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JAARVERSLAG
INLEIDING
De werkgroep toepassing inheemse flora geeft mede inhoud aan een ecologisch verantwoord groenbeheer, waarbij het
gebruik van inheemse flora centraal staat. Dit gebeurt door het aanplanten 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:
t Vertegenwoordiging door zoveel mogelijk vakdisciplines (ontwerpers, beleidsmakers, ecologen, biologen, beheerders
etc.)
t Een goede geografische verspreiding van deelnemende gemeenten over het hele land.
t Samenwerken met andere organisaties, zoals ‘Stadswerk’ en de WSE (Werkgroep Stadsecologen)
t Via een website een informatieplatform zijn voor andere gemeenten. De website, www.heemflora.nl, is gelanceerd en
wordt gevuld met informatie.
Werkwijze:
Elk jaar kiezen we een thema. Als leidraad gebruiken we het hoofdthema ‘vormen van natuurvriendelijk groenbeheer en
hun toepasbaarheid’. Een raamwerk helpt bij het structureren van het onderwerp. Om meer daadkracht te krijgen, wordt
het raamwerk voor de thema’s in een extra bijeenkomst in de vorm van een workshop uitgewerkt. De verkregen gegevens
worden gebundeld. Een artikel betreffende een thematisch onderwerp, of een andere activiteit van de TIF aanbieden aan de
vakpers is ook een mogelijkheid.
De werkgroep komt drie keer per jaar bij elkaar. Twee keer voor een vergadering in één van de deelnemende gemeentes
en één keer voor een dagexcursie naar een object dat aansluit bij het thematische onderwerp. Tijdens de bijeenkomsten
behandelen we het thematische onderwerp en bespreken we actuele onderwerpen. Ook presenteren we interessante
projecten uit ons dagelijks werk aan elkaar. In de middag bezoeken we een groenobject in de gastgemeente.

THEMATISCHE ONDERWERPEN
Biodiversiteit:
De werkgroep behandelde het thema biodiversteit. Dit actuele onderwerp is zeer divers en spitste zich toe op
kruidenvegetaties in parken en plantsoenen. Het onderwerp bermen, dat ook in het actiejaarplan stond is verschoven naar
2017.
BIJEENKOMSTEN
•
Voorjaarsvergadering:
12 mei te Vlaardingen
Zagen we jaren geleden dat schapen werden ingezet bij het natuurbeheer (onder andere bestrijding van reuzenberenklauw),
nu maakten we kennis met het vervolg. Inmiddels introduceerde Vlaardingen grote grazers in dit gebied. Geholpen door
het onder water zetten en afschuiven van de bodemtoplaag krijgen die de situatie aardig onder controle. Voeg daar de
dunningswerkzaamheden aan populieren bij en de metamorfose van het gebied is compleet.
•
Najaarsvergadering:
13 oktober te Amstelveen
Een bijeenkomst rond de problematiek van een zeer biodivers heemparkje versus de wensen en behoeftes van gebruikers en
beheerders.
ZOMEREXCURSIE
Op 30 juni bezochten we kwekerij de Cruydthoeck en het Le Roy plantsoen in Heerenveen. De Cruydthoeck kweekt wilde
bloemenzaden, doet onderzoek naar mengsels en geeft cliënten advies. In het Le Roy plantsoen krijgt groen de ruimte om
zonder ingrijpen tot ontwikkeling te komen. Niet helemaal zonder menselijk ingrijpen, want volgens de filosofie van Le Roy
maken mensen ook deel uit van het ecosysteem. Zo ontstond een interessant geheel van bouwsels en beplanting.
4
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In de Broekpolder met ruimte voor de groei van nieuwe bomen, de ingang van heempark de Heimanshof in Hoofddorp en kwekerij
de Cruydthoeck.
ORGANISATIE
Er wordt een roulatiesysteem van drie jaar gehanteerd.
Lijst van aftreden:
voorzitter: 2016
penningmeester: 2017
secretaris: 2018
LEDENBESTAND
In 2016 waren de volgende gemeentes actief lid van de werkgroep; Amstelveen, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag,
Haarlemmermeer, Leiden, Lelystad, Utrecht, Vlaardingen en Deventer.
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 2016 hebben leden van de twee
werkgroepen elkaar op de hoogte gehouden van de wederzijdse activiteiten.
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.
WEBSITE
De website, www.heemflora.nl, wordt regelmatig bezocht. de webmaster werkte aan het opfrisssen van de website. De
werkgroepleden zorgen voor het aanvullen en verbeteren van de inhoud.
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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
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
t 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 Wim
publicatie in Stadswerk en TenL.
t 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.

