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Voorwoord 

 

Het afgelopen jaar hebben we als Landschapsonderhoud Rotterdam belangrijke stappen 
gezet die nodig zijn om ook in de toekomst ons werk te kunnen blijven doen ten behoeve 
van onze dubbele doelstelling; het uitvoeren van ecologisch beheer en het bieden van 
werkervaring en arbeidskansen aan Rotterdammers. 
Ten eerste was het jaar 2019 het eerste van de nieuwe overeenkomst met de gemeente 
Rotterdam, waarin we als opdrachtgever en opdrachtnemer nauwkeurig vastleggen wat we 
van elkaar verwachten, zowel in termen van mandagen, werkzaamheden als social return. 
De social return is een belangrijk aspect van onze inzet en bedraagt maar liefst 50% van de 
aanneemsom. In dit verslag kunt u hier meer over lezen. De ervaringen die we het afgelopen 
jaar hebben opgedaan met de nieuwe overeenkomst benutten we om onze werkwijze te 
optimaliseren. 
Ook in de interne verantwoordelijkheidsverdeling en de organisatie op onze vestiging aan de 
Haltewachter hebben we stappen gezet. Onderdeel van dit laatste was tevens het aanpassen 
van de beloningsstructuur, die historisch was gegroeid maar niet goed meer paste in een 
eigentijdse bedrijfsvoering. Uiteindelijk heeft dit geleid tot brede overeenstemming met alle 
medewerkers over de opwaardering van de beloning. Hier past ook een compliment aan 
onze nieuwe algemeen coördinator die veel tijd en energie heeft gestoken in het samen met 
het nieuwgevormde managementteam komen tot een organisatie die de nieuwe 
uitdagingen het hoofd kan bieden. Aan die laatste geen gebrek, nu we zien dat het afgelopen 
jaar het aantal gerealiseerde mandagen lager was dan de verwachtingen. Dit alles vraagt om 
een stevige organisatie, een goede relatie met de gemeente en niet te vergeten een goed 
netwerk om voldoende opdrachten en instroom van mensen te bewerkstelligen. 
Natuurlijk kunt u in dit jaarverslag naast de meer zakelijke aspecten ook enkele verhalen 
lezen die uit het dagelijks leven en werken van Landschapsonderhoud Rotterdam zijn 
gegrepen, in dit geval van de hand van een vrijwilliger en een van onze voorlieden. Door hun 
verslag kunt u een winterse werkdag alsmede een bijzonder natuurproject meemaken, 
waarmee de Nauwe korfslak in de Hoekse duinen zijn verhuizing onder de Europese 
Habitatrichtlijn dankt aan de delicate inzet van onze medewerkers. Ik hoop dat het lezen van 
dit alles u zowel inzicht als genoegen verschaft! 
 
Namens het bestuur, 
 
Paul Breevaart 
voorzitter 
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Inleiding 

 
Dit jaarverslag heeft als doel om zowel intern als extern inzicht te geven in de 
ontwikkelingen van Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam in 2019. In dit verslag wordt 
de stichting verder aangeduid als Landschapsonderhoud Rotterdam. 
 
In het verslagjaar 2019 hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan. De belangrijkste 
zijn: 

1. Nieuwe overeenkomst met de gemeente Rotterdam 

2. Nieuw management 

3. Organisatie-ontwikkelingen 

 
1. Nieuwe overeenkomst met de gemeente Rotterdam 

 

Na anderhalf jaar van besprekingen was het dan zover dat op 1 januari 2019 gewerkt moest 
gaan worden aan de hand van de nieuwe overeenkomst. Zeker voor het management van 
Landschapsonderhoud Rotterdam kent de nieuwe overeenkomst een aantal voorwaarden 
die in voorgaande jaren niet van toepassing waren. O.a. moet er vanaf 1 januari 2019 veel 
gestructureerder overleg worden gevoerd met toezichthouders en directievoerders van de 
gemeente. Dit vond plaats door middel van bouwvergaderingen. Hiervan hebben er 8 
plaatsgevonden en waren vanuit Landschapsonderhoud Rotterdam aanwezig Johan 
Bezemer, Michel de Wit en Caspar Roefs. Deze bouwvergaderingen brengen steeds meer 
duidelijkheid in het geheel voor beide partijen. 
Het eerste jaar van het nieuwe werken stond in het teken van met elkaar ervaringen 
opdoen. Ook is er gewerkt aan een herijking van het werkpakket voor Landschapsonderhoud 
Rotterdam in de deelgebieden van de gemeente Rotterdam. Helaas is deze herijking niet 
afgerond voor eind 2019, zodat dit proces in het volgend jaar voortgezet moet worden. 
Landschapsonderhoud Rotterdam is door het gebrek aan voldoende personeel in het kader 
van social return er niet in geslaagd alle gegunde dagen voor het ecologisch beheer in de 
deelgebieden uit te voeren. Er zijn 866 gegunde dagen niet gerealiseerd. 

