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Verslag najaarsbijeenkomst 13 oktober 2016 te Amstelveen

Aanwezig: Ger Stam (Vlaardingen), Ernst-Jan Mulderij (Apeldoorn), Henk Nijenhuis(Haarlemmermeer), Carine de Rouw (Den Bosch), 
Walter Busse, Henri Hennequin en Rinus Hofs (Amstelveen), Jan Metselaar en Esther Vogelaar (Den Haag),  Joop Spaans (Utrecht), 
Karen Jansen(Leiden).
Afmelding: Marcel Wenker (Deventer), Lammert Smit (GB Deventer), Wim Mulder (Apeldoorn)

VERSLAG ACTIE

1. Opening en dagindeling:
We vergaderen in het voormalige werkhuisje in het heempark de Braak. Rinus Hofs heet ons 
welkom.In het bijzonder Joop spaans uit Utrecht, die de TIF in het vervolg gaat versterken. Joop 
is adviseur bijzonder gebruik openbare ruimte. Verdere wijzigingen in ons ledenbestand zijn: 
Jan Meijerink is kortgeleden met pensioen gegaan. Over een eventuele opvolging is nog niets 
bekend. Robert Knoop uit Vlaardingen zal de bijeenkomsten voortaan niet meer bijwonen.

Na de lunch vertrekken we richting Hoofddorp om daar de Heimanshof te bezoeken. Hier zal 
Henk ons rondleiden.

2. Verslag en afsprakenlijst vorige vergadering
Bij rondje leden: Vanaf Henk ‘-Japanse duizendknoop bestrijding’ hoort het kopje  
‘Haarlemmermeer’.

N.a.v.: 
- CROW heeft module speciaal voor groene bermen (aanleg en onderhoud) ontwikkeld.
- Nog niet iedereen heeft toegang tot het ROM-netwerk. Om dit te regelen de contactpersoon 
   vanuit WSE: D. Tubbing@delft.nl
- De oude gedragscodes blijven nog van kracht tot het einde van hun looptijd. Dit overruled de  
   nieuwe natuurwet.

3. Verslag zomerexcursie
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

N.a.v: Haarlemmermeer stelt zelf mengsels samen, geschikt voor voedselrijke grond. Dit zal hij 
delen met de rest van de groep.

Henk

4.  Actiejaarplan 2017
- Jaarverslag: Jan Meijerink was lid van GNL, maar is nu met pensioen. Het is de vraag of het 
jaarverslag van 2015 volgens afspraak is toegezonden. Er is ook onduidelijkheid hoe de TIF is 
ingebed binnen die organisatie. Rinus zoekt dit uit.  *

*(Karen vond nog de volgende data:  1971 gemeente Amstelveen: werkgroep heemtuinen  
                                                                                1976 verandering naam: verbreding werkveld
                                                                                1984 opgenomen als werkgroep binnen de VHB
                                                                                1992 VHB opgenomen in Vereniging Stadswerk Nederland)

- Organisatie: De functie penningmeester is in 2017 aan de beurt om ter rouleren. Rinus Hofs wil 
deze taak nog blijven uitvoeren.

Rinus
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- Onderwerpen: Voor 2017 kiezen we het onderwerp bermen en oevers.: 

-Bijeenkomsten: Zomerexcursie: 15 juni door de gemeente Utrecht.
                                 Voorjaarsbijeenkomst: 13 april, Den Bosch; middagonderwerp: nieuwe natuur 
langs het Maximakanaal. De Rosmalense Aa meandert weer door dit gebied, de basis voor een 
robuuste eco-zone.

 - Najaarsbijeenkomst: 12 oktober, Den Haag

5.  Thematische onderwerpen
Nieuw onderwerp: Bermen en oevers.
o.a. hoe gaan we om met riet. 
De papierindustrie gebruikt grasvezels als grondstof.

