werkgroep

Toepassing Inheemse Flora

n
o

i
t
c

u
r
t
s

r
e
d

un

n
o
c

TIFFIE

JAARVERSLAG 2009

INHOUD

JAARVERSLAG 2009
Inleiding								
Bijeenkomsten								
Zomerexcursie								
Organisatie								
Ledenbestand								
Externe contacten							
Finanancien							

4
4
4
4
5
5
5

BIJLAGEN									
Bijlage 1: verslag voorjaarsbijeenkomst					
Bijlage 2: verslag najaarsbijeenkomst					
Bijlage 3: verslag zomerexcursie						
Bijlage 4: actiejaarplan 2009						

6
9
13
14

JAARVERSLAG
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’
Via een website een informatieplatform zijn voor andere gemeenten. Het opzetten van een eigen website is opgestart.
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

Waterkwaliteit in combinatie met vegetatie: De deelnemers hebben hun bijdrages aangeleverd aan de hand van het
raamwerk dat is uitgewerkt door de gemeentes Uithoorn en Amstelveen.

Ecologische verbindingszones: Het raamwerk zal worden uitgewerkt door de gemeentes Amstelveen, Den Helder en
Apeldoorn. De uitwerking zal gebeuren op basis van een 10 stappenplan in een aantal nog te bepalen categorieën, in vorm
van een strip (referentie : ‘Tien geboden voor bouw of aanleg bij bomen’ van de Bomenstichting).
BIJEENKOMSTEN
•
Voorjaarsvergadering:
23 april te Delft
Tijdens het middagprogramma is het Bieslandse Bos bezocht. Dit is een groene zone die van Delft naar Zoetermeer loopt. Het
is een afwisselend gebied met bos, weilanden en een natuurgericht boerenbedrijf.
•
Najaarsvergadering:
15 oktober te Vlaardingen
Tijdens het middagprogramma is de Broekpolder bezocht. Dit voormalige havenslibsepot vormt het vierde en groene deel
van de gemeente Vlaardingen. In de inrichting van het gebied is de structuur van spuitvlakken nog duidelijk terug te vinden.
Men heeft voor dit gebied een aanpassingplan en toekomstvisie opgesteld, waarbij een in zonering van druk naar rustig is
voorzien en de ontwikkeling van natuur een belangrijk uitgangspunt is.
ZOMEREXCURSIE
De zomerexcursie vond plaats in en om Den Bosch. Den Bosch besteed veel aandacht aan de aanleg en behoud van een
ecologische zone die tot in de stadsgrachten doorloopt.
ORGANISATIE
Er wordt een roulatiesysteem van drie jaar gehanteerd.
Lijst van aftreden:
penningmeester: 2009
			
secretaris: 2010
			
voorzitter: 2011



JAARVERSLAG
LEDENBESTAND
In 2009 waren de volgende gemeentes actief lid van de werkgroep; Amstelveen, Apeldoorn, Den Helder, Delft, Den Bosch,
Den Haag, Leiden, Lelystad, Uithoorn, Vlaardingen, Zoetermeer. Zij namen met een of meer vertegenwoordigers deel aan de
activiteiten.
EXTERNE CONTACTEN
•
Studiegroep toegepaste beplantingsleer met Plantscoop.
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 23 april te Delft
Aanwezig:
Amstelveen:		
Rinus Hofs
Apeldoorn:		
Ernst Jan Mulderij, Ton Kamphorst
Delft:			
Eric Rood
Den Helder: 		
Ferdy van Strijen
Den Haag:		
Rob Jansen
Leiden:			
Karen Jansen
Uithoorn:		
Caro Hollebeek
Vlaardingen:		
Ben van As
			
Afwezig met kennisgeving:
Den Bosch:		
Carine de Rouw
Lelystad:		
Jan Meijerink
Uithoorn:		
Ed vd Biesebosch
Zoetermeer:		
Monique Snoek
Afwezig zonder kennisgeving:
Leeuwarden		
Pieter Douma

