Verslag voorjaarsbijeenkomst 11 april 2019 te Amstelveen

Aanwezig: Carine de Rouw (Den Bosch), Walter Busse en Rinus Hofs, Henri Hennequin (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), Lammert Smit (Deventer), Ger Stam, Angeline Sijsenaar (Vlaardingen), Mickel Moerman,
Martin Poot (Midden Delfland) .
VERSLAG

ACTIE

1. Opening en dagindeling
Carine opent de vergadering.
We starten met een korte voorstelronde. Martin Poot en Mikel Moerman uit Midden Delfland maken
vandaag kennis om zich te oriënteren op een lidmaatschap van de werkgroep. Martin is voorman in de
buitendienst en Mickel beleidsmedewerker groen, natuur en spelen. Andere nieuwkomer is Angeline
Sijsenaar uit Vlaardingen. Zij is adviseur openbare ruimte met een ruime groenkennis.
Hendrik Pars uit Lelystad heeft een nieuwe baan in Dronten. Arjan van der Veen neemt zijn plek in de TIF.
voorlopig waar.
Marc Boon uit Utrecht kan wegens drukke werkzaamheden de najaarsbijeenkomst niet organiseren. Het
alternatief is Den Bosch of Deventer. Carine overlegt met Lammert.

Carine

Anneloes Voorberg, onze contactpersoon bij Stadswerk zou tijdens deze bijeenkomst aanwezig zijn. Onder
andere om het te plaatsen TIF-artikel te bespreken. Helaas heeft zijn een andere baan. Maarten Loeffen
is ons interim contact. Carine heeft op 26 april contact met Stadswerk i.v.m. de gedragscode. Zij zal het
onderwerp ook nog een aansnijden.

Carine,
Rinus

2. Verslag en afsprakenlijst najaarsvergadering
- De eerder opgestuurde opmerkingen van Esther worden verwerkt in het verslag.
- Teksten bij ledeninbreng; Den Bosch: aanpassen; beoordeling ingenieursdiensten. Haarlemmermeer; rol
politiek.
- Keuzemoment: groepsfoto 6 is gekozen; we staan er allemaal helemaal op, met zo min mogelijk afleiding
op de achtergrond.
3. jaarverslag 2018
Aanpassen:
- De WSE wordt altijd uitgenodigd voor de zomerexcursie.
- Lijst van aftreden in het actiejaarplan kloppend maken.
- Locatie voor de najaarsvergadering niet in Utrecht. Nog nader te bepalen in overleg.
4. Thematisch onderwerp; bomen en biodiversiteit en zomerexcursie
Een aantal aandachtspunten:
- Wanneer moeten we exoten bestrijden? Voorbeeld Amerikaanse vogelkers, die inmiddels is ontdekt door
insecten. Inheemse bomen hebben nog steeds de grootste aantrekkingskracht op insecten.
- Klimaatbestendig is niet altijd biodiverser. Bijv. voor een goede luchtdoorstroming op bepaalde locaties
kun je beter geen bomen planten. Bij hittestress is planten van grote bomen juist wel gewenst.
- Inheemse boomsoorten hebben de droge zomer van vorig jaar beter doorstaan de veel exoten.
- Er wordt vaak gesteld dat we de huidige inheemse boomsoorten kwijtraken door de klimaatverandering.
Deze soorten hebben echter al vele klimaatveranderingen doorstaan, zowel koud als warm. De kans is dus
goed aanwezig dat dit uiteindelijk wel mee zal vallen.
- Preventief verwijderen van ziektegevoelige bomen (bv. essen) is niet aan te raden, omdat je hiermee de
potentiele overlevers met aangepast genenmateriaal ook uitroeit.
- Het blijft altijd maatwerk. Veiligheid (uitzicht) speelt in sommige gevallen ook een rol.
- Om echt biodivers te zijn, hebben wij mensen een veel te net ideaalbeeld voor ogen.
Stedenbouwkundigen hebben vaak een ander (strakker) beeld voor ogen dan landschappers.
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Voorbeelden uit de praktijk:
- Een gevarieerd sortiment aanplanten in één straat is biodiverser en ook minder kwetsbaar. In Midden
Delfland is het “probleem” eenduidigheid in een project opgelost door een hoofdhoutsoort (grauwe abeel)
op een regelmatige afstand aan te planten, met daar tussenin in een willekeurig ritme meerdere andere
soorten.
In Leiden is iets soortgelijks gedaan, maar dan door de hoofdhoutsoort (ook grauwe abeel) een hoger
percentage te laten uitmaken dan de andere soorten. Vanuit de stad komt ook steeds vaker de vraag naar
een meer gevarieerd sortiment in één straat.
Tijdens de zomerexcursie komen verschillende aspecten aan de orde.
5. Website
Inmiddels zijn we overgestapt naar een andere provider. De indeling en teksten zijn aangepast. Rest nog
het actualiseren van de introteksten van de verschillende gemeentes. Leuk idee is om per gemeente een
karakteristieke foto toe te voegen.
De adressen van de verschillende leden kunnen worden verwijderd. Belangstellenden kunnen via het
contactformulier contact leggen en vandaaruit sturen we het door naar de juiste persoon.

allen

Henri

6. Publicatie(s) vakliteratuur
We krijgen een nieuwe contactpersoon bij Stadswerk. Hiermee staan we met ons voorbeeldartikel weer aan
de startstreep. Men heeft liever geen zelfgemaakte teksten. Het is beter om iemand uit te enthousiasmeren
voor het houden van een interview.
We sturen een uitnodiging voor de zomerexcursie.