6. Website
Al enige tijd geleden is het uiterlijk van onze website aangepast. Het gaat er steeds strakker en 
helderder uitzien. Dit dankzij het harde werk van Henri. Om het geheel te kunnen finetunen 
moeten we nog een aantal acties ondernemen:

- Wie is onze doelgroep?
Wij, andere gemeentes en waterschappen.
- Behoeft het logo aanpassingen?
 Wellicht beter om het nog iets te stileren. Hoe ziet het er bijvoorbeeld uit in zwart-wit? Als we het 
gebruiken bij schriftelijke communicatie. Het grasklokje als basis is akkoord.
- De groene balk met de ‘grappige’ tekst
 Heeft geen professionele uitstraling: verwijderen.
- Doelstelling van de TIF: 
ipv bestuderen, bevorderen. 
-Tekst algemeen:
De hele tekst nog eens kritisch bekijken.
- Profielen:
 Niet elke deelnemer heeft een profielverhaal ingeleverd. Wellicht zijn de bestaande verhalen toe aan 
een update.
- Vindbaarheid en bekendheid:
Na aanpassing liken op linked-in.
Op de homepage treffende woorden/tekstjes gebruiken.
-Het jaarverslag van 2009 ontbreekt. Opzoeken.

Carine, Rinus, Karen, 
Henk

Allen

Allen

Karen

7. Informatie-uitwisseling
Correspondentie:
Niets

Financiën:
De TIF heeft een betaal- en comfortspaarrekening lopen bij de ING. De saldi zijn resp. € 1013,27 
en € 572,23. De jaarlijkse contributie bedraagt € 25 per gemeente 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. Esther heeft contacten (Paul Moerland) en zal 
verder informeren. Hetzelfde geldt voor de gemeente Pijnacker (Michel Barendsen).
- Gemeente Lelystad: Wie vervangt Jan Meijerink nu hij met pensioen is? Informeren
- Gemeente Almere: Informeren naar belangstelling.

Esther

Rinus
Henk

Rondje leden:

•	 Den Haag:
- Bestrijding Japanse duizendknoop: Hier is al veel over gezegd en geschreven. SBB en 
Natuurmonumenten hebben proeven laten doen met heet water en maaien. Na een behandeling 
van 5 keer raakt het gewas uitgeput. Afhankelijk van de omstandigheden wordt het water 
gesproeid, of ingebracht met een lans. Den Haag start een pilot met deze methode. Esther stuurt 
de informatie door. 
Eenzelfde probleem vormt de reuzenberenklauw. Deze plant verdwijnt zelfs al na één keer 
behandelen.

Esther
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•	 Utrecht:
Een oud bosje krijgt een facelift. Het park is 100 jaar oud. Er komt gele bosanemoon in 
combinatie met klimop voor. Ook is er veel opslag van esdoorn. Hoe kan dit worden beheerd, 
zonder de gele bosanemoon te verliezen?
Wellicht werpt het bezoek aan de Heimanshof een verhelderend licht op deze zaak.

•	 Amstelveen:
- Hier is geëxperimenteerd met bermen en verschuivende groeiseizoenen. Klacht is dat met 
de warme najaarsomstandigheden het gewas na de laatste maaibeurt nog behoorlijk hoog de 
winter in gaat. Men maaide een aantal bermen al in april. De resultaten waren goed. Op plekken 
met orchideeën is dit geen probleem; bij een maaihoogte van 5 cm maai je eroverheen. Het 
aantal maaibeurten blijft gelijk: 2x maaien, 1x in april en 1x in september. Eventueel is een extra 
maaibeurt vlak voor de winter te overwegen.
- Sloot een raamovereenkost af voor het uitvoeren van flora- en faunaonderzoek. 

•	 Vlaardingen:
Er is een oeverzone aan de Boendalaweg natuurvriendelijk (amfibievriendelijk) ingericht. 
Hiermee werd ingesprongen op een vraag vanuit het waterschap om meer water te maken 
(watercompensatie). Het ontwerp zal worden gedeeld met de werkgroepleden (zie bijlage).

