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Verslag najaarsbijeenkomst 11 oktober 2018 te Haarlemmermeer
Aanwezig: Carine de Rouw (Den Bosch), Walter Busse en Rinus Hofs (Amstelveen), Jan Metselaar en Esther Vogelaar (Den Haag), 
Marc Boon (Utrecht), Ernst-Jan Mulderij en Petra Bennink(Apeldoorn), Karen Jansen(Leiden), Stan van der Laan en Henk Nijenhuis 
(Haarlemmermeer).

 

VERSLAG ACTIE

1. Opening en dagindeling
Carine opent de vergadering. Verschillende mensen waren helaas verhinderd aanwezig te zijn. 
Petra Bennink en Rinus Hofs zijn vadaag gelukkig weer aangesloten.

Tijdens de middag bezoeken we het Prins Bernardbos en het voormalige Floriadeterrein in het 
Haarlemmermeerse bos. Het Prins Bernardbos is op een bijzondere manier aangeplant. het Floriade 
terrein is een mooi uitgebreid recreatiegebied met ruimte voor evenementen. 

2. Verslag en afsprakenlijst najaarsvergadering
In Den Bosch wordt de Japanse Duizendknoop nu voor het tweede jaar bestreden met heet water. Deze 
maatregel is meerdere keren per jaar uitgevoerd. Op het gronddepot is met Japanse Duizendknoop 
vervuilde grond opgeslagen. Deze grond is gezeefd. Het blijft drie jaar liggen en gecontroleerd.

N.a.v.: 
- Halverwege een periode een reminder rondsturen voor de punten op de actielijst.
- De adressenlijst bijwerken en rondsturen.
- GNL is opgegaan in Stadswerk. Rinus wordt nog gebeld over de juiste contactpersoon/adres  
   voor het toesturen van ons jaarverslag. Hij zal ons ook vertegenwoordigen.
- Insectenwerkgroep: De voortgang is minimaal. Verschillende insecten hebben verschillende eisen. Er  
  is behoefte aan stroomlijning in de categorieën. Wat is nodig voor welk insect? Zodat keuzes kunnen  
  worden gemaakt. 
- Samenwerkingsverbanden: Rinus neemt dit van Jan Meijerink over. Hij is bezig helder te krijgen hoe de  
   lijnen lopen en wie onze contactpersoon is als het gaat om het delen van ons jaarverslag.

Karen
Rinus
Rinus

Rinus
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3. Verslag zomerexcursie
Het Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Actiejaarplan 2019
Het nieuwe jaarthema wordt: Bomen en Biodiversiteit. Welke soorten passen we toe in deze 
veranderende wereld en hoe doen we dat zo biodivers mogelijk. Oudere bomen zijn biodiverser dan 
jonge. Hoe bewaken we daarbij de veiligheid en de beeldkwaliteit? Genoemd wordt o.a. de methode 
‘breeksnoei’ . Onze bijeenkomsten en de excursie stemmen we af op dit onderwerp. Onder andere door 
experts uit te nodigen om ons hun bevindingen te presenteren.

De vergaderdata voor 2019:
- Voorjaarsvergadering: 11 april in Amstelveen.
- Zomerexcursie: 13 juni in Apeldoorn
- Najaarsvergadering: 10 oktober in Utrecht.

Overdracht van kennis:
We zenden het jaarverslag naar het bestuur van GNL. Wellicht heeft de WSE hier ook belangstelling voor 
Voor we dat doen moeten we dit eerst bij de WSE informeren.

Zie voor de overige onderwerpen in het actiejaarplan de bijlage.

Carine
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5. Website
Het onderwerp wordt weer opgepakt door Rinus, die zich weer gaat inlezen op de eerdere bevindingen.
Onderdeel was ook het delen van interessante informatie. We spreken in ieder geval af dat de leden 
interessante folders, of een de link daarvan doorsturen.

Nog even ter opfrissing: we concludeerden:
- De site is er voor onszelf. Handig middel om geïnteresseerden naar door te verwijzen voor meer 
  informatie.
- Een plek voor derden om contacten te vinden. De verschillende specialisaties per deelnemer tonen.
- Het is nu erg statisch. We moeten recente successen/resultaten laten zien en dit regelmatig bijwerken.
- Vormgeving moet helder en modern.
- Tekst moet helder. De indeling kan hier en daar ook logischer.  
   Voorstel hiervoor in het document: TIF webtekst (zie bijlage).