1. Opening en dagindeling:
De vergadering wordt geopend door onze voorzitter. Eric Rood geeft een korte toelichting op het dagprogramma. De
vergaderlocatie ‘de Papaver’ ligt in de Delftse Hout. Het naastgelegen heempark is het bezoeken waard. Tijdens het
middagdeel bezoeken wij het Bieslandse Bos onder leiding van de heer Peter van Osch van Staatsbosbeheer.
2. Verslag van de vorige vergadering (9 oktober 2008):
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Jaarverslag 2008 en actiejaarplan 2009
Het jaarverslag zal worden aangevuld en aangepast. Rinus Hofs zal nog foto’s toezenden van de zomerexcursie en het
middaggedeelte van de najaarsvergadering. Ernst Jan Mulderij zal nog een korte tekst aanleveren over het middaggedeelte
van de najaarsvergadering. Karen Jansen zal de gegevens verwerken. Het jaarverslag zal voor de zomer worden afgerond.
4. Thematische onderwerpen
•
Waterkwaliteit in combinatie met vegetatie: (werkgroep: Rinus Hofs en Hans de Kruijf )
Er is nog geen samenvatting gemaakt van dit onderwerp. Rinus Hofs en Caro Hollebeek zullen dit alsnog doen.
•
Duurzame ecologische verbindingen: (werkgroep: Rinus Hofs en Fer v. Strijen en Ernst Jan Mulderij)
De gemeentes Apeldoorn, Amstelveen, Lelystad en Leiden hebben gereageerd op de toegestuurde vragenlijst. De werkgroep
heeft een opzet gemaakt op basis van de ontwikkelingsfases van een plan.
Dit document zal door de leden kritisch worden doorgelezen en voorzien van opmerkingen voor 1 juni worden doorgestuurd
naar Rinus Hofs. Ook suggesties voor een striptekenaar zijn welkom.
Rinus Hofs zal voorbeelden van stijlen van mogelijke kandidaten doorsturen. Begin juni zal een keuze worden gemaakt
betreffende de meest gewenste tekenstijl en tekenaar. Tijdens de zomerexcursie zal de voortgang van dit onderwerp worden
besproken. Tijdens de najaarsvergadering wordt het resultaat gepresenteerd.
5. Zomerexcursie:
•
Excursie 2008: Kranswieren komen voor door de goede kwaliteit van het water. en niet door het flexibele waterpeil.
Hierna wordt het verslag vastgesteld.
•
Excursie 2009: De datum is vastgesteld op 18 juni. In Den Bosch zullen een helofytenfilter en een ecologische
verbindingszone worden bezocht In verband met het inplannen zal deze datum alvast aan de oud-leden worden
doorgestuurd, samen met een algemene vraag over de interesse in deelname aan TIF- activiteiten in de toekomst.
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6. Informatie-uitwisseling:
•
Financiën: Rinus Hofs blijft onze penningmeester. Het financiële overzicht zal in het vervolg niet meer in detail
worden toegevoegd aan het jaarverslag, maar als intern stuk functioneren.
•
Lijst van aftreden: Fer van Strijen zal per 1 januari met pensioen gaan. In de najaarsvergadering wordt een nieuwe
voorzitter gekozen.
•
Nieuwe leden: Fer van Strijen zal alsnog Goedereede, Ouddorp en Groningen benaderen. Bij het werven van nieuwe
leden zouden we ons kunnen baseren op entente florale gemeentes en eens op de kaart van Nederland de niet gedekte
gebieden bekijken en van daaruit gemeentes selecteren om te benaderen.
•
Website: In Amstelveen is iemand in opleiding voor webmaster. Hem zal worden gevraagd om na te denken over een
site voor de TIF.
7. Rondvraag en ledeninbreng:
Leiden: De uitvoer van het waterplan is van start gegaan. Per jaar wordt minimaal 500 m’ natuurlijke oever aangelegd. In de
serie boekjes over stadsnatuur ‘Leiden Lekker Wild’ in het nieuwste deel uit gekomen. Het thema is water.
Apeldoorn: - Heeft dit jaar de eer om de koningin met Koninginnedag te mogen ontvangen. Dit brengt een hoop werk met