•	 Haarlemmermeer:
- Vormt gazon om naar bloemrijk gras door het te maaien als schraal grasland. Dit levert niet het 
gewenste bloembeeld op. Het grasveld doorzaaien helpt. Het andere maaibeheer is ingezet als 
bezuiniging. 
- Onderscheidt naast gazon ook recreatief gazon. Hier maait men 4 à 5x per jaar, zonder afruimen. 
Dit type komt voor langs paden en op hondenlosloopgebieden.
- Participatieperikelen: 
Fijnstof: De focus ligt erg op het verminderen van fijnstof. Een speciaal voor dit doel gekweekte 
soort wordt bijzonder veel toegepast. Dit gaat ten koste van inheems groen. Met het toepassen 
van inheems groen op een andere manier, wordt hetzelfde resultaat bereikt.  Dit is echter niet 
makkelijk tussen de oren te krijgen. Eigenlijk zouden dit soort soorten alleen binnenstedelijk 
moeten worden gebruikt.
Klimaatbossen: Bij de aanleg van klimaatbossen worden alle kwaliteitseisen losgelaten. De 
nadruk ligt op bomen planten en niet op de natuur.
- Het assortiment echt inheemse (boom)soorten is niet erg groot.

•	 Apeldoorn:
De groenstructuur wordt geïnventariseerd.  Wordt beoordeeld op netheid van het beeld. Het wel 
of niet voorkomen van wilde kruiden is essentieel. Hooigras wordt omgenoemd naar bloemrijk 
grasland. Hierdoor draagvlak voor doorzaaien en het toevoegen van 1x / 2x per jaar maaien.

•	 Den Bosch:
Boomaankoop opnieuw aanbesteed. Gelukkige is de fa. Ebben voor 2jr. met 2jr. verlenging.

•	 Leiden:
Met het uitvoeren van de knelpunten in de groene hoofdstructuur, is Stedelijke beheer alvast 
begonnen met het aanpakken van een aantal beheermatig te verbeteren plekken. Bewoners 
konden hun inbreng geven op een actie op locatie, in een reizende informatiestand. Bijen waren 
het speerpunt, vandaar de naam; “Bees on Tour”.

Ger

Bijlagen:

Verslag middaggedeelte
Plan voor de Boendalaweg in Vlaardingen
Actiejaarplan 2017

Karen Jansen, november 2016



4

Middagdeel najaarsbijeenkomst Amstelveen 13 oktober 2016.

Bezoek Heimanshof in Hoofddorp

Het begin
Ton Engelman richtte in 1975 een 1 ha grote instructieve tuin op met als doel planten en dieren in hun natuurlijke omgeving 
te laten zien aan stadsbewoners. De tuin is vernoemd naar Eli Heimans, een onderwijzer, die samen met de bekende Jac. P. 
Thijsse kinderen kennis liet maken met de natuur. De eerste 25 zwaaide Ton Engelman de scepter in het met vele landschapjes 
ingerichte gebiedje. Bloemrijke graslandjes op verschillende grondsoorten, een heuvelrug met kalkrijke bodem, een 
stukje slangenmuur, akkertjes, duin met binnenduinbos, bosrand en in het hart een veenplas. Hij wilde zo veel mogelijk 
bijzondere soorten laten zien en een zo hoog mogelijke biodiversiteit bereiken. Een doel dat soms lastig samengaat met hoge 
bezoekersaantallen. Ook de beheerder na hem voegde nog elementen toe aan de tuin, zoals een stukje rivierduin en een 
stromende beek. Al met al groeien er zo’n 800 soorten wilde planten in de tuin. En, niet te vergeten, alle dieren die hier een 
prachtige, woon, rust, of foerageerplek vinden. Wie goed oplet kan ook nog de voormalige functie van het terrein ontdekken; 
een kwekerij. Hier en daar groeit nog een exoot tussen de inheemse beplanting in.

