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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.

•
Najaarsvergadering: 11 oktober te Haarlemmermeer
We bezochten het Prins Bernhardbos en het voormalige
Floriadeterrein. Het Prins Bernhardbos is op een bijzondere
manier aangeplant. De bomen zijn meteen op afstand geplant.
Hierdoor zijn ze laagvertakt. Ertussen is veel ruimte voor
struiken en kruiden, wat een biodivers geheel oplevert. Het
voormalig Floriadeterrein uit 2002, ligt buiten de stad en is nog
steeds in gebruik als park. Het basisontwerp is nog altijd goed
herkenbaar. Ook in dit park wisselen natuurlijke en cultuurlijke
gedeeltes elkaar af.

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.
•
Samenwerken met andere organisaties, zoals ‘Stadswerk’ en de WSE (Werkgroep Stadsecologen)
•
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.

ZOMEREXCURSIE
Op 21 juni bezochten Leiden en omgeving. We zoomden in op het bijvriendelijk inrichten en beheren van de openbare
ruimte.
Een aantal ruige bermen worden met zogenaamd sinusmaaien beheerd. Het resultaat hiervan is wisselend. De maat
van een plek speelt een belangrijke rol. De gemeente Leiden streeft ernaar om in de groene hoofdstructuur zoveel
mogelijk bloemrijke bermen te realiseren. Een aantal locaties zijn samen met bewoners omgevormd van intensief gazon
naar extensieve kruidenberm. Tot slot bezochten we een vaste planten beplanting, waar met beheer op maat spontaan
opkomende aantrekkelijke onkruiden een kans krijgen. Ook het beplantingsplan voor de vaste planten hield rekening met
aantrekkelijkheid voor insecten.

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
Draagvlak voor biodiversiteit
Bijeenkomsten en excursies stonden in het teken van thema draagvlak voor biodiversiteit.
BIJEENKOMSTEN
•
Voorjaarsvergadering: 19 april te Apeldoorn
Stadspark Berg en Bos grenst aan de kroondomeinen
van Paleis het Loo. De Apenheul en de Bloemenhal zijn
aparte onderdelen, die in 1971 werden verhuurd. Het heeft
verschillende sferen. Er is ruimte voor cultuur en natuur.
Naast natuurbeleving is er ruimte voor evenementen,
zoals het openlucht filmfestival en het Lumido, een licht
en geluid evenement. Aandachtspunten in dit park zijn de
waterkwaliteit in de grote vijver en de eisen voor een goede
ontwikkeling van natuur in het natuurlijke gedeelte versus
de evenenementen, die hier ook plaatsvinden. De beek die
in verval was geraakt is fraai opgeknapt met een bruikbaar
wandelpad ernaast. Dit dankzij de betrokkenheid
en bemoeienissen van gebruikers.
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ORGANISATIE
Er wordt een roulatiesysteem van drie jaar gehanteerd.
Lijst van aftreden:
penningmeester: 2018
			secretaris: 2019
			voorzitter: 2020
			
LEDENBESTAND
In 2018 waren de volgende gemeentes actief lid van de werkgroep; Amstelveen, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag,
Haarlemmermeer, Leiden, Lelystad, Schiedam, 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 2018 hebben leden van de twee
werkgroepen elkaar op de hoogte gehouden van de wederzijdse activiteiten. De TIF nodigt de WSE uit voor de jaarlijkse
zomerexcursie.
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 teksten en beelden worden geactualiseerd. Het plan is om dit in 2019 af te ronden.
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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.

Walter

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.
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?

B1

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.

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

Karen
allen

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.

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..

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

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).

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

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.

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.

Karen

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.

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

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

Hinderlijke insecten

Zwarte kop
& hals

Niet voeren

Mensen voeren de ganzen vaak.
Daar worden ze opdringerig van (bedelen).
Ook trekken de etensresten ongedierte aan,
zoals ratten. Voer de ganzen daarom niet!
Wist je dat?
In de winter 300 à 400
Canadese ganzen in de stad
verblijven. In de zomer zijn
dit er ongeveer 700.

