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Verslag voorjaarsbijeenkomst 19 april 2018 te Apeldoorn
Aanwezig: Ger Stam (Vlaardingen), Carine de Rouw (Den Bosch), Walter Busse (Amstelveen), Jan Metselaar en Esther Vogelaar (Den 
Haag), Marc Boon (Utrecht), Ernst-Jan Mulderij en Wim Mulder (Apeldoorn), Maarten Bekkers (Schiedam), Karen Jansen(Leiden), 
Ellen Feller (Gooise Meren), Hendrik Pars (Lelystad), Stan van der Laan (Haarlemmermeer).

VERSLAG ACTIE

1. Opening en dagindeling
Dit keer een wat andere start dan anders: koffie met zelfgebakken cake op de uitkijktoren in park Berg en 
Bos, compleet met prachtig uitzicht over Apeldoorn. Ernst Jan licht het programma toe. 

Petra Bennink en Rinus Hofs zijn helaas wegens ziekte verhinderd.
Een aantal actiepunten staan op naam van Rinus. We wachten zijn herstel af. De punten blijven voorlopig 
staan. Walter houdt vinger aan de pols.

Er is een aantal nieuwe deelnemers: Hendrik Pars: beheerder groen en spelen in Lelystad. 
                                                                       Marc Boon: adviseur afval, groen en evenementen in Utrecht
                                                                       Stan van der Laan: projectleider groen en duurzaamheid.
                                                                       Ellen Feller: beleid en advies groen. ecologie en spelen

Tijdens de middag bezoeken we het park met het onderwerp biodiversiteit en draagvlak in gedachten. 
Richard Zunnebeld, beheerder van het park en werkzaam bij Accres en Maarten Kaales, ecoloog sluiten 
hierbij aan.

Walter

2. Verslag en afsprakenlijst najaarsvergadering
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

N.a.v.: 
- Halverwege een periode een reminder rondsturen voor de punten op de actielijst.
- 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: Is 2x bijeen gekomen, samen met EIS/Naturalis. Het plan is om een website te maken 
   met behulp van input van beheerders. Successen en missers graag delen. Een ander idee is het maken  
   van een stripverhaal: hoe beheer ik groen zo insectvriendelijk mogelijk.
- Najaarsvergadering: vindt plaats op 11 oktober in Haarlemmermeer in plaats van Lelystad.
- 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
Allen

Stan
Rinus

3. Jaarverslag 2017
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Zomerexcursie
De bestemming is dit jaar Leiden. Hier bekijken we onder andere plekken waar sinusmaaibeheer wordt 
toegepast. Ook besteden we aandacht aan plekken die de afgelopen jaren bijvriendelijk zijn ingericht. 
Hoe werden de bewoners betrokken en hoe staan de bermen er na een aantal jaar bij?

Karen
Maarten
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5. Website
De website moet moderner en concreter.  Een subgroep bestaand uit Rinus, Ger en Karen heeft een zich 
gebogen over mogelijke verbeteringen. Omdat Rinus is uitgevallen loopt de verwerking vertraging op.
Walter springt zo nodig bij. Karen stuurt het resultaat van de voorbespreking op aan alle leden.
Graag hierop reageren. Bij vragen even een berichtje naar Karen.

We concluderen:
- 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.
- Om meer vaart te maken stellen we een commissie samen om een voorstel te doen. Dit doorsturen en in 
  het voorjaar vaststellen..

Karen
allen

6.  Voortgang en bewerken artikel voor de vakliteratuur
Het idee om onze activiteiten te beschrijven via een foto top 10 is niet zo makkelijk omdat de resolutie 
van veel foto’s niet voldoet aan drukkwaliteit (300dpi).

We passen de aanpak aan: Uit de lijst van activiteiten kiezen we de volgende onderwerpen:
-  2012: Bijen: we doen veel voor bijen op gebied van voedsel, maar hoe zit het met verblijfplaatsen?
- 2015: De bodem: Apeldoorn begraafplaats; dilemma biodiversiteit paddenstoelen versus eisen van 
              bomen.
- 2017: Bermen en oevers: Den Bosch Maximakanaal natuurcompensatie.
Met deze ingredienten maakt Karen een samenhangend verhaal.

