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Inleiding
Dit is een ecologisch protocol toegespitst op onze meest voorkomende werkzaamheden. Hoewel
ieder terrein anders is en de werkzaamheden verschillen, streven we ernaar een stadium te
behouden of naar een eindbeeld toe te werken dat voor zowel de natuur, onszelf en de
opdrachtgever positief is.
Maar dat kan alleen volgens een doordachte zienswijze en ook door het volgen van de
natuurkalender (zie de al eerder uitgegeven Aanvulling vanuit de SLR op de leidraad bij de
gedragscode Wet Natuurbescherming t.b.v. bestendig beheer van groen in de Gemeente
Rotterdam).
Voor iedere werkzaamheid is een Plan van Aanpak geschreven en is er voorafgaand aan het werk
een voor-inventarisatie geweest. Voormannen krijgen informatie voor aanvang van het werk mee
in de vorm van een map met daarin een werkinstructie, een in te vullen Quick-scan, tekeningen en
Plan van Aanpak betreffende de werkzaamheid.
Ecologisch onderhoud wordt verricht volgens een beheerplan.
In een beheerplan staat beschreven:
•
•
•
•
•

De maatregel
Wat moet er gedaan worden?
De kwaliteit
Hoe moet het gedaan worden?
Het tijdstip
Het jaar en desgewenst de periode van uitvoering, wanneer en hoe vaak (frequentie)
Het bewerkingspercentage
Welk percentage dus gefaseerd en/of selectief werken
Gebruik van machines
Welke machine zetten we in of gaan we handmatig handelen

Als dit duidelijk is en het onderhoud consistent is, zal dit bijdragen aan het in stand houden en
mogelijke verhoging van de natuurwaarde van het desbetreffende gebied. Er dient echter rekening
gehouden te worden met de Wet Natuurbescherming.
Vooral in het ecologisch groenbeheer is dit zeer belangrijk (zie boekje Aanvulling vanuit
Landschapsonderhoud Rotterdam op de leidraad Wet Natuurbescherming t.b.v. bestendig beheer
van groen in de Gemeente Rotterdam). Ecologisch groenbeheer heeft een steeds grotere plaats
binnen het groenbeheer, is maatwerk en vraagt een andere manier van denken en werken dan
traditioneel gebruikelijk is.
Met het opstellen van ons eigen ecologisch protocol hoopt Landschapsonderhoud Rotterdam
duidelijkheid te scheppen, een basis te hebben, eenduidig te zijn en zorgvuldig te handelen.
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1.1

Journaals

Met vragen als; wat is onze leidraad, praktijkgerichtheid en hoe gaan we daar mee om, is in 2019
begonnen met het analyseren van onze huidige werkmethode en met het maken van journaals van
8 pareltjes (eventueel uit te breiden tot meer).
Dit zijn gebieden die al ecologisch hoogstaand zijn of de potentie hebben dit te worden.
*
*
bos)

Visserijplaatbos * Rietveldpark *
Ommoordse veld * Daltonlaan *

Schapeneiland * Burgemeester Oudlaan
De Esch * Het Grote veld (Sinusbeheer Kralingse

Bevindingen in het gebied, ervaringen tijdens de eerste en tweede maaibeurt en eventuele
voorstellen voor ander beheer worden in een journaal ecologische hotspots beschreven (jaar,
datum en voorman). Deze gebieden krijgen ieder een eigen map met bovengenoemde, tekening en
scans. Met behulp van deze journaals kunnen we een goed overzicht krijgen van de ontwikkelingen
van het desbetreffende gebied. Maar ook om van fouten lering te trekken, het onderhoud/beheer
bij te schaven, de tijd te nemen voor evaluatie en onderlinge ruggenspraak onder de voormannen
te hebben betreffende de ingeslagen weg. Ook zullen er inventarisaties worden uitgevoerd
Bij gefaseerd maaien van riet, oevers en ruw gras dient opgetekend te worden welke stukken
blijven over staan. Handig is om dit aan te duiden met even of oneven jaar en/of op kaart aan te
geven en beeldmateriaal te gebruiken.
Met deze gegevens hopen we de ontwikkelingen van de pareltjes te volgen, onze taak is om de
huidige natuurwaarde te behouden maar waar het mogelijk is te verhogen!
1.2