Rinus

allen

6.  Voortgang en bewerken artikel voor de vakliteratuur
Nog een kleine aanpassing aan de tekst: De zin over de reservering voor een verbreding van het 
Maximakanaal wordt geschrapt.

We sturen eerst de tekst om de behoefte aan ons stuk helder te krijgen. Bijbehorende foto’s sturen we dan 
in een later stadium door. We benaderen hiervoor Stadswerk en Groen. Karen

7. Informatie-uitwisseling
Correspondentie: 
Geen correspondentie.

Financiën:
We hebben een behoorlijk positief saldo. Toch besluiten we ook over 2018 contributie te heffen. Zeker nu 
we hebben besloten vaker externen te benaderen voor een presentatie.

(Nieuwe) leden:
Vooral het noorden en het zuid(oosten) zijn niet vertegenwoordigd in de TIF. Uitbreiding uit die 
omgeving is dus welkom. Tegelijkertijd constateren we dat het prettig is met een niet al te groot 
gezelschap te discussieren. Wellicht komen er na de plaatsing van ons artikel in de vakpers nog 
interessante reacties.

Ledeninbreng:

Den Haag: 
- De afspraken omtrent ontheffingen, waarbij derden zoals woningbouwverenigingen zijn betrokken, 
zijn juridisch onder het licht gehouden. Dat leverde problemen met aansprakelijkheid op. Uiteindelijk 
is afgesproken dat elke partij apart de ontheffing voor zijn gebied aanvraagt, maar onder gezamenlijke 
verantwoording voor het geheel.
- In 2018 is een start gemaakt met het opstellen van het stuk “Stedelijke Ecologische verbindingszones” 
Dit in het licht van de nieuwe omgevingswet. Het oude stuk is geëvalueerd. De insteek is nu stadsnatuur 
in een bredere context en niet meer op het niveau van specifieke, vaak kleine locaties. De nieuwe nota 
wordt in 2019 parallel aan de nieuwe bomennota vastgesteld. 
Participatie is in zo’n proces lastig. Men koos voor een tweetrapsmodel: eerst met instanties als IVN om 
het geheel beter te kaderen en daarna het stadsgesprek aangaan.
- De stad heeft veel oude populieren van ca. 60-70 jaar oud. Van de 9000 stuks moeten er 2000 verdwijnen 
om veiligheids/gezondheidsredenen. De buurt wordt hierover geïnformeerd. De direct omwonenden zijn 
vaak opgelucht en blij. Mensen die verder af wonen hebben vaak bezwaren.

Apeldoorn:
- Hier is een subsidie voor particulieren in het buitengebied om de biodiversiteit te versterken. 
Bijvoorbeeld het inzaaien van akkerranden. Of het planten van bomen die uit zeer smalle bermen zijn 
verdwenen en hierdoor niet op dezelfde plek kunnen worden teruggeplant. Het gaat onder de vlag van 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland. De subsidie bedraagt 90% van het onderhoudsbudget.
- De gemeenteraad heeft het breed Groenplan en Ecogids vastgesteld. Hierin onder andere: Geld voor 
natuureducatie, financiering voor burgers met bijzondere bomen in de tuin, het aanstellen van een 
boomspecialist, praktisch beheergeld voor bijvoorbeeld boomstructuren en ecologisch onderzoek. De 
uitvoer vindt plaats aan de hand van een meerjarenprogramma. Uit het programma blijkt ook dat er 
behoefte is aan een extra FTE.
- Apeldoorn is Europese bomenstad.
- Het ecologisch groenbeheer is op kaart gezet in de “Groene Mal”. Het gaat om twee sporen: 
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De hoofdstructuur, bijvoorbeeld het ecologisch groen versterken door de aanleg van zomen. Daarnaast  
het wijkgroen met bijvoorbeeld verschillende stukken bosplantsoen. Hier vindt zogenaamd natuurgericht 
beheer plaats. Maatwerk per locatie. 