In het kader van de gegunde opdracht ecologisch pakket Stadsbeheer hebben we over 2 jaar 
een social return (SR) verplichting van 50% op een aanneemsom van € 1.376.868. Dit is dus 
een SR verplichting in geld van € 688.434. Afgelopen jaar heeft Landschapsonderhoud 
Rotterdam hiervan al € 546.178 ingevuld. Reken je dit om naar onze verplichting in 2019 dan 
hebben we een SR-overwaarde van meer dan € 200.000. 

Naast het ecologisch beheer in de deelgebieden van de gemeente Rotterdam heeft 
Landschapsonderhoud Rotterdam ook nog een aantal extra werkzaamheden uitgevoerd. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

- Verplaatsen van korfslak in Hoek van Holland 

- Regulier onderhoud op de Landgoederen De Tempel en Nieuw Rhodenrijs 

- Inrichtingswerkzaamheden op bovengenoemde landgoederen 

- Rotterdams zaad verzamelen 

Een overzicht van de werkzaamheden is te vinden in hoofdstuk 4. Landschapsonderhoud 
Rotterdam heeft in 2019 ook weer een belangrijke bijdrage geleverd aan het ecologisch 
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beheer van groenelementen in de stad en een groot aantal mensen (29 personen) 
gedurende een lange of korte tijd actief laten zijn in het kader van social return. 
 
2. Nieuw management 

Na het vertrek van Kees van der Zalm per 1 januari 2019 is Johan Bezemer per 15 februari 
2019 aangesteld als algemeen coördinator. Belangrijkste opdracht aan Johan Bezemer is om 
Landschapsonderhoud Rotterdam dusdanig te organiseren dat zij toekomstbestendig is. De 
nieuwe overeenkomst met de gemeente Rotterdam, maar zeker ook andere 
maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen, vraagt ook een “bijdetijdse” 
ontwikkeling van Landschapsonderhoud Rotterdam. Er liggen wel een aantal uitdagingen om 
onze organisatie toekomstbestendig te organiseren. 
Johan Bezemer ziet het niet als zijn taak voor een zeer lange periode leiding te geven aan 
Landschapsonderhoud Rotterdam. In 2019 waren, inclusief Johan, vier mensen actief in de 
overhead. Deze overhead drukt zwaar op de totale kosten van de organisatie en er is 
geconstateerd dat er veel onduidelijkheden waren in de taken en verantwoordelijkheden 
van de medewerkers in de overhead. 
Uit één van de mogelijkheden om meer duidelijkheid te krijgen in de managementstructuur 
is eind 2019 besloten om een managementteam te vormen met de mensen die de overhead 
uitvoeren. Deze managementstructuur zal eind 2020 geëvalueerd worden, waarbij duidelijk 
moet worden dat de rol van Johan Bezemer afgebouwd kan worden. 
Het managementteam bestaat uit: 

- Cas Roefs (Hoofd Voorbereiding) 

- Johan Bezemer (Algemeen Coördinator) 

- Michel de Wit (Hoofd Uitvoering)  

- Annemieke Boer (Hoofd Financiën, Controller) 

 
3. Organisatorische ontwikkelingen 

 

In 2019 is geconstateerd dat de huidige organisatie niet toekomstbestendig is. Op een groot 
aantal organisatorische aspecten is sprake van een inhaalslag. Op een aantal 
organisatorische aspecten zijn vorderingen gemaakt, maar er moet ook geconstateerd 
worden dat de organisatie er nog niet is. De belangrijkste ontwikkelingen: 

- De financiële administratie 

Afgelopen jaren heeft Landschapsonderhoud Rotterdam haar financiën afgesloten 
met een negatief resultaat. Gelukkig kan dit gefinancierd worden uit haar eigen 
vermogen, maar dit is niet toekomstbestendig. In de financiële administratie was er 
geen relatie tussen begroting en verantwoording. In 2019 is dit aanzienlijk verbeterd, 
we zijn er nog niet helemaal, maar er zijn grote stappen vooruit gemaakt. 