Ernst-Jan ism
secrataris

7. Informatie-uitwisseling
Correspondentie:
Mailwisseling over aanpassen najaarsvergaderingslocatie. Belangstelling van gemeente MIdden Delfland
voor de TIF.
Financiën:
De begroting is opgemaakt. We hebben een ruim voldoende positief saldo.
(Nieuwe) leden:
Midden Delfland is adspirant TIF-lid. Ze wordt uitgenodigd voor de zomerexcursie.
Vanuit Vlaardingen gaat Angeline Sijsenaar de werkgroep versterken.
Ledeninbreng:
Amstelveen:
- Werkt aan een vogelplatform: randen worden met kruiden ingezaaid, o.a. ten gunste van de grutto. Melk
van koeien uit het vogelvriendelijke weiland wordt lokaal verkocht. Op 11 april wordt een huiszwaluwtil
onthuld.
Den Haag:
- Het kappen van heel veel krakkemikkige populieren stuit op veel weerstand bij de bevolking. De kap is
hierdoor stopgezet. Uiteindelijk mogen er tocht weer bomengekapt. Dit gaat via een populierenbestek.
- Gaat een puntensysteem invoeren voor natuur- en groeninclusief bouwen. Inmiddels wordt 30% van de
projecten al natuurinclusief ontwikkeld. Estehr stuurt link met informatie.
- Het ecologisch integraal oeverbeheerplan treedt dit jaar in werking.
- de aanleg van een geluidswal bij de A13 gaat ten koste van bomen. Er is subsidie voor de aanleg van een
vlinderlint (zonder bomen) ter compensatie.
Vlaardingen:
- Ontwikkelt een product waarin de verschillende natuurminnende vrijwilligersgroepen met hun
onderwerpen nauw zijn betrokken. Het gaat onder andere over natuur- en milieueducatie en de aanleg van
minibosjes. (Een minibos naar voorbeeld van Tiny Forest, maar dan realistisch).
- Scholen krijgen subsidie om hun schoolpleinen te vergroenen.
- Geeft burgers kleinschalige (vergroenings)voorbeelden, die makkelijk thuis uitvoerbaar zijn.
- Heeft een nieuwe boomverordening.
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Esther

Apeldoorn:
- Is bomenstad van Europa, maar ook hier is veel gekapt. Onder andere fijnsparren die waren aangetast
door de letterzetter.
- Op Gelders niveau zijn initiatieven om de biodiversiteit te vergroten. Bijvoorbeeld de aanleg / versterken
van bosplantsoen op kansrijke plekken. Apeldoorn is geregistreerd als bijenstad.
- Problemen met SBB ivm met wildroosters en hekken. Aangelegde verbindingen zorgden voor een grotere
variatie. Officieel leven er twee wolven in het gebied.
Haarlemmermeer:
- Maakt een natuurvisie voor het poldergebied. De overheid verricht inspanningen om boeren te
motiveren mee te doen.
- Legt mini voedselbosjes aan in plaats van Tiny Forests.
- Doet onderzoek naar de aanleg van een geboortebos.
- Moet veel woningen bouwen. Zoektocht naar de juiste omgeving en hoe. Openbaar of particulier?
- De bermen zijn 2 jaar geleden aanbesteed. De adviezen zijn goed overgenomen. Er zijn onder andere
plekken met sinusmaaibeheer. De resultaten worden gemonitord. Dit jaar worden de goede resultaten
zichtbaar. Stan zal de gegevens delen.