Plaatsing: We kiezen voor plaatsing in Stadswerk en Levende Natuur. Rinus en Esther sturen de 
contactgegevens door. In april bekijken we de opbrengst en beslissen we of we nog andere vakbladen 
aanschrijven. 

Karen

7. Thematische onderwerpen: Draagkracht biodiversiteit
Den Bosch maakt infographics met daarop per onderwerp toegankelijk informatie

Den Haag maakt buiten de officiele gemeentewebsite om een aparte website “hethaagsegroen.nl”
Het stuk “Visie op Licht” en de bijbehorende Richtlijn Licht op Natuur is vastgesteld. De link naar het stuk is 
inmiddels naar de leden toegestuurd op 23 april. 
In Apeldoorn wordt natuur beschreven op de site van natuurinstanties. De gemeente kan daarbij 
aansluiten.

In Haarlemmermeer vindt in opdracht van de provincie Noord- Holland een onderzoek plaats: wat kan 
waar? 
Een biodiversiteitsmeter op bepaalde plaatsen geeft burgers een goed beeld hoe het gaat met de 
biodiversiteit.

De grote 
Canadese gans

Deze bruingrijze gans heeft 
een zwarte kop en een zwarte 
hals, die overgaat in een 
witte borst. Op de keel en de 
wangen zit een witte vlek. 

Volg gemeente ‘s-Hertogenbosch via:

Zwarte kop 
& hals

Witte borst 
& wangen

In februari vormen
ze paartjes. 

Mensen voeren de ganzen vaak.
Daar worden ze opdringerig van (bedelen). 

Ook trekken de etensresten ongedierte aan, 
zoals ratten. Voer de ganzen daarom niet! 

Niet voeren

Hoe leven ze?

In de zomer is de ruiperiode,
dan kunnen de ganzen niet vliegen.
Ze leven dan in grote groepen, dichtbij 
open water, zodat ze makkelijk kunnen 
vluchten. Ganzen zonder jongen ruien in
grote groepen van wel 100 of
meer ganzen op grote plassen.

Overlast
•  Ganzen kunnen soms een dreigende 

houding aannemen, ze blazen en spreiden 
hun vleugels. Dit doen ze vooral omdat ze 
bang zijn en hun jongen willen beschermen. 
Ze bijten of slaan zelden, behalve als je te 
dichtbij komt. Ganzen reageren fel en  
angstig op honden. Houd je hond(en)  
daarom kort aangelijnd als je in de buurt 
komt van de ganzen. 

•   Ganzenpoep bestaat  
uit verteerd gras. 
Na een flinke regenbui 
verdwijnt de   poep snel.

In april leggen ze 4 tot 8 
eieren, de broedtijd is circa 
28 dagen. 

Wist je dat?
Ik alleen plantaardig 
voedsel eet, zoals gras
en waterplanten. 

Wist je dat?
 In de winter 300 à 400 
Canadese ganzen in de stad 
verblijven. In de zomer zijn 
dit er ongeveer 700.

Waar komen ze voor
in de stad?
Bij water waar kort gras groeit,
bijvoorbeeld in het Pettelaarpark
en het Prins Hendrikpark.

Na de ruiperiode, als ook 
de jonge ganzen kunnen 

vliegen, vallen de groepen 
weer uiteen.

In mei gaan de ganzen met hun 
kuikens op zoek naar voedsel en 
vormen ze grote groepen (crèches).

Wist je dat?
 Canadese ganzen geringd 
zijn met een donkergroene 
halsband, zodat ze 
gevolgd kunnen worden. 

Wist je dat?
 Je ons kunt volgen. 
Ga hiervoor naar
www.geese.org

121.5mm

Wilt u van de Japanse duizendknoop af? 
Houdt u dan strikt aan deze regels.

De Japanse duizendknoop 
verwijderen uit uw tuin

Herhaal dit elke 
2 weken, zodat de 
wortels vermoeid raken.

Na verloop van tijd 
komt de plant niet 
meer terug. Dit kan 
een aantal jaren duren. 
De aanhouder wint. 

Stop het afval van de 
Japanse duizendknoop 
bij uw huisvuil of lever 
het apart in bij het 
milieustation.

Stap 1

Volg gemeente ‘s-Hertogenbosch via:

Wist u
dat?