- Projectenadministratie 

Hieronder wordt o.a. onder verstaan inzicht in planning en realisatie en het 
verzorgen van maandelijkse rapportages. Inspanningen om dit te verbeteren hebben 
in 2019 tot onvoldoende resultaten geleid. Dit zal in de eerste helft van 2020 
nadrukkelijk worden opgepakt. 

- Salarisgebouw 

In 2018 is begonnen om het salarisgebouw van de medewerkers marktconform te 
maken. Dit proces is in 2019 afgerond en heeft geleid tot nabetalingen aan een 
aantal medewerkers ter waarde van € 99.749. 
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- Arbeidsvoorwaardenpakket 

In 2019 is gestart met het formuleren van een Arbeidsvoorwaardenpakket voor de 
medewerkers van Landschapsonderhoud Rotterdam. Onze organisatie volgt geen 
bindende CAO. Er is in dit verslagjaar veel werk verzet en eind 2019 ligt er een goed 
gewogen en breed concept-arbeidsvoorwaardenpakket. 

- Automatisering 

Zowel de hardware als de software van een deel van de automatisering was sterk 
verouderd. In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen om over te gaan op een 
“bijdetijds” netwerk. Dit zal begin 2020 worden uitgevoerd.  

 
In 2019 is dus veel aandacht besteed aan de interne ontwikkelingen. Dit is ten koste gegaan 
van extern netwerken. Maar eerst intern de zaken op orde en dan naar buiten. 
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1. Bestuur 

  1.1 Samenstelling 

In 2019 heeft de heer Joeke Nijboer afscheid genomen van het bestuur. Het bestuur bestond 
uit de volgende 3 leden: 

- Dhr. Paul Breevaart, voorzitter 

- Mevr. Martha Elsinga, secretaris en penningmeester 

- Dhr. Ben Lindeman, algemeen bestuurslid 
 
Gedurende 2019 kwam het bestuur 1 keer per 6 weken bijeen en wanneer wenselijk werden 
extra vergaderingen ingelast. 
 

  1.2  Taken 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de werkzaamheden van Stichting 
Landschapsonderhoud Rotterdam.  
Het bestuur beslist over het financiële, het personele en het algemene beleid. Een aantal 
coördinerende werkzaamheden is door het bestuur in handen gelegd van Johan Bezemer, 
waaronder het contact met onze opdrachtgevers en de schakel tussen bestuur en de 
werkorganisatie. 
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2. Doelstelling  

SLR is in 1988 opgericht en heeft als doelstellingen: 
 
a. een positieve bijdrage leveren aan het ecologisch behoud en beheer van natuur en 
landschap. 
 
b. een positieve bijdrage leveren aan de verbetering van de arbeidsmarktpositie van mensen 
zonder baan, kansarmen en arbeidsgehandicapten, zodanig dat hun kansen op deelname 
aan het arbeidsproces worden vergroot. 
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3. Personeel en Organisatie 

  3.1  Samenstelling vast personeel en ingeleende medewerkers  

De Stichting heeft eind 2019 12 vaste medewerkers (11 fte) in dienst.  
In 2019 is 1 medewerker uit dienst getreden wegens het behalen van de 
pensioengerechtigde leeftijd. 
  