Haarlemmermeer:
- In de nieuwe natuurvisie voor nieuwbouw wordt biodiversiteit breder weggezet. De poot 
natuureducatie wordt versterkt .
- Tiny Forests: ook in Haarlemmermeer is de politiek hier enthousiast voor. Uiteraard is het zo dat 
biodiversiteit toe neemt als je ergens veel soorten aan gaat planten. Na een jaar of 10 echter komen de 
problemen. 
- Bij aanvragen voor grote evenementen wordt eerst een quickscan gedaan. Als er geen acute schade 
wordt verwacht kan het evenement doorgaan. Probleem is vaak dat ook bij negatief advies een 
evenement plaats vindt, omdat de politiek dit advies naast zich neerlegt. Ook bijvoorbeeld een probleem 
in Apeldoorn in het park Berg en Bos.
- Het bestek voor bermen en watergangen wordt serieus opgepakt. Onder andere met een plan van 
aanpak, waarin keuzemogelijkheden met bijbehorende kosten zijn aangegeven. Aannemers komen 
zelf met ideeën voor vergroten van biodiversiteit. Dit is ENVI aanbesteed, waarbij de uitvraag goed is 
omschreven. Die suggesties moeten natuurlijk wel worden gecontroleerd. De uitvraag wordt gedeeld 
onder de leden.
- Hoort ook bij “Nederland zoemt” en staat zelfs op de shortlist voor bijvriendelijkste gemeente van 
Nederland. Kennis wordt versterkt door het aanbieden van incompany trainingen, bijvoorbeeld aan het 
Ingenieursbureau.
- Haarlemmermeer fungeert als kenniscentrum voor instanties op het gebied van soortkeuze bij aanplant.

Utrecht:
- Voor het toekennen van evenementen worden locatieprofielen opgesteld.
- Er is een intentie verklaring omtrent boomfeestdag: ieder kind moet in zijn leven een keer een boom 
hebben geplant. Alle 120 scholen zijn benaderd, waarvan er 11 hebben gereageerd. Die scholen 
verbinden zich voor 4 jaar. Kinderen uit groep 8 planten in groepjes bomen in het najaar. In maart op 
boomplantdag wordt dan symbolisch nog een boom geplant. De te planten boomlocaties komen 
voornamelijk voort uit de bomenvellijst.  In Den Bosch kijken ze hierbij vooral naar locaties die veilig zijn. 
De bomen worden niet gemarkeerd door een tegel, maar kinderen schrijven met een watervaste stift hun 
naam op de boompaal.

Amstelveen: 
- Met de komst van de nieuwe wethouder is het onderwerp groen en duurzaamheid aardig in de lift.
- Er wordt een nieuw groenplan opgesteld, want het oude structuurplan is verlopen. Hier hoort o.a een 
sterkte - zwakte analyse bij. 
- Is een “Nederland zoemt” gemeente. Aalsmeer, dat sinds kort bij de gemeente is gevoegd wil ook 
bijdragen door te streven naar de titel “Bloemenstad”. Dit zonder budget. 
- De vogelbescherming heeft het begrip “natuurzuivel” in het leven geroepen. In de Bovenkerkerpolder, 
een weidevogelgebied, is 4 km oevers ingezaaid met inheemse kruiden. Amstelveen heeft bijgedragen 
door het leveren van lokaal verzamelde zaden. Scholen hebben het ingezaaid. Dit betekent ook wat 
voor het beheer en de schouw. Slootvuil kan niet meer worden afgezet op de kant, maar moet over de 
bloemrijke zone worden getild. Het doel is de biodiversiteit in de polder te vergroten. In het gebied 
liggen veel kreekruggen. Delen van de polder zijn uitgeroepen tot natuurgebied.

Stan

Den Bosch: 
- Besteedt aan via de methode past performance. Dit is een score systeem. Hoe hoger je score hoe vaker 
je naar voren komt. De score bepaalt dus wie wordt uitgenodigd om het werk uit te voeren. Het gaat hier 
om van tevoren geselecteerde bedrijven via een openbare aanbesteding.
- Er is een nieuwe geveltuinenfolder.
- In het kader van duurzaamheidsdag hebben scholen eikels met potjes en grond gekregen (verzorgd 
door fa. vd Oever). De potjes gaan vervolgens naar de kweker. De klas komt elk jaar terug om te kijken 
hoe het met hun boompjes gaat. Kleuters vullen het potje en tegen de tijd dat ze in groep 8 zitten 
worden de bomen geplant.
- De gemeente verleent subsidie voor de aanleg van groene daken. Met name omdat het goed is voor 
waterberging. Voorwaarde is samenwerken. Voorbeeld is de wijk Kattenbosch waar groene daken zijn 
aangelegd na een bewonersinitiatief.

Leiden:
-  Moet vier Tiny Forests inpassen. Eén plek is al aangewezen. Het is een park waar al veel bomen zijn, dus 
de open ruimte moet eigenlijk bewaakt worden. Mogelijk een kans als het in de vorm van een zoom kan 
worden gerealiseerd,
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Bijlagen:
Verslag middaggedeelte
TIF webtekst voorstel
Actiejaarplan 2019 (los bijgevoegd)
Geveltuintjes Den Bosch (los bijgevoegd) Karen Jansen, oktober 2018

Zoek de verschillen....en kies de mooiste foto uit....