Stap 2 Stap 4Stap 3

De Japanse duizendknoop is een hardnekkige, woekerende onkruidsoort 
die we steeds meer zien in Nederland. Hij kan uw gevel, schutting, riolering en 

terras aantasten. Ook kan deze plant een probleem vormen voor de andere planten 
in uw tuin. Waar de Japanse duizendknoop groeit kan niks anders meer groeien.

Knip de plant 
in één geheel 
af tot aan 
de grond.

•  De Japanse duizendknoop heeft lange, holle stengels en kan wel 
0,5 tot 3 meter hoog worden.

•   Ieder scheutje van de plant kan ergens anders een nieuw plantje worden.

•   Voor vragen en meldingen kunt u contact met ons opnemen 
via de BuitenBeter-app. 

Na verloop van tijd 
komt de plant niet 

Stap 4

die we steeds meer zien in Nederland. Hij kan uw gevel, schutting, riolering en 
terras aantasten. Ook kan deze plant een probleem vormen voor de andere planten 

in uw tuin. Waar de Japanse duizendknoop groeit kan niks anders meer groeien.

•  De Japanse duizendknoop heeft lange, holle stengels en kan wel 

•   Ieder scheutje van de plant kan ergens anders een nieuw plantje worden.

Dus niet bij 
het groenafval 

via de composthoop 
of de groene 

container.

Let op: de wortels 
zijn sterk en groeien 

tot 3 meter diep.

Tip: bedek vooraf de grond 
rondom de Japanse duizendknoop, 
zodat er geen stukjes op de grond 
achterblijven. Gebruik bijvoorbeeld 

een vuilniszak of worteldoek.
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Hinderlijke insecten

Volg ons via:

Teek

Bladluis

Buxusmot

Eikenprocessierups
Zijn favoriete seizoen: 
april-augustus

Zijn favoriete seizoen: 
mei-augustus

Hoe voorkom je een beet?
•  Spuit kleding in met een insectenwerend middel dat DEET bevat.
• Blijf zoveel mogelijk op de paden en in het lage gras.
• Draag dichte schoenen en bedekkende kleding.
• Op lichte kleding valt een teek beter op. 
•  Controleer na een wandeling in de natuur je huid.

Wat doet de gemeente?
De GGD geeft tips 
om tekenbeten te 
voorkomen. 
Die delen we.

Wat doet de gemeente?
We beheren weinig tot 

geen buxus. Problemen 
doen zich vooral 

voor in tuinen.

Wat doet de gemeente?
•  De nesten komt in nog geen 20% van onze eiken  

voor. 1 rups bevat 700.000 haren die voor irritatie  
kunnen zorgen. Daar waar ook veel mensen zijn,  
komen we langs met de rupsenzuiger. 

•  Op minder drukke plekken, kijken we of er sprake  
is van overlast. 

•  Zie je een nest? Meld het  
via de BuitenBeter-app!

Verwijder de teek zo snel mogelijk. 
Dat verkleint de kans op de ziekte van Lyme.

Toch gebeten?

Droogte en 
temperaturen 
tussen de 20 

en 30 graden 
vindt de 

bladhuis 
heerlijk.

Wat kun je zelf doen?
•  Je kunt de larven van lieveheers- 

beestjes ook zelf kopen.
•  Kook een handje tabak en sproei  

het aftreksel. Het stinkt,  
maar werkt.
• Een aftreksel van uien werkt ook. 

•  Afspoelen met een sterke  
straal koud water kan  

ook werken.

Wat doet de gemeente?
•  De luis vormt gelukkig geen gevaar voor de gezondheid.  

We bestrijden minimaal. 
•  Op een paar plekken zetten we lieveheersbeestjes uit;  

een vijand van de luis.
•  We doen op dit moment een proef met bestrijding door knoflook. 

Zijn favoriete seizoen: 
mei-september

Tip
Wat is een alternatief voor 
de buxus? Lonicera lijkt veel op 
de buxus.

Toch 
huidklachten?
•  Meestal verdwijnen de klachten 

binnen een paar dagen.
•  Milde klachten? Crèmes  

met menthol, aloë vera of  
calendula helpen tegen jeuk.

•  Was je kleren grondig, 
zodat je de rupshaartjes 
eruit spoelt.
•  Hevige klachten?  