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.
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Rondje leden:
t 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.
t 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.
t 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.
t 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.
t 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
B3
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Middagdeel voorjaarsbijeenkomst 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.

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.

Schotse Hooglanders in het water.
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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.

B6

Bijlage 2

BIJLAGEN

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.
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.
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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:
t 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 Esther
de informatie door. Eenzelfde probleem vormt de reuzenberenklauw. Deze plant verdwijnt zelfs
al na één keer behandelen.
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t 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.
t 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.
t 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).

Ger

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

Bijlagen:
Verslag middaggedeelte
Plan voor de Boendalaweg in Vlaardingen
Actiejaarplan 2017

Karen Jansen, november 2016
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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

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

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 zogenaamde bron speelt een rol in de waterhuishouding.

Uitleg over de landschapjes vind je
op de diverse informatiebordjes.
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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.

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.

Bijlage 2

BIJLAGEN

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.

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.
‘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
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VERSLAG ZOMEREXCURSIE 2016
Locaties: De Cruydthoeck en Le Roy plantsoen in Heerenveen
Thema: Biodiversiteit
Datum: 30 juni 2015
Deelnemers
Carine de Rouw (Den Bosch), Karen Jansen, Maarten Bekkers (Leiden), Jan Metselaar, Esther Vogelaar (Den Haag), Jan Meijerink, Arjan van der Veen (Lelystad), Han Ruis, Rob Rothengatter, Cees Jeths, André van Gerrevink, Arné Hissink, Erik Gorter, Wim
Mulder (Apeldoorn), Rinus Hofs, Walter Busse (Amstelveen), Henk Nijenhuis (Haarlemmermeer), Josien Kuipers
Oud leden: Hein Koningen
Programma
Het programma van dit jaar bestaat uit twee onderdelen. In de ochtend een bezoek aan kwekerij de Cruydthoeck, die zich al
sinds jaar en dag bezig houdt met het verspreiden van inheemse zaden en in de middag een rondleiding door een Le Roy tuin
in Heerenveen, ontstaan in 1966. Hier is te zien wat een periode van 50 jaar doet met een groenstrook.

De Cruydthoeck
Vroeger, idealisme in woord en daad
De Cruydthoeck is in 1978 opgericht door Rob Leopold en
Dick van der Burg. Deze twee idealisten verzamelden en
kweekten wilde zaden en mengsels in de hoop verdere
verarming van de Nederlandse wilde flora tegen te gaan.
Op het laatst kwamen daar ook steeds meer bijzondere
tuinzaden bij. In de ‘Dikke Zadenlijst’ werden die zaden
prachtig beschreven door Rob Leopold. Inmiddels zijn beide
heren overleden. Jojanneke Bijkerk en Jasper Helmantel
zetten dit mooie bedrijf sinds 2005 voort.
Nu, terug naar af in een modern jasje
De nieuwe eigenaren hebben hard gewerkt aan het
opfrissen van de kwekerij. Van puur kruidenleveranciers
ontwikkelden ze het naar een kenniscentrum. Naast het
samenstellen en kweken van zadenmengsels organiseren
ze bijspijkercursussen op het bedrijf, maar ook incompany.
Advies op maat voor aanleg en beheer is ook een belangrijk
product. Het niet slagen van een mengsel kan op deze
manier voorkomen worden.
De kwekerij, hoe het werkt
- Het basismateriaal wordt verzameld in het veld. Slechts
een theelepeltje zaad is nodig nodig om op te kweken als
moederplanten voor zaadwinning.
- Het zaad dat hierna gewonnen is, wordt uitgezaaid in
perskluitjes die later worden uitgeplant, of in de volle grond.
Bij langzame kieming kan een probleem ontstaan met
onkruid.
- Na de bloei wordt het zaad geoogst. Het zaad wordt in
verschillende stappen gedroogd en schoongemaakt: knippen
en nadrogen, stofzuigen, drogen, schonen, dorsen.

Ruimte waar de zaden worden geschoond.