Die foto krijgt een plekje op onze site.

Stuur je reactie vóór 1 december naar: k.jansen@leiden.nl

1 2

3 4

5 6
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Middagexcursie voorjaarsbijeenkomst Apeldoorn 19 april 2018.

Prins Bernhardbos

Dit park is geplant naar aanleiding van het Haarlemmermeer Groenproject. Een plan om 1600 ha groengebied rond 
haarlemmermeer aan te leggen als tegenwicht voor de oprukkende verstedelijking en de groei van het vliegverkeer op 
Schiphol.

Het is aangeplant volgens de methode Ruyten. Bomen en struiken zijn op eindafstand aangeplant. Dit resulteerde tot een 
ander bostype dan we doorgaans zien. Bomen zijn laagvertakt, zoals we dat gewend zijn bij solitairs. Het bos is inmiddels 17 
jaar oud. Het ziet er beduidend anders uit dan bossen die ongeveer even oud zijn, maar op reguliere wijze zijn aangeplant.
Die bossen verkeren meestal nog in de stakenfase. Het beheer bestaat uit 1x per jaar maaien. Vooral het starten met flink 
groot plantmateriaal is van belang.

De motivatie
De voordelen van deze manier van aanplanten zijn:
•	 De biodiversiteit is groter dan bij een regulier bos.
•	 De beleving voor publiek is aantrekkelijker.
•	 Het is financieel neutraal ten opzichte van de reguliere methode.

De biodiversiteit is kortgeleden onderzocht. daar kwamen niet echt schokkende resultaten uit. Kanttekening is wel dat dit bos 
geïsoleerd ligt in open gebied en slecht vergelijkbaar is met bossen die wel connectie met elkaar hebben.
Het financiële aspect heeft meerdere kanten. De aanleg is behoorlijk duur door het gebruik van groot plantmateriaal. Dit 
verdien je later weer terug doordat je niet hoeft te dunnen. 

We stappen op de fiets twee locaties te bekijken; het Prins Bernhardbos en het voormalige 
Floriadeterrein in het Haarlemmermeerse bos.

Het beeld

Laagvertakte bomen staan 
soms in grasland, soms in 
structuur met struikgewas. 
Ook de struiken zijn op 
afstand geplant. Die hebben 
zich echter in de loop van 
de tijd uitgezaaid, zodat 
een dichte structuurrijke 
onderbegroeiing is ontstaan. 
Tussen de bosschages door 
is ook nog veel ruimte voor 
grasland. In het verleden 
is dit ingezaaid met een 
bloemrijk mengsel. Daar zijn 
de sporen nu nog van te zien 
in de vorm van hier en daar 
een bloeiende exoot.
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Voormalig Floriadeterrein

De Floriade vond plaats in 2002. Het terrein ligt buiten de stad en is altijd groen gebleven. Dit in tegenstelling tot andere 
Floriade terreinen, die later zijn gebruikt voor woningbouw. Het concept bestaat uit allemaal eilanden met randen van 
bosschages en daarbinnen vierkante grasvelden. Het recreatieschap Spaarnwoude zorgt voor het onderhoud. Ondanks het 
feit dat het gebied een eindje buiten de bewoonde wereld ligt, weet het publiek het toch te vinden.

Het basisontwerp van de Floriade is nog goed herkenbaar. Een belangrijke functie van het gebied is ruimte bieden aan 
evenementen, zoals Mysteryland. In het hoofdgebouw worden vakbeursen en exposities georganiseerd. 

De hoofdontwerper van de Floriade, Niek Roozen, heeft een gedeelte van het park hergewaardeerd. Bijvoorbeeld 
sierteeltinzendingen en het rosarium. Ook het kunstwerk op Spotters Hill is vernieuwd.

Langs de Geniedijk, die deel uitmaakt van de Stelling van Amsterdam stond een dubbele rij populieren. Hier is één rij van 
gekapt en vervangen door iepen. Verderop is een nieuw bosje aangeplant. Hier zouden oorspronkelijk ook alleen iepen 
geplant worden. Op verzoek zijn daar populieren tussen gekomen, die tzt moeten worden gekapt om ruimte te maken voor 
de iepen.