Op 1 januari 2019 waren er 29 ingeleende medewerkers, op 31 december 2019 waren dit er 
28. 
De ingeleende medewerkers waren afkomstig van de volgende instanties en organisaties in 
Rotterdam en omgeving: 
 

Organisatie 1-1-2019 31-12-2019 

Dienst betaald werk vanuit 
SoZaWe 

4 3 

Dienst Werk & Inkomen 
vanuit SoZaWe 

1 1 

Dienst Maatschappelijke 
ontwikkeling vanuit SoZaWe 

1 1 

Forensisch Psychiatrisch 
Centrum de Kijvelanden 

3 - 

Teamwerk 10 18 

Accent Praktijkonderwijs 2 - 

Wellant College - 1 

Stichting Ontmoeting 1 - 

Gemeente Rotterdam - 1 

vrijwilligers 7 3 

Totaal 29 28 

 
In 2019 hebben 4 vrijwilligers de overstap gemaakt naar Teamwerk, waardoor er voor hen 
sprake is van een officiële baan via Teamwerk. Ditzelfde geldt voor de medewerker die via 
Stichting Ontmoeting bij Landschapsonderhoud Rotterdam werkte.  
 
In totaal zijn er 14 mensen aangenomen en 15 mensen uit dienst gegaan.  
 
Redenen van uit dienst gaan zijn: ziekte, privéproblemen, verhuizing, naar betaald werk, 
einde stage.  
 
  3.2  Ziekteverzuim  

Van 9 medewerkers zijn 1 tot 4 ziekmeldingen per persoon ontvangen.  
Het ziekteverzuim van de vaste medewerkers bedroeg gemiddeld 12,1 dagen per persoon 
(2018: 5,0 dagen per persoon). 
 
  3.3. (Bijna)bedrijfsongevallen 

De SLR is sinds 2008 een VCA* gecertificeerde stichting. 
Als onderdeel van dit managementsysteem dienen de (bijna) bedrijfsongevallen 
geïnventariseerd, vastgelegd en besproken te worden. 
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Dit om lering uit te trekken zodat het aantal ongevallen tot een minimum beperkt kan 
worden of het liefst volledig voorkomen kan worden. 
Ten aanzien van bovenstaande wordt jaarlijks een IF-index bepaald over het aantal 
ongevallen met verzuim in verhouding tot het aantal gewerkte uren. De IF-index wordt 
bepaald in de volgende vorm: totaal aantal arbeidsongevallen met verzuim x 1.000.000 
gedeeld door het totaal aantal gewerkte uren. 
 
De IF–index 2019 is een gemiddelde over 3 jaar. Dus in dit geval het gemiddelde over de 
jaren 2017 – 2018 – 2019. Daarnaast is onze IF–index in tweeën gesplitst, te weten: 

- Medewerkers met een vast dienstverband 
- Ingeleende medewerkers en vrijwilligers 

In bovenstaande geval komt onze IF–index uit op 42,5 als gemiddelde over deze twee 
groepen. 
Hierbij is een kanttekening van belang dat de meeste ongevallen waar verzuim 
aangekoppeld is te herleiden zijn naar onze ingeleende medewerkers. Gelukkig geen 
ernstige ongevallen, nasleep hiervan maar wel een aandachtspunt qua opleidingen e.d. in de 
toekomst. 
In 2019 hebben zich de volgende vastgelegde ongevallen voorgedaan: 

- Oogletsel tijdens uitladen gereedschap verzuim 1 dag of meer met een totaal van 4 
dagen. 

- Hoofdletsel bij knotwerkzaamheden, geen verzuim, ongeval als gevolg van verkeerd 
in genomen positie. 

- Handletsel als gevolg van onjuiste inzet heggenschaar verzuim 1 dag of meer met een 
totaal van 5 dagen. 
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4. Werkzaamheden 

  4.1  Algemeen  

SLR voert voornamelijk werkzaamheden / mandagen (md) uit voor Stadsbeheer Rotterdam 
en Vastgoed Rotterdam, maar voert daar buiten ook werkzaamheden uit voor andere 
opdrachtgevers zoals Gemeente Brielle, Staatsbosbeheer / Groen Service Zuid-Holland en 
overige kleine opdrachtgevers. 