Naar buiten, proefveldjes
In groepen worden we door van Jasper en Jojanneke
rondgeleid over het terrein. Rondom het hoofdgebouw
liggen diverse veldjes met proefveldjes. Hier worden
mengsels, en manieren van aanleg en onderhoud
uitgeprobeerd.
Voorbeelden:
- Verven met soorten: in een terrein afwisselen met
soortsamenstellingen.
- Combinaties met bollen en wilde zaden: probleem hierbij:
bollen houden van voedselrijke grond en wilde bloemen
niet.
- Combinaties met gedeeltelijk inzaaien en gedeeltelijk
aanplanten. Dit versnelt het ontstaan van een aantrekkelijk
beeld. Na een aantal jaar ziet het geheel er volkomen
natuurlijk uit.

Bestaande machines die het werk kunnen verlichten zijn
bijzonder kostbaar, omdat de vraag hiernaar bijzonder
klein is. Alleen een aantal onderzoeksstations gebruikt
dit soort apparatuur. Gelukkig is er met behulp van
tweedehands materiaal en inventieve familie, met wortels
in de keukenapparatuur, toch een mouw aan gepast. Zo
zijn handige oplossingen gevonden voor bijvoorbeeld het
bestrijden van onkruid bestrijden en het schoonmaken van
het zaad.
Proefveldje, waar deels planten zijn uitgeplant en deels ingezaaid.
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- Verschil maken door gedeeltelijk in het najaar en
gedeeltelijk in het voorjaar in te zaaien.
- Mengsels voor bloemrijk ‘extensief gazon’. Bij oudere gazons
kan het simpelweg minder vaak gaan maaien al een leuk
resultaat opleveren.

zakken.
Het verzamelde zaad wordt bewaard in de zogenaamde
‘kluis’. Hier heersen contstante omstandigheden. Zo’n 1300
partijen liggen hier opgeslagen. Van hieruit worden de
mengsels samengesteld.

Een blik in de kluis.
Jasper geeft uitleg.

Naar buiten, bedrijfsruimtes
De geoogstte gewassen met zaad worden in tunnels
met ventilatoren te drogen gelegd. De grote partijen
worden uitgespreid over de vloer. Dit voor voldoende
luchtdoorstroming kleine partijen worden bewaard in

Naar buiten, de akkers
Een eindje verderop zijn grotere partijen uitgezaaid of
uitgeplant op akkers.

Grotere partijen oogst worden uitgespreid over de bodem om te
drogen.

Akkers, deels oudere planten, deels net uitgeplant.

Tot slot, de sleutel tot succes
Als een mengsel wordt gebruikt moet rekening worden
gehouden met een aantal regels:

Kleinere partijen oogst worden gedroogd in zakken.
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- Gebruik het juiste mengsel op juiste plek.
- Heb geduld, pas na drie jaar is het resultaat goed te zien.
- Pas het juiste maaibeheer toe. Kijk daarbij naar de
plaatselijke omstandigheden. Binnen een ruimte kan een
fasering al leiden tot betere resultaten.
- De locatie bepaalt wat er uiteindelijk gaat groeien
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Heerenveen, parkstrook Le Roy
Louis le Roy, zijn ideeën
Louis le Roy was een Amsterdamse beeldend kunstenaar,
schrijver en leraar tekenen. Hij noemde zichzelf ‘ecotect’.
Hij vond dat de mens de natuur niet moet beheersen, maar
moet samenwerken met haar groeikracht, een langdurige
interactie tussen mens en natuur. Wat hem in feite
interesseerde was het proces, en niet het eindresultaat. In de
jaren ‘60 kreeg Le Roy in van de gemeente Heerenveen aan
de Kennedylaan een strook ter beschikking om zijn ideeën in
de praktijk te brengen. Hij verwerkte veel restmateriaal van
stratenmakers en bouwde stapelmuren zonder cement. Een
uitgangssituatie voor de natuur om weer begroeiing te laten
ontstaan. Niet voor niets was zijn bijnaam ‘wilde tuinman’.
Een ander bekend project van Le Roy is de Ecokathedraal bij
Mildam. Om dit langdurige project te kunnen uitvoeren is de
stichting Tijd opgericht.
Kennedylaan, 50 jaar ontwikkeling
We worden rondgeleid door een aantal vertegenwoordigers
van de stichting Tijd. Deze stichting heeft als doel te zorgen
dat de tuin zich de komende generaties kan ontwikkelen.
In het begin begeleidde Le Roy het project intensief. Een
verkeerde opvatting van de gemeente over het beheer
van de tuin zorgde ervoor dat van het gedachtengoed van
Le Roy niet veel overbleef. Dit leidde tot een verloederd
parkje.In 2005 werd een 100-jarig contract ondertekend
tussen de stichting Tijd en de gemeente Heerenveen. In het
bestemmingsplan van de gemeente is hiervoor een speciale
post aangemaakt.
Oud en nieuw, dicht en open
In de een kilometer lange groenstrook zijn vele bouwsels van
hergebruikte bestratingsmaterialen te vinden. Nog steeds
wordt door vrijwilligers doorgebouwd met aangevoerd
oud bestratingsmateriaal. Het verschil tussen nieuwere
en oudere gedeeltes is duidelijk te zien door de mate van
overgroeiing. Buurtbewoners voeren ook materialen aan.
Dit is hoofdzakelijk snoeiafval, wat weer in de tuin wordt
opgenomen. Ook begraaft men hier regelmatig overleden
huisdieren.