Van reservaat naar gebruiksgroen
Op dit moment beheert de vereniging ‘Vriendenkring van de Heimanshof’ de tuin. Deze vereniging ontvangt subsidie van 
de gemeente voor het onderhoud. Onder leiding van beheerder Franke van der Laan, die bij de vereniging in dienst is, is de 
tuin gegroeid tot 1,7 ha. Van lieverlee is het doel een zo rijk mogelijke inheemse plantentuin in stand houden en ontwikkelen, 
verlegd naar het zo veel mogelijk mensen kennis laten maken met tuinieren en het beleven van (natuurlijk) groen. In de kas 
worden ook tropische en sub-tropische milieus getoond. Natuur- en Milieueducatie maakt een belangrijk deel uit van het 
programma. De tuin ondersteunt de lessen van de stichting NMCH (NME centrum, dat oorspronkelijke van de gemeente 
was). Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen kunnen aan de slag in de Heimanshof. Bijvoorbeeld als vrijwilliger in het 
onderhoud, of bij het organiseren van lezingen. 

Twee mooie verhalen
Franke van der Laan en Henk Nijenhuis vertellen vol enthousiasme over deze mooie plek. Al snel wordt duidelijk dat je op 
verschillende manieren over dit parkje kunt denken. De volgende verhaaltjes beschrijven deze verschillen.

1.
Er was eens een hele bijzondere plek in het verstedelijkte gebied van Hoofddorp. Een groene oase, waar met veel liefde, 
aandacht en inspanning bijzondere wilde planten werden verzorgd. Inderdaad, een lastige taak, want het ging niet alleen 
om streekeigen soorten, maar op een heel kleine oppervlakte werden zo veel mogelijk Nederlandse biotoopjes ingericht. Dat 
vraagt niet alleen kennis van soorten, maar ook van groeiomstandigheden en verbanden. Op slechts 1 ha waren stukjes zand, 
veen, kalkrijk, vochtig en droog terrein te vinden. En probeer dan maar eens al die weerbarstige planten in hun eigen hoekje 
te houden. Al het harde werk loonde de moeite. Na verloop van tijd groeide wel 800 verschillende planten in de tuin. Zelfs 
hele bijzondere, kwetsbare exemplaren durfden een plekje voor zichzelf op te eisen. Vertrouwend op de goede zorgen van 
hun beheerder, die de al te brutale groeiers in de gaten hield.

Voor wie die tuin daar was? Nee, niet alleen voor de beheerder, maar voor iedereen, om te kunnen zien hoe mooi, rijk en 
boeiend de Nederlandse natuur is. Dat vergeten wij drukke stedelingen namelijk nog wel eens...Maar....wel voorzichtig! Kijk uit 
dat je al dat moois niet onder de voet loopt!.....

2.
Er was eens een hele bijzondere plek in het verstedelijkte gebied van Hoofddorp. Een groene oase, waar met veel liefde, 
aandacht en inspanning bijzondere wilde planten werden verzorgd. Na verloop van tijd groeide wel 800 verschillende planten 
in de tuin. Zelfs hele bijzondere, kwetsbare exemplaren durfden een plekje voor zichzelf op te eisen. Vertrouwend op de 
goede zorgen van hun beheerder, die de al te brutale groeiers in de gaten hield. 

Voor wie die tuin daar was? Nee, niet alleen voor de beheerder, maar voor iedereen, om te kunnen beleven hoe mooi, rijk 
en boeiend de Nederlandse natuur is. Dat vergeten wij drukke stedelingen namelijk nog wel eens...Wat werkt er beter om 
liefde voor groen te krijgen dan zelf met je handen in de aarde te wroeten in je eigen groententuintje. Wat werkt er beter om 
vertrouwd te raken met de natuur dan er zelf vrij in te mogen spelen en struinen? Wat werkt er beter om je overvolle hoofd 
tot rust te brengen dan in de buitenlucht bezig te zijn? Als je erover nadenkt kun je steeds meer dingen verzinnen om op een 
leuke en spannende manier met natuur bezig te zijn; tekenen en schilderen, koken met ingrediënten uit de natuur, kamperen, 
nestkatjes maken, spelen met water en in een boomhut, te veel om op te noemen.