Opdrachtgever 
Gerealiseerd 

2017 
Gerealiseerd 

2018 
Gerealiseerd 

2019 

1. Gemeente Rotterdam, deelgebieden 4036 3984 2984 

2. Gemeente Rotterdam, Rotterdams natuurzaad 250 250 230 

3. Gemeente Rotterdam, overige opdrachten Stadsbeheer 128 130 305 

4. Gemeente Rotterdam, De Tempel 
213 300 517 

5. Gemeente Rotterdam, Nieuw Rhodenrijs 

6. Gemeente Rotterdam, overige opdrachten Stadsontwikkeling 328 145 43 

7. Staatsbosbeheer 301 224 334 

8. Opdrachtgevers Voorne-Putten 221 568 456 

9. Particuliere nb-organisaties (NM en ZHL) 46 28 65 

10. Overige opdrachtgevers 487 292 259 

Totaal 6010 5921 5193 
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4.2 Een winterse werkdag bij Landschapsonderhoud Rotterdam 

 
Zoals gebruikelijk ben ik al voor achten op de zaak waar de pick-ups al buiten geparkeerd 
staan. Goedemorgen allemaal. Ik doe mijn veiligheidsschoenen en oranje werkjas aan en ga 
op het planbord kijken welke klussen er vandaag uitgevoerd gaan worden.  
Greppelen lijkt me te zwaar en wilgen knotten op een talud in Brielle is niet goed voor mijn 
kunstknieën. Eens kijken wat er op de landgoederen gaat gebeuren? Op het mooie landgoed 
De Tempel aan de Schie moeten bomen worden omgezaagd en afgevoerd.  Ik houd wel van 
zagen en slepen en vraag aan voorman Mark Roest of ik mee zal gaan en dat is prima. 
Tussen de pick-ups is het een georganiseerde chaos van collega’s die helpen inladen en van 
anderen die afwachten wat er vandaag op hen af zal komen. 
Even kijken welke gereedschappen we nog mee moeten nemen. Een lier, kettingzagen, 
brandstof, een rijf, een lang touw en natuurlijk mijn rugzak, gevuld met eten en drinken, 
extra handschoenen, oordoppen en nog veel meer. Kort na half negen vertrekken we met 
zijn vieren naar De Tempel. 
Daar aangekomen nemen we even door wat er vandaag gedaan moet worden, waarbij de 
Last Minute Risico Analyse (LMRA) van pas komt.  
Persoonlijk vind ik het doodzonde om die mooie grote elzen en platanen te rooien, maar 
werk is werk. De kade aan de achterzijde van het landgoed moet opgehoogd worden en dat 
gaat ten koste van die bomen. 
De voorman is dol op kettingzagen en heeft er veel verstand van. Hij heeft een touw op vijf 
meter hoogte vastgemaakt en daar moet ik aan trekken zodat de boom die de klos is naar de 
goede kant - en dus niet in het water- valt. Best spannend.  
Het meeste werk is steeds het slepen van de takken naar een opslag verderop waar ze liggen 
te wachten tot ze versnipperd gaan worden. We vormen vandaag met zijn vieren een prima 
team. Ieder doet zijn werk en er worden grapjes gemaakt. 
Na de koffiepauze werken we stevig door en ik maak af en toe wat foto’s. De voorman 
maakt een motorlier vast aan een stevige, dikke boom en vandaar gaat een dikke kabel naar 
de slachtoffer-boom. Op een teken van de voorman zet ik de lier voluit aan. Wat een kracht 
komt er los! En, krak, dat was er weer één. 
Na de middagpauze gaat het mis: er valt een boom grotendeels in het water. Wat nu? Maar 
weer de lier inzetten? En ja hoor, stukje bij beetje schuift de boom op het droge. We zagen 
anderhalve meter stam eraf en trekken de rest op het droge.   
Het laatste uur is meestal het zwaarst want dan is iedereen moe van de zware lichamelijke 
inspanning. Maar we gaan zo goed mogelijk door. Mijn stappenteller geeft 19.000 stappen 
aan. Moe maar voldaan pakken we weer in en rijden terug naar de Haltewachter in 
Rotterdam. En nu omkleden en naar huis waar de douche lonkt.  
Het was weer heerlijk om buiten gewerkt te hebben en ik voel me sterk en dankbaar dat ik 

dit zware werk nog kan doen. En ik heb weer genoten van de fraaie natuur!   