zich mee.
- Bij de reorganisatie van 10 jaar geleden is het Groenbedrijf apart gezet met als doel om als zelfstandige tak zou gaan
opereren. Nu wordt het weer samengevoegd. 1 januari 2010 wordt een nieuwe dienst operationeel; Afdeling Realisatie met
wijkdelen waarin het werk wordt verricht door expertisegroepen.
- Gif wordt in Apeldoorn niet in het groen gebruikt, maar wel op de bestrating. De portefeuilles werden door verschillende
partijen behartigd; het groen door GroenLinks en de bestrating door de VVD.
- Bij beheerobjecten in de stad zijn schaapskuddes ingezet.
Uithoorn: - Bermbeheer zal in het vervolg meer gedifferentieerd worden uitgevoerd. Er wordt met name aandacht besteed
aan het ontstaan van meer ruigtes.
- In Legmeer West is een meervleermuizenkast geïnstalleerd. Ook huist er een kolonie meervleermuizen.
- Bij nieuwbouwprojecten wordt extra aandacht besteed aan het aanbrengen van nestvoorzieningen aan gebouwen.
Vlaardingen: - Neemt deel aan de entente florale met als thema: waterbeheer.
- Op de plek van het oude ziekenhuis is op een muur bij een brug tongvaren, steenbreekvaren en muurvaren gevonden. De
muur is verplaatst en maakt deel uit van het nieuwe plan.
- maaibeheer: het sloot en bermbeheer wordt uitgevoerd door 1 aannemer.
- In de Broekpolder is geëxperimenteerd met de bestrijding van berenklauw. Gebruikte methodes: veel maaien, een
schaapskudde en een combinatie van frezen, inzaaien en veel maaien. Beide laatste methodes waren het effectiefst. Tijdens
het middagprogramma van de najaarsvergadering zal de Broekpolder worden bezocht.
Den Haag: - Sinds april worden geen bestrijdingsmiddelen meer gebruikt. Dit is ingevoerd zonder rekening te houden met de
consequenties. Op speciale plekken mag nu selectief voor heel hardnekkige kruiden nog chemisch bestreden worden.
- Het Erasmusveld in het Wateringse veld is uitgeroepen tot de meest duurzame wijk van Nederland.
- In het weidegebied van de Uithof zij 5 Galloway’s geleast.
Den Helder: - Het zuidelijk gedeelte van het Nollengebied wordt ingericht. De kunstenaar R.W. van Wint, heeeft samen
met een ecoloog het plan gemaakt. Het gebied is ca. 6 ha. groot. Het is afgegraven. De open duingrond is geïsoleerd met
piepschuim.
- Er is een nieuwe natuuratlas, samen met een monumentenatlas, in ontwikkeling.
Delft: - Er zijn twee nieuwe publicaties uitgekomen; + Berenklauw ‘Reuzenbereklauw, een praktische handleiding’ (zie site).
- Er is een gedragscode geschreven betreffende flora en fauna voor de waterschappen.
- Delft wil graag info. uit Vlaardingen betreffende vervanging voor chemische bestrijding op bestrating. Vegen geeft veel
slijtage en vervuiling door metaaldelen.
Amstelveen: - Er wordt gewerkt aan een plan voor een groene as. Het is een lint lopend van Spaarnwoude via Amsterdam,
Amstelveen naar het groengebied Amstelland. Doelsoorten zijn; watervleemuis, waterspitsmuis, meervleermuis, rosse
wolmuis en ringslang. De laatste fase van het de as Amstelveen is besproken.
- Ter compensatie van een avontuurlijke speeltuin is een stuk nat hooiland aangelegd valk bij het centrum. De veengrond is
ingezaaid en het waterpeil is + 20 cm.
- Rijks Waterstaat heeft in het kader van het project Groen Amstellend een oeverzwaluwwand aangelegd. Tijdens de
werkzaamheden werd deze al bewoond door zwaluwen.
- Het boekje Heemparkwandelingen wordt in 2010 herschreven.
- De website over heemparken werkt goed (www.thijssepark.nl)
Bijlagen:
 Afsprakenlijst
 voorstel vragenlijst ecologische verbindingszones
 Verslag middaggedeelte