Witte borst
& wangen
Wist je dat?
Ik alleen plantaardig
voedsel eet, zoals gras
en waterplanten.

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

Eikenprocessierups

Zijn favoriete seizoen:

• 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!

Wat doet de gemeente?

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

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.

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.

Zijn favoriete seizoen:

mei-augustus

Toch gebeten?

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

Hoe leven ze?

Overlast

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

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

In februari vormen
ze paartjes.

• 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 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.

Na de ruiperiode, als ook
de jonge ganzen kunnen
vliegen, vallen de groepen
weer uiteen.

Volg gemeente ‘s-Hertogenbosch via:

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

Buxusmot

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.

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.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

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

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

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

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

Tip

Wat kun je zelf doen?
beestjes ook zelf kopen.
Droogte en
• Kook een handje tabak en sproei
temperaturen
het aftreksel. Het stinkt,
tussen de 20
maar werkt.
en 30 graden
• Een aftreksel van uien werkt ook.
vindt de
• Afspoelen met een sterke
bladhuis
straal koud water kan
heerlijk.
ook werken.

Volg ons via:

Wat doet de gemeente?
We beheren weinig tot
geen buxus. Problemen
doen zich vooral
voor in tuinen.

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.

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

Let op: de wortels
zijn sterk en groeien
tot 3 meter diep.

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

Bladluis

• Je kunt de larven van lieveheers-

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

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.

121.5mm

De Japanse duizendknoop
verwijderen uit uw tuin

Teek

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

Dus niet bij
het groenafval
via de composthoop
of de groene
container.

Zijn favoriete seizoen:

mei-september

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.

Wist u
dat?

• 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.

Volg gemeente ‘s-Hertogenbosch via:

000132348 TL GDB infographic-japanseduizendknoop-2017 CMYK.indd 1
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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.

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.

BIJLAGEN

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.
B2

B3

Karen

BIJLAGEN

BIJLAGEN

Middagexcursie voorjaarsbijeenkomst Apeldoorn 19 april 2018.
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.

Stadspark Berg en Bos

Dit park grenst aan de kroondomeinen van Paleis het Loo.
De Apenheul 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.

Ons koffiepunt.

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.

De vergaderruimte.

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.

Bijlagen:
Verslag middaggedeelte
Karen Jansen, mei 2018
Zicht op de vijver met fontein vanuit het bos.
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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.

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

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.
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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.

Spreng en wandelpad zijn nieuw leven ingeblazen.

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.

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

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

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.

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.

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

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.
Wilde zwijnen goed zichtbaar voor publiek.

De beek was erg in verval geraakt en lag grote delen van het
jaar droog. Een subsidie van de Provincie in het kader van
B6

Beeld van de vaste plantenborder ten tijde van de Triënnale.
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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.

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

Rinus
allen

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).
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.

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.

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

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.

7. Informatie-uitwisseling
Correspondentie:
Geen correspondentie.

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.
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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.

Karen
Rinus
Rinus
Rinus, Ellen,
Henk

Ledeninbreng:

Rinus

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.

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 de contactpersoon van Stadswerk. 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.
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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: 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.
- 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.

BIJLAGEN

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:
-De gemeente Den Bosch heeft diverse ingenieurs diensten aanbesteed. Per dienst zijn er meerdere
partijen geselecteerd. Past Performance: Per opdracht wordt de opdrachtnemer beoordeeld en krijgt een
score. Hoe hoger de score hoe vaker de opdrachtnemer wordt gevraagd.
- 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,

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.
Bijlagen:
Verslag middaggedeelte
TIF webtekst voorstel
Actiejaarplan 2019 (los bijgevoegd)
Geveltuintjes Den Bosch (los bijgevoegd)

Karen Jansen, oktober 2018
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Middagexcursie najaarsbijeenkomst te Haarlemmermeer 11 oktober 2018.

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

1

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

2

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.

3

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.

4

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.
Het beeld

5

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.