Ga naar de huidarts.

Wat kun je zelf doen?
• Controleer in het vroege voorjaar je buxus wekelijks.
• Verwijder eventuele rupsen en takjes met spinsels.
• Koop een buxusmottenval. Dit is een klein kooitje met lokstof.
•  Koop biologische bestrijdingsmiddelen. De speciaalzaak  

kan je adviseren.
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7. Informatie-uitwisseling
Correspondentie:
Er is een condoleancekaart verstuurd naar Rinus namens de TIF..

Financiën:
Geen bijzonderheden. 
(
Nieuwe) leden:
Vooral het noorden en het zuidoosten zijn niet vertegenwoordigd in de TIF. Uitbreiding uit die omgeving 
is dus welkom. Om mensen enthousiast te maken kan een folder of een reclame flyer behulpzaam zijn. 
Nadenken over welke informatie daar in moet staan. Gespreksonderwerp tijdens de excursie.

Ledeninbreng:

Schiedam: De uitdaging voor de komende tijd is het maken van bomenbeleid en daarna een 
boomverordening.

Vlaardingen: Alle beheer inclusief bermen, watergangen en schoffelwerk wordt tegenwoordig 
uitgevoerd door één aannemer.

Lelystad: Het in samenhang uitvoeren van beheer van watergangen en bermen is niet gelukt. De missie is 
dus dit verder alsnog in goede banen te leiden. 
Beleid wordt uitbesteed. Beheer moet planmatig ingericht. 
Om de samenwerking tussen Ingenieurs, ontwerp en beheer te verbeteren wordt een groenteam 
opgericht. 
Een van de vraagstukken bij de implementatie van de wet natuurbescherming is hoe dit concreet te 
maken bij de aannemer.

Amstelveen: Leiden hun eigen tuinbeheerders op. Bijvoorbeeld op snoeimethodes en plantenkennis. 
Aandachtspunt: hoe houden we de vakkennis op de werkvloer?

Apeldoorn: Ook hier worden eco-tuinlieden in eigen dienst opgeleid. Er is voor alle stadsdelen een 
interne TIF-groep om de overdracht van kennis te waarborgen.
Om eerder aan te haken bij het ontwerpproces wordt een gericht opdrachtgeversoverleg gehouden.
Jaarlijks worden gedeeltes ingezaaid met zelf verzameld zaad. Geeft een aantrekkelijk beeld en speelt een 
rol bij het kweken van draagvlak.
De gemeenteraad heeft besloten wijken te revitaliseren.
Apeldoorn is genomineerd als EU-bomenstad.

Utrecht: Heeft een pilot om medewerkers via een facebookaccount te laten vertellen over het werk.
Mag 18 nieuwe mensen aannemen voor het uitvoeren van onderhoud.

Den Haag: Van de te vervangen kademuren is er inmiddels één muurplantvriendelijk uitgevoerd. 
Binnenkort volgen meer kademuren. De constructie lijkt op een smal type boomkrat. Informatie hierover 
is inmiddels gedeeld via de mail van 23 april
Samen met woningbouw wordt een plan gemaakt voor natuurintensief bouwen. Isoleren betekent 
bijvoorbeeld verlies van verblijfplaatsen voor vleermuizen. Het plan is bijna afgerond. Het omvat 30% 
van het woningareaal en gat dienen als standaard voor nieuwbouw. Dit plan wordt pas met ons gedeeld 
als de omgevingsdienst van de provincie het plan goedkeurt. Het plan is gebiedsgericht ingedeeld. 
Bijvoorbeeld: huismuswijk, vleermuiswijk, gierzwaluwwijk. De huidige gedragscode werkt niet 
gebiedsgericht .
De ecologische structuur is een hulpmiddel bij het inrichten van ecologische inrichtingsplannen.

Gooise Meren: Bezig met het opstellen van een duurzaamheidsmenukaart.
De aanbesteding beheer omvat bermen, sloten, bestrijden exoten en behoud biodiversiteit.