Bert Arends 

vrijwilliger  
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4.3 Wie het kleine niet eert: de Nauwe korfslak 

 
De ombouw van de Hoekse Lijn naar een metroverbinding tussen Schiedam en Hoek van 
Holland is een kostbare en tijdrovende onderneming. Het enige stukje dat nu nog ontbreekt 
loopt van station Hoek van Holland Haven naar station Hoek van Holland Strand. Volgens de 
planning zou dit tracé in 2022 gereed moeten zijn. Daarbij wordt een deel van het 
Vinetaduin doorsneden. Dit duingebied, beheert door het Zuid- Hollands Landschap, 
herbergt een populatie van de Nauwe korfslak. Deze soort wordt beschermd volgens de 
Europese Habitatrichtlijn. Het Vinetaduin is onderdeel van de Solleveld & Kapittelduinen, 
Natura2000-gebied waarop de Habitatrichtlijn van toepassing is. De aanleg van het laatste 
traject van de Hoekse Lijn bedreigt het leefgebied van de Nauwe korfslak ter plaatse en 
daarom is er actie ondernomen.  
 
Arno Boesveld, werkzaam als ecoloog bij Stichting Anemoon, geldt, om het een beetje 
oneerbiedig te zeggen, als ‘slakkenspecialist’. In 2018 is hij begonnen met onderzoek naar de 
verspreiding van de Nauwe korfslak in het Vinetaduin. Dat is een lastige klus: het slakje is 
niet of nauwelijks met het blote oog zichtbaar (doorsnede huisje 1 à 2 mm). Arno treft 
daarbij, naar schatting, een populatie van 40.000 exemplaren aan op het toekomstig tracé 
van de Hoekse Lijn, verdeeld over een oppervlakte van 1350 vierkante meter (het 
brongebied). Hij stelt voor om deze populatie zo goed en kwaad als dit gaat te verplaatsen 
naar een deel van het Vinetaduin dat ongemoeid zal worden gelaten (het doelgebied). Dat is 
een uniek project, feitelijk een experiment, waarbij Landschapsonderhoud Rotterdam wordt 
ingeschakeld. 
 
Voordat dat transport van de populatie kan plaatsvinden moet de habitat in het doelgebied 
geschikt worden gemaakt. De Nauwe korfslak stelt namelijk hoge eisen aan zijn 
leefomgeving. De soort gedijt het best in een strooisellaag aan de rand van een halfopen 
struweel. In het Vinetaduin betreft het voornamelijk duindoorn, wegedoorn, eenstijlige 
meidoorn, kardinaalsmuts en gewone vlier. De bodem moet rul zijn en voldoende kalk 
bevatten en het liefst minstens tien jaar niet zijn verstoord. 
 
Sinds 2010 zijn delen van het Vinetaduin, die in de loop van de tijd waren verruigd en 
dichtgegroeid, afgeplagd en begraasd. Het doel van dit beheer was om tot een herstel te 
komen van het oorspronkelijke ‘Grijze’ en ‘Witte’ duin. Helaas leverde dit een biotoop op dat 
ongeschikt is voor de Nauwe korfslak: te open en te droog, met verstoorde bodems. 
Bovendien werden ook populieren weggezaagd omdat deze als exoten in het duingebied 
worden beschouwd. Het blad van populieren is echter kalkrijk en levert daarom een goede 
strooisellaag voor de Nauwe korfslak op. Dit is weer een voorbeeld van de duivelse 
dilemma’s waar je als natuurbeheerder mee te maken krijgt. Het berichtje van ‘Nature 
Today’ onderaan deze tekst, geeft deze dilemma’s weer. 
  
Arno stelt vast dat een oude randzone in het Vinetaduin overlevingskansen biedt aan een 
populatie Nauwe korfslakken. Op zijn aanwijzingen markeren we deze zone, over een 
afstand van 200 meter. Dit is het doelgebied, waar kleine struikjes en overhangende takken 
worden verwijderd. In de aanloop naar deze aanpassingen heeft een ploegje van 
Landschapsonderhoud Rotterdam in de omgeving bomen weggezaagd die voor verzurend 
bladstrooisel zorgen. Het gaat met name om essen, Spaanse aken en zomereiken. 
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Alle werkzaamheden worden in februari en maart 2019 uitgevoerd. Allereerst het grove 
zaagwerk, met aansluitend de afvoer van het materiaal. Voor ons Landschapsonderhoud 
Rotterdam-medewerkers is dat vertrouwd, maar behoorlijk inspannend werk. Takken 
worden door het mulle zand gesleept, of met berries weggelopen, stammen op kruiwagens 
geladen. Alles wordt met de pick-up naar een stortplek getransporteerd.  Dat vergt veel 
gemanoeuvreer voor- en achteruit, over een smal zandpad, tussen struiken, muurtjes en 
bunkers door.  
 