6

Die foto krijgt een plekje op onze site.
Stuur je reactie vóór 1 december naar: k.jansen@leiden.nl
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VERSLAG ZOMEREXCURSIE 2018

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.

Locaties: Leiden
Thema: Bijvriendelijk inrichten en beheren van de openbare ruimte.
Datum: 21 juni 2018
Deelnemers
Carine de Rouw (Den Bosch), Karen Jansen, Emiel Hilgersom (Leiden), Esther Vogelaar (Den Haag), Wim Mulder (Apeldoorn),
Walter Busse (Amstelveen), Ger Stam (Vlaardingen), Maarten Bekkers, Henk Bernard (Schiedam).
Oud leden: Hein Koningen, Fer van Strijen, Peter Bollen.

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.

Presentatie

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.

We starten de dag met een presentatie over het bijvriendelijk
inrichten en beheren van de openbare ruimte. Niet alleen
bijen hebben hier profijt van, maar ook alle andere bestuivende insecten. Naast de honingbij komen er in Nederland
nog 357 wilde bijensoorten voor.
Honingbijen worden gehouden door de mens, die ook zorgt
voor de nestgelegenheid. Ze leggen grote afstanden af
om voedsel en bouwmateriaal te verzamelen. Soms wel 3-5
kilometer. Wilde bijen hebben een veel kleinere actieradius.
Het gaat hierbij om nestgelegenheid, voedsel en bouwmaterialen.
Een bijvriendelijke openbare ruimte bestaat uit drie verschillende bouwstenen:
•
Bed & breakfast gebieden
•
Verbindend landschap en stapstenen
•
Bij-tankstations

De grote vijver heeft glashelder water met weinig waterplanten.

Overblijfsel uit het Floriadeverleden.

De grote vijver heeft glashelder water. Er lijkt niet veel leven in te zitten, behalve dan de vele Quaggamosselen. 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.

Wilde judaspenning.

B14

Schematische weergave van een bijvriendelijke stad. Een
combinatie van Bed en Breakfast plekken, verbindende groene
lijnen en stapstenen.

In een bed & breakfast gebied kunnen bestuivende insect
hun volledige levenscyclus volbrengen. Een verbindend landschap is kleiner. Hierlangs kunnen insecten nieuwe gebieden
bereiken. Bijvoorbeeld een wegberm, of een stukje grasland.
Een bij-tankstation is een heel kleinschalig gebied met voornamelijk voedselaanbod. Bijvoorbeeld een boomspiegel of
een plantenbak.
In Leiden is in het kader van het Uitvoeringsplan Groene
Hoofdstrucuur begonnen met het omvormen van strak
aangelegde groengebieden naar natuurlijke groengebieden.
Bewoners zijn hierbij nauw betrokken, door op locatie
informatie te geven en wensen mee te nemen. Draagvlak
blijkt hierbij in beginsel makkelijk te verkrijgen. Om dit
enthousiasme vast te houden is moeilijker. Inmiddels is een
locatie al weer grotendeels teruggebracht naar de oude
situatie.
Inmiddels is sinusmaaien een begrip in Leiden. Deze
methode houdt in:
•
Half mei een golvend maaipad uitzetten. Eind mei
ca. 40% van het areaal tot aan de uitgemaaide grens
maaien.
•
Eind augustus een ander golvend maaipad uitzetten.
Begin september ca. 40 % van het areaal tot aan deze
uitgemaaide grens maaien.
Het resultaat is een berm met variatie in de vegetatie die
één, twee, of nul keer gemaaid is. De vegetatie is jaarrond in
verschillende stadia van ontwikkeling. Bovendien levert het
windluwe en warmere plekken op.
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Schetsmatige analyse van Leiden noord met Bed en Breakfast
gebieden, verbindend landschap en stapstenen. De omcirkelde
gedeeltes zijn in 2016 aangepakt.