De grote vijver heeft glashelder water met weinig waterplanten. Overblijfsel uit het Floriadeverleden.

Wilde judaspenning.

De grote vijver heeft glashelder water. Er lijkt niet veel leven in te zitten, behalve dan de vele mosselen. Een exoot. Er zouden 
wel een stuk of zes roerdompen uit de omgeving van Haarlem hebben overwinterd in de rietkraag langs de kant.
Het water heeft evenals een andere vijver uit het gebied geen verbinding met ander water. Het ligt één meter hoger dan dan 
elders. Hierdoor is er geen last van zoute kwel.

Al fietsend zien we ook in de wat natuurlijker stukken ook nog sporen van de Floriade. Zo zien we in de bosrand wilde 
judaspenning en kleverige salie staan.
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TIF webtekst  

Home pagina 
De werkgroep TIF houdt zich bezig met openbaar ecologisch groen in de breedste zin van het woord. 
Kennis delen en verzamelen staat daarbij centraal. Niet voor niets zijn de deelnemers werkzaam op 
het gebied van beleid, ontwerp, aanleg én beheer.  
 
Naar buiten! 
Hoe doen we dat?*1 Elk jaar kiezen we een thema dat past bij de actualiteit. In het voorjaar, de 
zomer en de herfst komen we bij elkaar om het onderwerp te behandelen. Door het met elkaar te 
bespreken, maar vooral ook door het op locatie te gaan bekijken. 
 
Meebewegen met de tijd 
In 1971 begon het met de inrichting en beheer van heemparken. Tegenwoordig behandelen we de 
thema’s van deze tijd, zoals biodiversiteit, ecologische verbindingen en natuurvriendelijke oevers.  
 
Voor wie? 
Op dit moment bestaat TIF uit 10 actieve gemeentes*2. Ook werkzaam in de openbare ruimte? Kom 
ons dan versterken. Meer informatie vindt u onder de verschillende tabbladen. 
 
*1doorlinken naar tabblad werkwijze. 
*2 doorlinken naar tabblad deelnemende gemeentes. 

 

Tabblad werkwijze (nog aanmaken) 
 
Bijeenkomsten 

 voorjaarsbijeenkomst: in de ochtend overleg en in de middag excursie. 
 zomerexcursie. 
 najaarsbijeenkomst: in de ochtend overleg en in de middag excursie. 

 
Thema’s 
Elk jaar bepalen we een thema. Dit stellen we vast tijdens de najaarsbijeenkomst. Het 
themaonderwerp speelt een belangrijke rol tijdens onze bijeenkomsten en excursies. 
 
Uitwerking 
De resultaten leggen we vast in verslagen, notities, of een artikel. Afhankelijk van het onderwerp 
werken we tussen de bijeenkomsten door in kleinere groepjes een onderdeel uit. 
 
In de keuken 
We ontmoeten elkaar om de beurt bij één van de deelnemers. Prima gelegenheid om resultaten 
buiten te zien en er met elkaar over te discussiëren. 
 

 
 
 

Bijlage: Aanpassingen aan de website
Zwart = Tekst op de site
Rood  = item dat we kunnen doorlinken
Blauw = opmerking
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Tabblad agenda 
 
Agenda xxxx (actiejaarplan van betreffende jaar*) 

 voorjaarsvergadering    (meest actuele verslag*) 
 excursie    (meest actuele informatie locatie e.d. of het verslag*) 
 najaarsvergadering    (meest actuele verslag*) 

 
Agenda van het opvolgende jaar 
(zodra bekend) 
 
Deze pagina behoeft dus regelmatig updaten.  
* link naar 

 
Tabblad verslagen 
 
Actueel 
Laatste verslag van bijeenkomst 
 
Jaarverslagen 
Naam (aanklikken is de pdf openen) 
 

 
Tabblad thema’s 
Hier staan discussies over hoe we iets aan moeten pakken gepubliceerd. Volgens mij is het beter om 
ons te beperken tot de resultaten. 
 

Tabblad historie 
 
Hoe het begon 
Amstelveen stond aan de wieg van de werkgroep. Het begon in 1971 met de oprichting van de 
werkgroep Heemtuinen. Kennis en ervaring uitwisselen was ook toen al het doel. Omdat het 
heemgroen zich niet beperkte tot heemtuinen werd de focus al snel breder. Vandaar dat de naam in 
1976 veranderde in werkgroep Toepassing Inheemse Flora, of kortweg TIF. 
 