Muurtje met boomwortels.

De beplanting neemt het over.

Een smal paadje met verschillende bestratingsmaterialen
loopt door het smalle gebiedje. Hier en daar is op een iets
breder gedeelte een open plek. De zone is hoofdzakelijk
bebosd en vrij donker. De begroeiing bestaat hoofdzakelijk
uit algemeen voorkomende planten. Woekerende planten
zoals reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop worden
niet bestreden. Hoe ouder het gedeelte, hoe meer de stenen
zijn overgroeid. De steensculpturen scheppen een aparte
sfeer in dit bijzondere bosje.

Een open plekje in het bos.

Beheer, bouwen en ruimen
Vrijwilligers van de stichting zijn regelmatig actief in de tuin.
Zij bouwen nieuwe bouwsels, ruimen vuil op en planten hier
en daar soms iets aan. Spontane groeisels worden zoveel
mogelijk met rust gelaten.
Afscheid, borrelen op een informele hangplek
Tot slot worden alle begeleiders hartelijk bedankt voor hun
bijdrage. Als afsluiting genieten we nog een drankje en een
hapje in het parkje.
Weer een hoop gezien en geleerd vandaag!

Een relatief nieuw bouwsel met slechts hier en daar begroeiing.

Reuzenberenklauw wordt niet bestreden.
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ACTIEJAARPLAN 2017
ONDERWERP

ACTIE

OVERDRACHT VAN INFORMATIE
Verslagen
Overdracht van alle uitgewisselde kennis en ervaring vindt plaats via verslagen naar
secretaris
de leden, het bestuur van GNL, vereniging Stadswerk, de WSEen eventueel andere
gastgemeente
geïnteresseerden op het vakgebied. Het betreft zowel de verslaglegging van de voorjaars- en
najaarsvergadering als die van de zomerexcursie.

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.
Het jaarverslag wordt ook geplaatst op de website.

secretaris
webmaster

Actiejaarplan
De activiteiten van de TIF worden in het actiejaarplan omschreven. In de najaarsvergadering
worden de activiteiten voor het volgende jaar vastgesteld.

allen

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

PR
Op regelmatige basis wordt een artikel betreffende een thematisch onderwerp, of de
activiteiten van de TIF in het algemeen aangeboden aan de vakpers.

B17

voorzitter

Bijlage 4

BIJLAGEN

THEMATISCHE ONDERWERPEN
Bermen en oevers
Te bespreken onderwerpen: hoe gaan we om met maaien in het langzaamaan veranderende klimaat; Wat doen we het riet
dat onherroepelijk dominant gaat groeien na de aanleg van een natuurvriendelijke oever; Is er een afzet voor het maaisel.
Ecologisch groen in de stad kent heeft tegenstrijdige belangen met andere vakdisciplines zoals verkeer; enz.

Onderwerpenportefeuille
Bomenplannen
Dieren in het groen
Stinzenplanten
Muurbegroeiing
Natuurbeheer in bestekken
Houtwallen

ORGANISATIE
Lijst van aftreden: penningmeester 2017
secretaris: 2018
voorzitter: 2019

BIJEENKOMSTEN
Voorjaarsvergadering: 13 april te Den Bosch.

gastgemeente

Zomerexcursie: 15 juni, Utrecht . Thema bermen en oevers.

excursiecommissie: in 2017
Joop Spaans

Najaarsvergadering: 12 oktober te Den Haag.

gastgemeente

SAMENWERKINGSVERBANDEN
Vereniging Stadswerk Nederland, bestuur GNL

Lelystad (J. Meijerink)

Vakpers

voorzitter

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

voorzitter
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