Karen Jansen
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Middaggedeelte voorjaarsvergadering 23 april 2009
BIESLANDSE BOS:
Dit is het Delftse gedeelte van een groene zone van ca. 15 km, dat loopt van Delft (Delftse Hout) via de Balij naar Zoetermeer.
Het is een afwisselend gebied met veel bos, natte en open weilanden en een natuurgericht boerenbedrijf.Het maakt deel uit
van het Randstad Groenstructuurplan uit 1986. .
De huidige manier van inrichting van het gebied is gebaseerd op ‘luisteren naar het landschap’.
Wij bezoeken slechts een gedeelte van dit gebied. hierna volgt een korte impressie van onze wandeling, die wij onder de
deskundige leiding van de heer Peter van Osch van Staatsbosbeheer maken:
Het gedeelte aansluitend aan het Heempark is een stuk onuitgegraven Bovenpolder, dat is uitgegeven aan een boer. Deze
boert met subsidie uit Brussel op een natuurvriendelijke manier. Dit houdt in dat wordt gewerkt met een gesloten balans. Er
worden oa koeien van het ras Montbeliarde gehouden. Deze koeien leveren zowel melk als vlees.

Leuke details:
In een pestbosje met een wilgenbeplanting met watermerkziekte huist een reigerkolonie.
Andere waargenomen vogelsoorten: krakeend (deze gaat de wilde eend in aantal overtreffen). Een tureluur in baltsvlucht. grutto,
veel nijlganzen. Deze ganzen varen wel bij rijk gras. Deze ganzen vertonen territoriumgedrag en verdedigen dit fanatiek.
Daarna begint het Bieslandse Bos. Bij de ingangen zijn notebomen aangeplant. Aangeplante boomsoorten zijn aangepast aan
de grondsoort en gericht op duurzaamheid. (beuk, eik).Het wordt beheerd met een bosbouwprincipe, maar dood hout mag
wel in het bos blijven liggen. Het beheer wordt deels bekostigd uit de opbrengst van het hout.
In dit gedeelte is een oorspronkelijke recreatie kanovijver omgevormd tot een vogelplas, waar o.a. lepelaars worden
waargenomen. Het dient ook als bergingsgebied voor water. Wilg, spaanse aak en wegedoorn vestigen zich massaal. Om
dichtgroei te voorkomen wordt het gebied begraasd door paarden en koeien (Galloway’s).
De bedoeling is een aaneengesloten groengebied te creëren. Dwars door het gebied loopt een spoorweg. Deze vormt een
barrière.
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Verslag van de najaarsbijeenkomst op 15 oktober 2009 te Vlaardingen
Aanwezig:
Amstelveen
Rinus Hofs
Apeldoorn:
Han Ruis, Marcel..
Delft: Eric Rood
Den Helder:
Ferdy van Strijen
Den Haag:
Rob Jansen
Leiden: Karen Jansen
Vlaardingen:
Ben van As, Ger Stam, Ger Stout
Den Bosch:
Carine de Rouw
Lelystad Jan Meijerink
Uithoorn:
Ed vd Biesebosch
			
Afwezig met kennisgeving:
Apeldoorn
Ernst Jan Mulderij, Ton Kamphorst
Uithoorn:
Caro Hollebeek

VERSLAG

AKTIE

1. Opening en dagindeling:
Ben van As geeft een korte toelichting op het dagprogramma. Tijdens het middagdeel zullen we een
presentatie krijgen over het inrichtingsplan Broekpolder door Martien van Paassen. Aansluitend maken we
een fietstocht door het gebied.
Dit zal de laatste vergadering zijn met Fer van Strijen als voorzitter.
2. Verslag van de vorige vergadering (23 april 2009):
De datum wordt in het vervolg vermeld bij dit agendapunt.
n.a.v.: p. 2,3: Informatie over onkruidbestrijding met de borstel opsturen naar Delft.
Methode: combinatie van beeld- en frequentiebestek. Groengroei heeft pieken en dalen. Gras is hardnekkig.
Het wordt bestreden met een combinatie van heet water en branden. Minimaal 6 beurten liggen vast,
waarvan 3 op afroep en 3 maal vóór de langste dag. Het moment van bestrijden is cruciaal. Nu, na 4 jaar is
alles onder controle. Dit houdt in dat het onderhoud minder intensief wordt. Bij lantarenpalen wordt een
speciale machine gebruikt met heet water. Het werk wordt uitgevoerd door de fa. Verduyn.

Ben

p.4: De familie van de kunstenaar die het Nollengebied heeft ontwikkeld heeft onenigheid over de toekomst
van de kunstwerken. Er is subsidie verstrekt voor het ontwikkelen van het zuidelijke gebied.
3. Jaarverslag 2008 en actiejaarplan 2009
•
De financiële paragraaf zal in het vervolg geen deel meer uitmaken van het jaarverslag. In het
voorjaarsverslag wordt nog gewijzigd dat Delft geen last heeft van Cabomba, maar slechts wijst op de
informatie die te vinden is op de genoemde site van waterschap Velt en Vecht. Het omvormen van ‘alle’
gazons naar natuurlijke oevers wordt gewijzigd in ‘een aantal’. Het verslag wordt hierna digitaal verstuurd
naar de leden. Ook zal het naar GNL Stadswerk worden opgestuurd.

