de 
natuurwet. Hoe herkennen we de relevante soorten?

excursiecommissie

Najaarsvergadering:  15 oktober te Apeldoorn. Thema: bodem en bodemleven. gastgemeente

SAMENWERKINGSVERBANDEN

Vereniging Stadswerk Nederland, bestuur GNL Lelystad (J. Meijerink)

Vakpers voorzitter

Werkrgoep Stadsecologen (WSE). Jaarthema’s worden op elkaar afgestemd. Activiteiten 
worden uitgewisseld en naar behoefte samen georganiseerd.

voorzitter