Organisatie 
De TIF is een werkgroep binnen de Vereniging Stadswerk Nederland. Daarvoor maakte het deel uit 
van de Nederlandse Vereniging Hoofden van Beplantingen (VHB), die in 1992 is opgenomen in de 
Vereniging Stadswerk. 
 
Amstelveen subtabblad verwijderen. 
 
 
 

Tabblad publicaties 
Onderbrengen bij thema’s. 
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Tabblad agenda 
 
Agenda xxxx (actiejaarplan van betreffende jaar*) 

 voorjaarsvergadering    (meest actuele verslag*) 
 excursie    (meest actuele informatie locatie e.d. of het verslag*) 
 najaarsvergadering    (meest actuele verslag*) 

 
Agenda van het opvolgende jaar 
(zodra bekend) 
 
Deze pagina behoeft dus regelmatig updaten.  
* link naar 

 
Tabblad verslagen 
 
Actueel 
Laatste verslag van bijeenkomst 
 
Jaarverslagen 
Naam (aanklikken is de pdf openen) 
 

 
Tabblad thema’s 
Hier staan discussies over hoe we iets aan moeten pakken gepubliceerd. Volgens mij is het beter om 
ons te beperken tot de resultaten. 
 

Tabblad historie 
 
Hoe het begon 
Amstelveen stond aan de wieg van de werkgroep. Het begon in 1971 met de oprichting van de 
werkgroep Heemtuinen. Kennis en ervaring uitwisselen was ook toen al het doel. Omdat het 
heemgroen zich niet beperkte tot heemtuinen werd de focus al snel breder. Vandaar dat de naam in 
1976 veranderde in werkgroep Toepassing Inheemse Flora, of kortweg TIF. 
 
Organisatie 
De TIF is een werkgroep binnen de Vereniging Stadswerk Nederland. Daarvoor maakte het deel uit 
van de Nederlandse Vereniging Hoofden van Beplantingen (VHB), die in 1992 is opgenomen in de 
Vereniging Stadswerk. 
 
Amstelveen subtabblad verwijderen. 
 
 
 

Tabblad publicaties 
Onderbrengen bij thema’s. 
‘een zomerexcursie in deventer met de tif’: verwijderen. Verslag is opgenomen bij de jaarverslagen. 
 
de overige stukken: zijn dit pdf’s? dan net als de verslagen ook zo presenteren. Dan kunnen 
belangstellenden ze downloaden. De teksten zijn niet geschikt voor het lezen op een beeldscherm. 
 
 

Tabblad literatuur 
 
Leidse boekjes: 
 
Leiden lekker wild: Deel 1 uit de serie over natuur in Leiden. Over natuur in de stad. 
Gemeente Leiden 
ISBN 90-807961-1-5 
 
 
Turkse tortels en Spaanse ruiters: Deel 2 uit de serie over natuur in Leiden. Planten en dieren in 
Leidse Parken. 
Gemeente Leiden 
ISBN 90-807061-2-3 
 
 
Op bezoek bij huismus en muurbloem: Deel 3 uit de serie over natuur in Leiden. 
Stadsnatuurwandelingen door Leiden. 
Gemeente Leiden/IVN 
ISBN 90-807961-3-1 
 
 
Leiden buiten de perken: Deel 4 uit de serie over natuur in Leiden. Over het vergroenen 
van de eigen woonomgeving. 
Gemeente Leiden 
ISBN 978-90-807961-4-0 
 
 
Leidse longen: Deel 5 in de serie over natuur in Leiden. Over bomen in de stad. Inclusief 
wandelkaartje.  
Gemeente Leiden 
ISBN/EAN 978-90-74240-15-4 
 
 
Leiden leeft met water: Deel 6 in de serie over natuur in Leiden. Over de stroom van het leven. 
Gemeente Leiden 
ISBN 978-90-761720-5-7 
 
 
Voor elk wat wil(d)s: Deel 7 in de serie over natuur in Leiden. Over biodiversiteit in Leiden. 
Gemeente Leiden 
ISBN/EAN 978-90-76172-00-2 
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Gemeente Den Haag
Een link naar: www.hethaagsegroen.nl
Hier vind je veel informatie over ons groen, is een initiatief van ons (aangezien we op onze eigen website maar minimale 
mogelijkheden hebben op nieuws te delen.

Verder om te delen:

Natuurwaardenkaart:
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/overige_bestuurlijke_stukken/437822
(misschien niet zo relevant voor onze website?)

Folder geveltuinen:
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/duurzaamheid/geveltuinen.htm