Karen

•
De data voor de vergaderingen in 2010 worden vastgesteld op 22 april te Amstelveen en 14 oktober. Karen
De locatie van de najaarsvergadering staat nog open. Voorkeurslocatie is Rotterdam. De data worden
verwerkt in het actiejaarplan.
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4. Thematische onderwerpen
•
Waterkwaliteit in combinatie met vegetatie: Er is nog geen samenvatting gemaakt van dit
onderwerp. Rinus Hofs en Caro Hollebeek zullen dit alsnog doen. Het resultaat wordt digitaal toegestuurd.

Rinus

•
Duurzame ecologische verbindingen: (werkgroep: Rinus Hofs en Fer v. Strijen en Ernst Jan Mulderij)
Rinus heeft contact gehad et cartoonisten. Er wordt een concept gemaakt op basis van een egel die het werk
steeds overdraagt naar de volgende fase. Tijdens de voorjaarsvergadering wordt dit onderwerp vervolgd.
5. Zomerexcursie:
•
Excursie 2009: Carine de Rouw maakt het verslag van deze excursie. Rinus Hofs stuurt haar foto’s op.

Rinus

Carine,
Rinus

•
Excursie 2010: Als bestemming wordt Flevoland gekozen. De datum wordt vastgesteld op 17 juni
2010. De organisatie is in handen van Jan Meijerink en Rinus Hofs.

Jan, Rinus

6. Informatie-uitwisseling:
•
Financiën: Op 20 juni 2009 was er € 1765,- in kas.
•
Lijst van aftreden: Fer van Strijen zal worden vervangen door Ger Stout. De laatste gegevens zullen
worden doorgestuurd naar Ger.

Eric, Fer

•

Ger?

Groningen, Deurne en Rotterdam worden benaderd i.v.m. lidmaatschap

•
Caro heeft een nieuwe baan in de Bilt als beleidsmedewerker. Zij is op zoek naar een vervanger. Ze
zal wel aan de zomerexcursie deelnemen.
7. Rondvraag en ledeninbreng:
Leiden: - De uitvoer van het waterplan is voortgezet . Per jaar wordt minimaal 500 m’ natuurlijke oever
aangelegd.
- Voorstel om in het vervolg bij de ledeninbreng plannen te presenteren, in plaats van alleen mondeling mee
te delen.

allen

Vlaardingen: Langs de Rijksweg wordt een nieuwe geluidswal aangelegd. De beplanting op deze plek was in
slechte staat vanwege waterproblemen. Het nieuwe plan is gebaseerd op een ecologische inrichting.
Den Bosch: - Een deel van de zuidelijke vestingmuur wordt gerestaureerd met behulp van vrijwilligers. De
muur is geïnventariseerd op mossen en korstmos.
- De Groene Delta is een samenwerkingsverband tussen buurgemeentes, natuurgroepen en Den Bosch.
Den Bosch is de trekker. Veel groene projecten zijn in ontwikkeling, o.a. faunapassages en omlegging Zuid
Willemsvaart. Subsidies worden uitgezocht door een hiervoor speciaal aangesteld persoon.
- Gemeentes moeten naar 100% duurzaam. Wie heeft al ervaring met aankoop plantmateriaal? Tijdens de
dag van de openbare ruimte is biodiversiteit het onderwerp en worden richtlijnen besproken.
Amstelveen: - Werkt aan een gedragscode.
- Het oudste park van Amstelveen krijgt in het renovatieplan meer ruimte voor ecologie (migratie ringslang).
Een oude spoorbaan vormt een groen lint, dat parken met elkaar verbindt.
Delft: Heeft twee waterspeeltuinen. Dank zij kennis die mede door de TIF is verkregen zal de waterkwaliteit
o.a. met behulp van een helofytenfilter worden beheerst.