Leiden: Het stuk “Uitvoeringsplan Groene Hoofdstructuur “ is vastgesteld in de raad. Het is opgedeeld 
in een ecosturctuur gedeelte en een lanengedeelte. Bij de laatste ligt het accent vooral op het creeren 
van goede boomstructuren langs invalswegen, bij de eerste staat biodiversiteit voorop. Het omvat een 
algemeen gedeelte dat richtlijnen beschrijft over de inrichting van de ecologische structuur en een 
werkboek waarin de bestaande en gewenste situatie van de verschillende locaties binnen de ecologische 
structuur tegenover elkaar zijn gezet. Delen. Karen
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Den Bosch: Ondanks bezuinigingen toch fleur en kleur in de stad: top 13 vastgesteld van vaste planten.
Ook wordt geïnvesteerd in bollenlinten.
Rode lijstsoorten en soorten die voor de gemeente uniek in watergangen zijn vastgelegd op kaart. Dit om 
ze te beschermen bij het maaien.
Japanse duizendknoop wordt dit jaar voor de tweede keer bestreden met heet water. Op een kleine 
locatie is een eigen gronddepot gemaakt. De grond wordt steeds gezeefd en drie jaar gemonitord. Het is 
de bedoeling de grond onder gazon te gaan gebruiken.

Bijlagen:

Verslag middaggedeelte

Karen Jansen, mei 2018

Ons koffiepunt. De vergaderruimte.
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Middagexcursie voorjaarsbijeenkomst Apeldoorn 19 april 2018.

Stadspark Berg en Bos

Dit park grenst aan de kroondomeinen van Paleis het Loo. 
De Apeneheul en de Bloemenhal zijn aparte onderdelen, die 
in 1971 werden verhuurd. Naast natuurbeleving is er ruimte 
voor evenementen, zoals het  openlucht filmfestival en het 
Lumido, een licht en geluid evenement. 

Richard Zunnebeld, beheerder van het park en werkzaam bij 
Accres, en Maarten Kaales, ecoloog leiden ons rond door het 
park.

Hoe het begon
Park Berg en Bos is begonnen met de vijver. Deze is met de hand gegraven rond 1934 in het kader van werkverschaffing. Men 
vermoedde dat op deze locatie een natuurlijke bron was, maar het water liet op zich wachten. Pas na 20 meter vonden ze 
water. Ze gebruikten het zand uit het gat om hoogteverschillen in het park aan te brengen. Het eiland in de vijver ontstond 
omdat daar een oerbank (ijzerlaag) zat, waar niet met de hand doorheen te komen was. De keien die omhoog kwamen bij het 
graafwerk werden verwerkt in bouwwerken, zoals de tunnel, stenen banken en cascades. Bij de bosvijver staat de stenen bank 
waar koninging WIlhelmina nog gechilderd heeft.

Al snel bleek dat het water vanuit de omgeving via onderwaterstromen naar deze vijver stroomde, waardoor andere vijvers 
leeg kwamen te staan. De oplossing was het graven van een streng, die als voedingsbron voor deze vijvers diende. Deze is nu 
niet meer functioneel.

De vijver werd ook gebruikt als opwarmingsbassin voor het openluchtzwembad het Boschbad.

Over problemen en oplossingen
Door waterwinning zakte het grondwaterpeil. Om het water binnen te houden werd de bodem met een folie bedekt. Tot 
2015 waren en geen problemen, maar toen bleek dat er blauwalg ontstond. Een flinke laag slib veroorzaakte dit. Bovendien 
veroorzakten karpers het toenemen van voeding in het water. Bij baggerwerkzaamheden werd 800 m3 slib verwijderd. 
Om met een schoon systeem een doorstart te maken werd de overstort vanuit de Apenheul afgekoppeld en een middel dat 
fosfaat bind toegevoegd. Om problemen in de toekomst te voorkomen moet onderzocht worden wat in deze vijver nodig is. 
Een andere vissoort? Zelfreinigend vermogen verhogen door begroeiing? In ieder geval is de riviergrondel aangetroffen. Het 
is een raadsel hoe die in de vijver terecht is gekomen.

Wandeling door het park
Berg en Bos is een park van verschillende sferen. Deels cultuur en deels natuurlijk. Allereerst is er het gebied rond de vijver. Dit 
is een puur stukje cultuur. Ingericht in landschapsstijl. De oevers van de vijver zijn er stijl, met weinig begroeiing. In het bos 
zitten openingen, waardoor zicht op de vijver ontstaat. In een beeldkwaliteitsplan zijn de zichtlijnen vastgesteld.