Gelukkig hoefde de beheerder al het werk niet alleen te doen. Vrijwilligers hielpen hem daarbij. Soms was het best lastig om 
te weten wat al die verschillende gebiedjes precies nodig hadden om te kunnen schitteren. En ook om voldoende mensen te 
vinden om al die leuke ideeën uit te voeren. Eigenlijk was de tuin een beetje te klein....
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Conclusie: zoeken naar balans
Een park dat voornamelijk gericht is op plantenrijkdom, met een alleen passief, visueel gebruik, is tegenwoordig niet 
voldoende om bestaansrecht af te dwingen. Het op orde houden van een klein park voor hoge kosten in tijden van schaarste 
rechtvaardigt een goede onderbouwing. De huidige aandacht voor milieu, klimaatverandering, biodiversiteit en participatie 
maakt een plek waar je groen en natuur kan beleven des te belangrijker. Daartegenover staat dat groen, en zeker bijzonder 
groen kwetsbaar is. Iets dat jarenlang is opgebouwd, kan in korte tijd teniet worden gedaan. De behoorlijk hoge biodiversiteit 
is een belangrijk argument voor een zorgvuldig beheer en het inversteren in kennis bij degenen die het park onderhouden. 
Het hoge soortenaantal is al aan het teruglopen. Kortom, redenen genoeg om goed na te denken en keuzes te maken voor 
de toekomst van dit bijzondere parkje. Een zoektocht naar balans tussen de oorspronkelijke opzet en de wensen en eisen van 
deze tijd. 

Een korte fotoimpressie

We zijn met een behoorlijke groep. Gelukkig zijn er twee personen aanwezig met 
kennis van zaken, zodat we al snel in aparte groepjes het parkje verkennen.

De toegangspoort. Sluit dit beeld aan op hoe de openbare 
ruimte eromheen eruit ziet?

De zogenaamde bron speelt een rol in de waterhuishouding.

Uitleg over de landschapjes vind je op de 
diverse informatiebordjes. 

In de kassen zijn 
sub-tropische en 
tropische gewassen 
te bewonderen. In 
aquariums zwemmen 
vissoorten uit de 
Haarlemmermeer..
Ook weer een plek die 
veel tijd en aandacht 
vraagt. 

Het water in de beek wordt in de zomer op peil gehouden door 
grondwater op te pompen. Dit is ijzerhoudend. Door het door een 
takkenhoop te filteren verbetert de waterkwaliteit op dit punt.
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Avontuurlijk spelen met o.a. een klimhut en een totempaal. Ligging naast het opslag/werkterrein. De grens tussen speel- en werkterrein is niet heel 
duidelijk.

Enthousiaste vrijwilligers hebben een klimelement gebouwd in het 
bos. Helaas zonder de veiligheidsnormen in het oog te houden. Het 
bouwsel is daarom afgekeurd en nooit gebruikt. Jammer voor een op 
zich leuk idee, maar of het thuishoort in een heemtuin.....

Insectvriendelijke rotstuin langs de rand van de parkeerplaats. Een ideetje 
voor in de eigen tuin.

‘Schooltuintjes’ in het park. Dat 
brengt goede herinneringen 
naar boven! Geweldige manier 
om kinderen kennis te laten 
maken met ‘natuur’. Je eigen 
oogst op het bord! (en dat 
 van de buren).
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Ontwerp voor een natuurvriendelijke oever van Boendalaweg in Vlaardingen