Na al dat grove werk is het tijd voor meer verfijnde bezigheden. In het, eveneens met rood-
witte linten gemarkeerde, brongebied verzamelen we zorgvuldig het strooisel met daarin de 
Nauwe korfslakjes. Dat is een taaie klus: we moeten bukkend, op de knieën of zittend onder 
en tussen de duindoorns met tuinharkjes blad en mos wegschrapen. Het zoveel mogelijk 
voor de voet op. Het verzamelde strooisel komt via emmers in cementkuipen terecht. De 
kuipen worden in kruiwagens naar de pick-up gebracht. Deze wordt ingezet voor het 
transport tussen bron- en doelgebied. Hier verlopen de werkzaamheden in omgekeerde 
volgorde. Cementkuipen met strooisel worden op de kruiwagens naar de aangepaste 
randzone gebracht. We verspreiden het strooisel zorgvuldig en vermengen het met de 
aanwezige strooisellaag. We leren daarbij al doende, ook voor Arno is dit helemaal nieuw. 
We moeten er bijvoorbeeld op letten dat de laag niet aan te drukken, losjes werken is het 
devies. Het korfslakje doet zijn naam eer aan: het luistert allemaal nogal nauw. Uiteindelijk 
verplaatsen we ongeveer 11.000 liter strooisel, hopelijk met een groot aantal Nauwe 
korfslakken die tot een levensvatbare populatie kan uitgroeien. 
 
De komende jaren zal Arno monitoren hoe de populatie zich in het doelgebied ontwikkelt. 
Operatie Nauwe korfslak’ was en is een experiment, waarvan de uitslag onduidelijk is. In het 
meest gunstige geval zou het mogelijk moeten zijn een populatie Nauwe korfslak te 
herintroduceren in het brongebied. Na voltooiing van het laatste deel van de Hoekse Lijn 
wordt het duingebied hersteld en kan mogelijk strooisel met Nauwe korfslakken worden 
terug(aan)gebracht. Dan zouden we met zijn allen echt eer van ons werk hebben.  
 
Arno Boesveld zette het volgende bedankje op Facebook: 
 
“Operatie Nauwe korfslak. In het Vinetaduin bij Hoek van Holland leeft een belangrijke 
populatie van de zeldzame, zwaar beschermde Nauwe korfslak. Vóór de aanleg van het tracé 
van de Hoekse Lijn, dat door het leefgebied van deze slak zal gaan lopen, zijn de in het 
plangebied levende, minuscule slakjes, inclusief het strooisel waarin ze zich ophouden, 
verplaatst naar een ander deel van het duin. Behalve de slakjes zijn daarmee ook duizenden 
andere kleine beestjes overgezet. De verplaatsing werd geheel handmatig verricht door het 
team van Landschapsonderhoud Rotterdam. Geen eenvoudige klus, vooral vanwege het 
gegeven dat de slakjes zich voornamelijk in de ondergroei van doornige struiken ophouden. 
Landschapsonderhoud Rotterdam…  dank voor de inzet!“. 
 
Landschapsonderhoud Rotterdam heeft dus zijn steentje bijgedragen. ‘In weer en wind’ is 
dan echt zo’n een cliché, maar zo was het echt. De omstandigheden varieerden van storm en 
regen tot zon, van nachtvorst tot temperaturen boven de 18 graden. Voor ondergetekende, 
als een van de betrokkenen bij dit project, was het een bijzondere ervaring. Het duingebied 
van Hoek van Holland kent een boeiende geschiedenis. De aanwezige bunkers getuigen 
daarvan. De komende jaren staat van alles op stapel. Ontwikkelingen die bedreigingen 
vormen, maar ook nieuwe kansen bieden.   
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Op de Facebookpagina van Landschapsonderhoud Rotterdam zijn in het album ‘Hoek van 
Holland’ foto’s en berichten terug te vinden over dit opmerkelijke project. Bij de 
opmerkingen tref je ook artikelen en een uitgebreide rapportage aan van de hand van Arno 
Boesveld en A.W. Gmelig Meyling (onder de lijvige titel “verplaatsing van de Nauwe 
korfslakken-populatie als mitigatie ten behoeve van de effecten van de aanleg van de 
lightrailverbinding door het Vinetaduin en vaststelling van de T0-situatie als start van de 
monitoring “) Wordt vervolgd, vermoedelijk. 
 