Resultaat van één jaar sinusmaaien op basis van twee keer
maaien.
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Bijvriendelijke plekken en route
Na de presentatie fietsen we langs een aantal locaties,
die op drie verschillende manieren bij-vriendelijk(er) zijn
gemaakt. Park de Bult met sinusbeheer, het Nickeriepad met
een in samenspraak met de buurt ingezaaide meerjarige
bloemenberm en de Groene Overkluizing, waar vaste planten
borders de link vormen tussen twee groene gebieden.
De basis in een border in de “Griffioen” methode, maar
beheerders hebben oog voor spontane begroeiing met een
aantrekkelijke bloei.
Alle locaties liggen in het gebied van de grootschalige
groenstructuur.

Park Merenwijk
Biomulchproject
Lunch

Overkluizing Willem
de Zwijgerlaan
Insectvriendelijk
groen vaste planten
ingeplant
start en
eind
koffie en
introductie

Sinusmaaien in Park de Bult
Park de Bult is ontstaan op de plek van een voormalig
vuilstort. Het is de thuisbasis voor wielervereniging Swift.
Vanaf het begin is hier veel ruimte geweest voor ruigten in
combinatie met bosschages.
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Nickeriepad
kruidenberm door
inzaaien
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Jammer genoeg sloot de woningbouwvereniging niet
aan door de aangrenzende tuin in de herinrichting mee te
nemen.
Het gebruikte mengsel is een mengsel dat geschikt is voor
voedselrijke gronden, wat overeen komt met de situatie
ter plaatse. Sommige deelnemers aan de excursie vinden
dat jammer. We hadden ook kunnen kiezen voor een
heel schrale uitgangspositie met een schraal mengsel. De
andere soorten komen er dan van lieverlee toch wel in. De
vlinderbloemigen uit het gebruikte mengsel zorgen voor nog
meer voedselrijkdom. Het mengsel is goed aangeslagen. In
combinatie met de strak gemaaide randen sluit het beeld ook
aan bij de omgeving, waar men van oudsher een strakkere
groene inrichting gewend is.

Park de Bult 1:
sinusmaaien

Park de Bult 2:
sinusmaaien

Tussen de vaste planten staan ook spontaan opgekomen
kruiden. Beheerders laten die bewust staan, omdat inheemse
planten een meerwaarde vormen voor het insectenleven.
Uiteraard wel met oog voor de esthetiek. Op dit moment is
het beeld mooi. Het is een uitdaging om dit vast te houden,
met behoud van het relatief arbeidsextensieve beheer van de
vaste planten.

Op twee plekken experimenteert de gemeente Leiden met
sinusbeheer. Eén relatief kleine plek en een grotere plek.
Beide plekken waren dit jaar nog niet gemaaid. Op de grote
plek waren de verschillen tussen de op verschillende tijden
gemaaide plekken relatief goed te zien.
Op de kleine plek viel dit niet echt op. Bij het voorbereiden
van de excursie, was dit overigens beter te zien. Dit
experiment loopt pas kort, dus wellicht is in het bijsturen van
het maaibeheer nog winst te halen.
Samen van gazon naar bloemrijke berm
Het Nickeriepad ligt langs de Zijl in Leiden Noord. Een
brede grasberm met bomen en een wandelpad vormt het
uitzicht van een appartementengebouw. Onder de noemer

“Bees on Tour” trokken Leidse beheerders, ontwerpers en
diverse vrijwilligers de buurt in om informatie te geven en
om de wensen van bewoners op te halen en te verwerken.
Uiteindelijk ontstond een plan met gedeeltelijk gazon en
gedeeltelijk een nieuw ingezaaide bloemenberm. Hierdoor
bleef het mogelijk om het water te beleven/bereiken en ook
het honden uitlaten bleef goed mogelijk.