Medewerkers

Intern zullen wij ook onze medewerkers moeten blijven motiveren, te denken valt aan
leermomenten in het veld, een groene toolbox en natuurlijk de werkinstructie.
Als mensen weten waar ze het voor doen en welk doel nagestreefd wordt, wordt saai werk
interessant en beter vol te houden. Wij zijn geen doorsnee groenbedrijf!
Uitleg van handelingen in het veld alvorens aanvang werk (rondje maken) en het gezamenlijk
invullen van de QuickScan werkt positief.
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Zijn medewerkers bekwaam in het bedienen van bijv. de kopmaaier maar hebben ze geen of weinig
ecologische kennis is het raadzaam om markeringsstokken te plaatsen en uitleg te geven. Deze
markeringsstokken dienen altijd in de bus aanwezig te zijn (ook bruikbaar om wespennesten te
markeren!). Geef onze mensen ook, indien mogelijk, meer verantwoordelijkheid, om zodoende o.a.
te proberen opmerkzaamheid te activeren in het veld bijv. aanwezigheid van vogelnesten maar ook
te letten op veiligheid (ongelijkheid terrein e.d.).
1.3

Graslandbegroeiingen

Graslandbegroeiingen komen in natuurlijke omstandigheden weinig voor. Alleen op plaatsen als de
kwelders, waar de verdere ontwikkeling door regelmatige overstroming verhinderd wordt en op
plaatsen waar regelmatig begraasd wordt, blijven ze langere tijd aanwezig. Natuurlijke grazers zijn
schaars in Nederland. Dit geldt zeker voor de bebouwde kom, in ieder geval beperkt (konijn).
Extensieve begrazing door bijv. Schotse hooglanders biedt mogelijkheden maar is in de bebouwde
kom beperkt.
Vrijwel alle graslanden in het openbaar groen zijn door toedoen van de mens ontstaan en is het
maaien in plaats gekomen van begrazing door natuurlijke grazers.
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Grasland bestaat voor het grootste gedeelte uit overblijvende soorten dus meerjarige grassen en
kruidachtige (riet, zegge en biezen vallen niet onder grasland begroeiingen). Maaien heeft een
ander effect dan grazen, alleen planten met een sterk herstellend vermogen kunnen zich
handhaven. Bij begrazing overleven vooral de soorten die een afweermechanisme hebben tegen
vraat, zoals doornen, stekels of een slechte smaak (giftig).
Zonder maaien kunnen graslandbegroeiingen zich niet in stand houden en in de meeste graslanden
groeien alleen algemene soorten. Nog steeds neemt de soortenrijkdom in het buitengebied af,
daarom is het belangrijk de Nederlandse flora juist in de stedelijke omgeving weer terug te laten
keren door goede aanleg en beheer.
Naarmate een grasland bloemrijker wordt neemt de betekenis van de fauna toe. Een rijk
insectenleven trekt weer andere dieren aan en zijn zeker in combinatie met ruigte belangrijke
verbindingswegen tussen groengebieden.
Het maaien van graslanden gaat bij ons altijd in combinatie met afruimen, door het afvoeren van
plantaardig materiaal worden veel voedingsstoffen aan de bodem onttrokken en dit voorkomt
verstikking.
De bodem wordt op den duur (geduld in jaren!) schraler en zo kan de samenstelling van de
begroeiing veranderen.
Een erg bemest grasland (omvorming) kan een beheer hebben dat enkel is gericht op het afvoeren
van maaisel en kan soms strijdig zijn met het verkrijgen van een bloemrijk grasland. Toch zal het
maaien en afvoeren resultaat hebben, zeker als we maaien voordat het gras in bloei komt. Het
instellen van een verschralingsbeheer gaat samen met het stoppen van eventuele bemesting. In de
bebouwde kom heb je daar wel mee te maken; hondenpoep, inwaaien van blad en inspoelen van
straatvuil.