Stan

Amstelveen:
- Ook hier zijn veel bomen gekapt. Onder andere door het verbreden van de A9. Groenstructuren zijn niet
bestuurlijk vastgelegd.
Den Bosch:
- Investeert in de aanleg en stimulering van geveltuinen.
- Legt kleine bosjes aan onder de titel Tiny Forest, maar dan zonder de bijkomende voorwaarden als
participatie en educatie.
- Er is subsidie voor de aanleg van groene daken. Hele wijken doen hier inmiddels aan mee.
- Wadi’s worden ingeplant met een mix van heesters en vaste planten volgens een samenstelling door
Margareth Hop.
- Bouwt tiny houses als tijdelijke woningen.
Leiden:
- Steeds meer lanen en straten worden ingeplant met een gemengd bomensortiment.
Midden Delfland:
- Aandacht voor klimaatbestendigheid dmv een integrale visie. Het buitengebied wordt ook betrokken bij
het groenbeleidsplan. Men wil het ecologisch beheer verankeren.
Deventer:
- Uitgevallen bomen door stormschade zijn herplant.
- Verwerkt groenafval deels met de Bokashi methode.
Algemeen:
Oude stadsparken zijn van belang voor de biodiversiteit en het klimaat.
Het is de vraag of honingbijen concurreren met wilde bijen. Volgens Arie Koster wel. Het is wel afhankelijk
van de nectar- en stuifmeelrijkdom van het gebied. Door aan te sluiten bij Groene Cirkels BIjenlandschap
slaan overheden, wetenschap en bedrijfsleven de handen ineen.
Het is belangrijk om aan de politiek uit te leggen wat de consequenties zijn van bepaalde besluiten en
maatregelen.

Bijlagen:
Verslag middaggedeelte

Karen Jansen, mei 2019
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Middagexcursie voorjaarsbijeenkomst Amstelveen 11 april 2019.
De middag staat in het teken van ons jaarthema: Bomen en biodiversiteit. Hoe beheren we oude
bomen en kunnen we ze een zo lang mogelijke toekomst geven?

Presentatie Johannes Regelink: Breuksnoei? Op naar meer veteranenbomen
Johannes Regelink is begonnen met een Landschaps- en ecologisch adviesbureau. Zij ervaring met missers in de uitvoering
van projecten zet hij nu in als natuuraannemer (Ranox natuuraannemer). Bij zijn organisatie zijn zeven groenaannemers
aangesloten, waaronder Hoek. Met name Ruben van Praag, die boomverzorger is.
Een boom ontwikkelt zich van jonge boom naar een volwassen stadium en vandaaruit naar de veteranenfase. De volwassen
leeftijd wordt bereikt op ongeveer 1/3 van de levensduur. Vanaf dat moment stijgt ook de ecologische waarde. In de
veteranenfase ontstaan ook de problemen met takbreuk en veiligheid. Hierdoor wordt maar al te vaak beslist dat de boom
“op”, of “kaprijp”is.
Een verouderende boom bereidt zich voor op de volgende levensfase door een secundaire kroon te ontwikkelen. Er ontstaan
allemaal kleinere scheuten dicht bij de stam. Dit om de breuk van grotere takken te compenseren. Dit is dus geen teken van
zwakte, maar de overlevingsstrategie van de boom.

veteranenfase
Kandelaberen versus breuksnoei
Om een boom langer te kunnen handhaven voeren we vaak snoei uit door de boom te kandelaberen. Hierbij creëren we een
vlakke snoeiwond. De takken die hieruit weer gaan groeien hebben een slechte aanhechting. Kandelaberen rekt het leven
van de boom iets, maar is eigenlijk uitstel van executie. 80% van bomen die op deze manier zijn behandeld gaan uiteindelijk
toch dood.
Er is ontdekt dat nieuwe takken die na een natuurlijke takbreuk zijn ontstaan, wel goed zijn aangehecht. Het breukvlak
van zo’n breuk is vaak grillig. De boom reageert op het geweld door het aanmaken van hormonen, die het uitlopen van
adventiefknoppen stimuleert. Die situatie kunnen we nabootsen door een bepaalde manier van snoeien. Een tak wordt
gedeeltelijk ingezaagd, waarna het laatste stuk onder spanning wordt uitgebroken. Die spanning is voorwaarde om de
hormoonproductie van de boom op gang te brengen. Takken worden dus eigenlijk gecontroleerd afgebroken.

Reactie van de boom na kandelaberen.

Reactie van de boom na breuksnoei.
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Door breuksnoei bereiken we:
•
Een veilige boom, door het voorkomen van breuk van grote takken.
•
Stimuleren van een binnenkroon.
•
Een hoge biodiversiteit.
Bomen met een lange levensduur op een gezonde manier.
De beheermethoden uit het Handboek bomen gelden tot de volwassen levensfase. Daarna komt de breuksnoei methode
in beeld. Het is wel van belang het hele plaatje mee te nemen. Een boom op een hele slechte groeiplaats zal het ook met
breuksnoei waarschijnlijk niet redden.
Wandeling door de wijk
Na de presentatie maken we een rondje door de woonwijk naast park de Braak. We zien verschillende bomen die al met
breuksnoei zijn aangepakt. Het aanvankelijke beeld is slordig, maar na verloop van tijd, is hier niet veel meer van te zien. Zeker
in het zomerseizoen, als er blad aan de bomen zit.
We sluiten deze geslaagde en leerzame dag weer af in
onze vergaderlocatie, Een huisje in park de Braak.
Met dank aan de organisatoren en Johannes Regelink
voor een boeiende bijdrage.

Hoe dik is deze boom?

Johannes in actie bij een boom, maar wie kijkt daar toe?
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