Aansluitend aan de vaste plantenperken ligt een
bloementuin van een bewonersinitiatief, de Drakentuin.
Een draak van wilgen met aansluitende bloemperken met
kruiden, groentes en bloemen en een knusse zitplek sluiten
naadloos aan.

particulier groen
kans om aan te sluiten met bijvriendelijke beplanting

meanderende strook vaker maaien:
- tbv honden uitlaten

bloemenweide
bloemenweide
bloemengazon/strook vaker maaien
- rondom banken ivm bereikbaarheid
- afentoe een doorzicht naar het water

NICKERIEPAD

AANPASSING NAAR BIJVRIENDELIJKE OMGEVING
Bees on Tour: 31 augustus 2016
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Blikvanger en bijvriendelijk
De Willem de Zwijgerlaan is een drukke verkeersader en
daarmee een barrière in de groenstructuur. De Groene
overkluizing overbrugt dit probleem letterlijk en figuurlijk.
Dagelijks komen hier vele fietsers en voetgangers langs. Dat
vraagt om een inrichting die gewaardeerd wordt door mens
en dier. Dat is gelukt met een inrichting van vaste planten
volgens het “Griffioen” concept. De plantvakken liggen in het
gazon en hebben de contour van bladeren.
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Ontwerptekening voor de Groene Overkluizing.
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Een groene singelrand
Dit is het laatste onderdeel van de officiële route. Op de
terugweg naar het Stationsplein voor een afsluitend drankje
komen wij nog langs de Lammermarkt. Voorheen een totaal
versteende parkeerplaats, met op een groen eiland
museummolen De Valk. Nu omgetoverd tot een groen
plein met gazon en vaste plantenborders. De molen is
geïntegreerd in het plan. Het beplantingsplan hiervoor
maakte Piet Oudolf. Die bij wat er nu te zien is van de
aanplant vast een ander beeld had geschetst. Ook dit wordt
een uitdaging voor beheer.
Hierna sluiten we de afwisselende dag af.

ACTIEJAARPLAN 2019
Onderwerp

Actie

Overdracht van informatie
Verslagen
Overdracht van alle uitgewisselde kennis en ervaring vindt plaats via verslagen naar de
leden. Geïnteresseerden op het vakgebied ontvangen deze verslagen op verzoek. Het
betreft zowel de verslaglegging van de voorjaars- en najaarsvergadering als die van de
zomerexcursie.

secretaris

Jaarverslag
Ten behoeve van de eigen leden, vereniging Stadswerk en de WSE 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
De werkgroep vraagt regelmatig een deskundige om een presentatie te geven naar
aanleiding van een thematisch onderwerp.
Informatie over de werkgroep is te vinden op de website: www.heemflora.nl

afhankelijk van gelegenheid

PR
Af en toe wordt een artikel betreffende een thematisch onderwerp, of de activiteiten van de
TIF in het algemeen aangeboden aan de vakpers.

voorzitter

Thematische onderwerpen
Jaarthema
Bomen en biodiversiteit
Hoe maken we ons boombestand klimaatbestendig op een natuurlijke manier? Hoe doen we dat zo biodivers mogelijk? En
waneer is een soort eigenlijk inheems? Vraagstukken in het licht van de toekomstige verwachtingen voor het klimaat.

Onderwerpenportefeuille

Karen Jansen
28 juli 2018
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Genetische variatie: Bestellen aan de hand van de rassenlijst verhoogt de ecologische waarde. Afstemming tussen
gemeentes over het bestellen van plantmateriaal.
Insecten in het groen
Stinzenplanten
Muurbegroeiing
Natuurbeheer in bestekken
Houtwallen

B19

Bijlage 4

BIJLAGEN

Organisatie
Lijst van aftreden: secretaris: 2019
voorzitter : 2020
penningmeester: 2021

Bijeenkomsten
Voorjaarsvergadering: 11 april

Amstelveen

Zomerexcursie: 13 juni

Apeldoorn

Najaarsvergadering: 10 oktober, locatie in overleg; Den Bosch of Deventer.

nader te bepalen

Samenwerkingsverbanden
Vereniging Stadswerk Nederland.

penningmeester

Vakpers

voorzitter

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

voorzitter

Colofon
Werkgroep Toepassing Inheemse Flora
Correspondentieadres: Postbus 9100
			
3200 PC Leiden
www.heemflora.nl
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