Zicht op de vijver met fontein vanuit het bos. Beekjes met keien en cascades.
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Op het eiland in de grote vijver broeden veel ganzen. Dit behoeft actie, om overbevolking te voorkomen.

Het centrum voor natuur en milieueducatie had een prachtige locatie compleet met gebouw, auditorium, meanderende 
bank. Helaas is deze functie wegens bezuinigingen opgehouden. Nu doet het dienst als congrescentrum en kantoor voor de 
Apenheul.

Uitzicht over de evenementenweide, met een paar schaapjes op de 
voorgrond.

De prachtige designbank, ooit gemaakt voor het NME centrum, is zijn functie nu 
grotendeels verloren.

Op diverse plekken langs een route vertellen bordjes over de 
natuur, of beheermaatregelen.

Stuk bos met veel Amerikaanse eik, waarin open 
ruimtes zijn gekapt. Het is de bedoeling om hierin een 
pad aan te leggen, maar hier is nog geen vergunning 
voor.

Wilde zwijnen goed zichtbaar voor publiek.

Hoe verder het park in, hoe natuurlijker het wordt. Bijna centraal ligt 
een grote weide, die dienst doet als evenemententerrein.  Dat is dan 
wel weer een beetje tegenstrijdig naast de rust die je verwacht in 
een natuurlijk gedeelte park. De ruimte is ingedeeld in een drietal 
lobben, vormgegeven door groepen solitaire bomen. Op de weiden 
lopen schapen, die gebruikt worden bij activiteiten van Stichting 
Prehistorisch Kamp Apeldoorn, oftewel HAPS. Het terrein is afgezet 
met een zwijnenwerende afrastering. 

In een ander gedeelte zijn in een min of meer natuurlijke 
omgeving wilde zwijnen gehuisvest en in een ander gedeelte 
herten. Een kans voor bezoekers om deze schuwe dieren te 
kunnen bekijken. Het beheer van de dieren is zo natuurlijk 
mogelijk. Omdat het terrein niet groot genoeg is, moet wel af 
en toe worden bijgevoerd.

Op de grote speelweide is sinds 2012 een avontuurlijke 
speelplaats met onder andere een waterpomp, zand en 
gedeelte waar met losse palen zelf iets gebouwd kan worden. 
Een IVN-natuurpad zorgt voor informatie over natuur.

In een ander gedeelte is een klimbos ingericht. We zien hier 
een aantal dappere mensen van boom tot boom zwieren.

De beek was erg in verval geraakt en lag grote delen van het 
jaar droog. Een subsidie van de Provincie in het kader van 
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Versteviging langs een steil wandje moet  helpen bij het 
ontstaan van begroeiing. Ganzen eten de rand kaal. Op een 
meer beschutte en beschaduwde plek lukt het beter. Het is dus 
de vraag of ganzen alleen de oorzaak zijn.Spreng en wandelpad zijn nieuw leven ingeblazen.

De spreng eindigt in de grote vijver, maar kruist eerst de Jubileumlaan onder een prachtig met keitjes belegde brug

Beeld van de vaste plantenborder ten tijde van de Triënnale.

het toegankelijk maken van groen voor de stadsranden behelsde alleen het opknappen van de de paden. Gebruikers zijn 
breed betrokken bij dit project en mede hierdoor is het gelukt pad én spreng als geheel aan te pakken. Nu ligt er weer een 
mooi recreatief pad langs een prachtig watertje. De bosrand is in 2015 gedund, de watergang deels beschoeid en de brug 
gerestaureerd. Het project is in 2017 afgerond. De oevers langs de beschoeiing worden 3 à 4x gemaaid, de overige gedeeltes 
sporadisch.  

De grote toegangslaan, oftewel de Jubileumlaan, is in het kader van de Triënnale ingericht met vaste planten volgens 
een plan van Jacqueline van der Kloet.  Het beheer bestond uit steeds 1/4 deel scheuren en weer opzetten. Nu wordt een 
wat langere periode gehanteerd. Ook is er een proef met bollen tussen de vaste planten. Het is een zeer beheersintensief 
gedeelte. Wellicht zou met de methode “Griffieoen” eenvoudiger kunnen. Dat heeft natuurlijk wel consequenties voor het 
sortiment.


