
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.
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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 paddestoelen.

Deze data worden ook doorgestuurd naar de WSE.
Alvast vergaderverzoeken uit laten gaan naar de TIF-leden.
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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.
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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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Voorbeeld van hergebruik van snoeihout. Sfeerbeeld.

Broedhoop. Bij de ingang staat een bord met informatie over het gebied, 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 kunnen deelnemen. Bijvoorbeeld snoeien, of een 
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Rondje paddestoelen. Wat zou het zijn?

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.