© Landschapsonderhoud Rotterdam
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Soms wordt er bij de aanleg van bloemrijke graslanden gekozen voor het verwijderen van de
toplaag dan is er direct een voedselarme situatie en kan men kiezen om (inheemse zaden!) in te
zaaien.
Vaak geeft dit snel resultaat, zeker als zaden van de oorspronkelijke vegetatie ook nog tevoorschijn
komen die al jaren in de grond zitten (zaadbank). Nadeel is dat pioniersvegetatie de kans schoon
ziet en nazorg vereist is, vooral in het eerste jaar.

© Landschapsonderhoud Rotterdam
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Ander nadeel is dat bij het verwijderen van de toplaag bijv. mineralen worden afgevoerd en het
bodemprofiel wordt verstoord.
Een andere methode van verschralen kan zijn om zand op te brengen op het maaiveld, d.w.z. de
toplaag, dit moet wel rivierzand zijn (dus geen zout bevatten).
Kennis van inheemse planten in samenhang met hun standplaatsen en het hierdoor kunnen
“lezen“ van de begroeiing speelt een belangrijke rol, zo kun je al snel een beeld krijgen van de
omstandigheden van het gebied . Op deze manier kom je ook te weten wat de maaifrequentie zou
kunnen zijn. Al gaat de verschraling niet snel genoeg, toch zullen de concurrentieverhoudingen
veranderen door bijv. het tijdstip van maaien. Als we ons beperken tot de bebouwde kom en de
rand om de stad heen, hebben we in Rotterdam veelal te maken met graslanden op matig tot zeer
voedselrijke bodem. Hier domineren de grassen.
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Hoe gaan we te werk?
Afhankelijk van een vroeg of laat voorjaar, hete of natte zomer zijn er twee maaiperioden; van half
mei tot half juli en van begin augustus tot eind oktober. De precieuze periode moet aan de hand
van de begroeiing vastgesteld worden, de zaadrijping van de gewenste soorten is hierbij het
belangrijkste. Het is in de praktijk overigens niet altijd duidelijk waar de grens ligt tussen de
maaibeurten en 1 of 2 keer maaien of meer.
Welke locatie maai je als eerste, zeker als er meer dan honderd werkterreinen in onderhoud zijn!
Elk terrein is anders.
Praktisch en organisatorisch is het onmogelijk overal tegelijk te zijn. Voedselrijke terreinen hebben
een hoge productie, wanneer snelgroeiende soorten domineren moeten we tijdens of vlak voor
bloei maaien. Willen we vroegbloeiende graslanden, maaien we later en andersom. Uiteraard
krijgen we dan een andere soort en samenstelling.
Let op bijzondere soorten die gemakkelijk verdwijnen als ze te vroeg worden gemaaid (Grote
ratelaar en Orchis). Deze soorten, maar deze niet alleen, kunnen met de tweede maaibeurt na de
zaadval meegenomen worden.
Selectief maaien is ook onze reclame! Daarbij hou je niet alleen rekening met de flora maar ook
met de fauna. Denk hierbij aan drachtplanten (nectar), maar ook aan waardplanten (de cyclus van
ei afzetting tot imago, voedselbron e.d.) en overwinteringsplekken. Het is dus aan te bevelen om
met maaien zoveel mogelijk variatie te scheppen. Dus zorg altijd dat er met het zomermaaien
steeds bloemen aanwezig zijn. Dat kunnen geleidelijke overgangen naar bosplantsoen zijn
(zoomvegetatie) en/of overhoekjes.
Een kaalslag is uit den boze en is een ecologische ramp! Geef Fauna kans op voortplanting,
veiligheid, voedsel en de mogelijkheid zich te verplaatsen.
Een speciale manier van het toepassen van gefaseerd maaibeheer is het sinusmaaien.
Per maaibeurt blijft 40% van de vegetatie staan en er wordt gewerkt met slingerende paden, de
zogenaamde sinuspaden. Als resultaat ontstaat veel variatie wat gunstig is voor de biodiversiteit,
dus een flora en fauna gericht beheer verweven in elkaar. Vlinders bijvoorbeeld warmen zich op,
hebben er territoria en leggen hun eitjes.
Je maait eerst een sinuspad (2 a 3 meter breed) en pas na enige tijd alles binnen het pad, dan een
tweede pad en daarna weer alles daarbinnen. Eigenlijk bepaal je zelf wanneer je het eerste pad
maait (vroeg of laat voorjaar) en alles daarbinnen. Iedere keer als je maait kun je ook weer selectief
maaien en bloeiende vegetatie ontzien of niet. Veel planten hebben een tweede bloeiperiode.
Belangrijk is steeds verschillende vegetatiestadia te hebben. Bij sinusmaaien vervalt de eerste en
tweede maaibeurt dus in getal en kan men, mits de gedragscodes worden toegepast, ieder moment
van het jaar werkzaam zijn.
Organisatorisch is het niet mogelijk overal sinusmaaien in te zetten, het gaat om het principe en
kan op veel manieren toegepast worden.
1.4