Dick Bravenboer 
Voorman 
 
 
Nature Today: 
 

1. Nauwe korfslak afgenomen door 
natuurbeleid 

Stichting ANEMOON  

9-JUL-2018 - De Nauwe korfslak is een streng beschermde huisjesslak. Uit een CBS-
analyse van onderzoeksgegevens uit de periode 2004-2017 komt een duidelijke en 
sterke landelijke afname van de Nederlandse populaties naar voren. De hoofdoorzaak 
van die daling blijkt vooral te liggen in het grootschalige natuurbeheer in de 
Nederlandse kustduinen. 
 

  

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=18
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5. Veiligheid, Gezondheid en Milieu 

  5.1  VCA-beleid 

De Stichting is in mei 2019 wederom beoordeeld of ze voldoet aan de huidige VCA* eisen. 
Het VCA* managementsysteem is zoals elk jaar gecheckt door TÜV Nederland en ook dit jaar 
weer akkoord bevonden.  
 

  5.2  VCA-opleiding 

Een belangrijk onderdeel van het VCA* managementsysteem is dat iedere werknemer, 
langer dan 3 maanden werkzaam bij de organisatie, minimaal beschikt over het VCA-
basiscertificaat. Dit geldt voor zowel de vaste als ingeleende medewerkers. De voormannen 
beschikken over het VCA-vol certificaat, de vaste medewerkers over VCA-basis.  
 
In 2019 hebben 2 medewerkers, met een vast dienstverband, hun VCA diploma verlengd c.q. 
behaald.  
Het betrof hier eenmaal een: 

- Herhaling VCA basis diploma 
- En eenmaal een VCA vol examen 

In 2019 hadden meerdere ingeleenden voor het VCA basis diploma moeten opgaan. 
Aangezien voor deze doelgroep de standaard opleiding en het examen vaak niet het 
gewenste resultaat geeft, is gekeken naar een andere manier. Dit is in 2019 uitgewerkt, 
zodat begin 2020 deze mensen voor hun examen kunnen opgaan. De uitwerking betrof 
aangepaste en extra lestijden, ondersteuning en een financiële samenwerking met de 
gemeente Rotterdam. We zijn benieuwd naar het eindresultaat in deze voor ons nieuwe 
opzet. 
 
  5.3  Cursussen 

De jaarlijkse verplichte BHV-cursus (herhaling) voor alle medewerkers met een vast 
dienstverband heeft weer plaatsgevonden.  
Daarnaast hebben de ingeleende medewerkers een BHV-dag gehad en hiervoor een 
deelnemerscertificaat ontvangen. Dit in financiële samenwerking met de gemeente 
Rotterdam.  
Er hebben 24 mensen deelgenomen, opgesplitst in twee groepen.  
De ene groep had in de ochtend les in brand blussen e.d. De andere groep hield zich bezig 
met EHBO en inzet AED. In de middag werd er gewisseld.  
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6. Productie en Financiën 

  6.1 Aantal gemaakte mandagen 

Er is in 2019 op 252 dagen gewerkt. In totaal zijn 5193 mandagen gerealiseerd. Dit komt 
neer op een gemiddelde bezetting van afgerond 21 (vaste en ingeleende) medewerkers per 
gewerkte dag. Het aantal gemaakte mandagen ligt 10,6% lager dan in 2018. 
 
  6.2 Financiën 

Zoals gebruikelijk is er een jaarrekening 2019 opgesteld. Deze jaarrekening is ter inzage op 
kantoor van Landschapsonderhoud Rotterdam. 
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