Bijlagen:
 Verslag middaggedeelte

Karen Jansen
december 2009
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Middaggedeelte najaarsvergadering 15 oktober 2009

BROEKPOLDER:
Martien van Paassen, projectleider van het project, geeft een presentatie over de plannen voor de Broekpolder:
Het is een gebied van 420 ha groot. Het ligt op een voormalig havenslibdepot. De federatie Broekpolder maakt een plan voor
het gebied. Met deze federatie is een convenant afgesloten.
Het gebied is in 1960 opgehoogd met slib t.b.v. een nieuw te bouwen woonwijk. Toen duidelijk werd dat het niet verstandig is
te bouwen op deze grond zonder te saneren is besloten het gebied een groene bestemming te geven.
Ligging:
Vlaardingen bestaat uit vier delen. De Broekpolder sluit aan op het Midden Delflandgebied ‘de Vlietlanden’. Het wordt ook wel
het klavertje vier van Vlaardingen genoemd.
Kenmerkende structuur:
Verschillende spuitvlakken. Sommigen hiervan zijn ingericht met bosplantsoen. De open vakken zijn deels ingezaaid en deels
spontaan begroeid.
Historie:
Vroeger was dit een weidegebied. Het werd doorkruist door kreken. Op luchtfoto’s is dit nog te zien.
Kernpunten van het gebied:
Een combinatie van bos en ruigte (op oud akkergebied). Het heeft een hoge ligging (5m, oorspronkelijk 8m slib). Het
grondwater wordt gedeeltelijk eerst opgevangen en gezuiverd voor het wordt geloosd op de vaart. Er wordt uitgegaan van
1,9 miljoen recreanten, inclusief doorgangsfunctie.
Nieuw plan:
Gaat uit van het versterken van de bestaande waarden. Er is een zonering van druk naar rustig. In het drukke deel is ruimte
voor sport. Meer naar het noorden wordt het rustiger. De oorspronkelijke bosaanplant was bedoeld voor de productie van
papier. In het kerngebied gaat het plan uit van vernatten en verruigen. Water moet worden vastgehouden in het gebied.
Het bos moet een natuurlijker samenstelling krijgen. Het wordt gedeeltelijk als struinbos ingericht. Aandachtspunt hierbij
is de verstoring van diverse bijzondere vogels die zijn waargenomen. Een deel van het onderhoud in het bos gebeurt door
begrazing met schapen en koeien.
Een kunstwerk langs de haven moet dienen als eyecatcher vanaf de snelweg. Verder zijn er ideeën voor een archeologisch erf.
De haalbaarheid hiervan moet worden onderzocht.

Berenklauwen beheer:
De Perzische berenklauw groeit massaal in dit gebied. In de gemeente Vlaardingen wordt onkruid niet chemisch bestreden.
Er wordt een proef gedaan om de berenklauw met begrazing van schapen te bestrijden. Schapen zijn namelijk dol op deze
planten. Het blijkt een groot succes. De schapen gaan, onder leiding van een schaapherder met hond, als een ‘stofzuiger’
door het gebied en grazen op een dag een aanzienlijke oppervlakte kaal. Uit bloedproeven is gebleken, dat normen voor
schadelijke stoffen in de dieren niet worden overschreden. Ze zijn kerngezond en groeien als kool op hun berenklauw dieet.
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ACTIEJAARPLAN 2010
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 en 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. Het opzetten van
een eigen website is in beraad.

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
Waterkwaliteit in combinatie met vegetatie
Informatie verwerken in een samenvatting

H. de Kruijff

Ecologische verbindingszones
Verwerken van bijdrages naar een 10 stappenplan in stripvorm. Uitwerking in 5 categorieën

Amstelveen (R. Hofs)
Apeldoorn (E. Mulderij)

Onderwerpenportefeuille
Dieren in het groen
Stinzenplanten
Muurbegroeiing
Natuurbeheer in bestekken
Houtwallen

ORGANISATIE
Lijst van aftreden: penningmeester: 2010
secretaris: 2011
voorzitter: 2012

BIJEENKOMSTEN
Voorjaarsvergadering: 23 april te Delft
Zomerexcursie: 18 juni

excursiecommissie

Najaarsvergadering: 8 oktober te Vlaardingen

SAMENWERKINGSVERBANDEN
Vereniging Stadswerk Nederland, bestuur GNL

Den Helder (F. van Strijen)
Lelystad (J. Meijerink)

Studiegroep toegepaste beplantingsleer met Plantscoop

vacant

Vakpers

voorzitter
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