Machines

Met hooilandbeheer (onze manier van werken) is er weinig schade aan het insectenleven, is er
weinig verlies van zaad en kunnen we selectief werken. Met lichte machines maak je minder schade
aan het terrein, desalniettemin moeten we blijven nadenken om alle mogelijke schade te beperken.
In tegenstelling tot de trommel en schotelmaaiers, die in het hooilandbeheer het meest worden
toegepast, is de maaibalk iets trager maar lichter en kan er ook mee onderwater gemaaid worden.

© Landschapsonderhoud Rotterdam
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Op vochtige tot natte terreinen en steile taluds is de eenassige trekker te verkiezen en zeer
bruikbaar. Samen met het bosmaaierwerk kan je maatwerk leveren (selectief maaien). Voor vrijwel
alle machines geldt een maaihoogte van 5 tot 7 cm. Bij een lagere maaihoogte ontstaan snel
beschadigingen en hebben insecten minder kans om weg te komen. Zorg ten alle tijde voor scherpe
messen!
Na een veldcontrole dient er op zodanige wijze gemaaid te worden dat aanwezige dieren kunnen
vluchten.
Dus geen rondjes maaien maar bijvoorbeeld van het midden van de grasvegetatie naar de rand
(opdrijven). Ontzie muizen- en konijnenholen en voorkom vernieling of verstoring van nesten van
broedende vogels, hou afstand. Tijdens de paddentrek (voorjaar) trekken verschillende soorten
amfibieën naar hun voorplantingswateren en kunnen soms massaal overal worden aangetroffen.
Jonge amfibieën kunnen in de nazomer op het land aanwezig zijn. Wanneer dit het geval is moeten
de werkzaamheden worden uitgesteld tot de amfibieën weer weg zijn. Al met al bewijst dit de
noodzaak van een voorinventarisatie en een Quick-Scan.
1.5

Afvoeren van maaisel

Gebruikmakend van goed drogend weer (voormaaien) moet het maaisel minimaal 24 uur en
maximaal 5 dagen blijven liggen alvorens af te ruimen. De zaden kunnen afrijpen en vallen uit het
maaisel en insecten kunnen een veilig heenkomen zoeken. Het is dus belangrijk om een deel niet te
maaien om vluchtmogelijkheden te hebben. Een ander voordeel om het maaisel niet direct af te
voeren is dat het massa scheelt, vers maaisel bestaat voor 90% uit water!
Zeker op nattere gronden kan door het maaien (zelfs met lichte machines) maar ook bij het
afruimen bodemverdichting ontstaan. Dit moet voorkomen worden. In ieder geval moet er
aandacht voor zijn. Dit is ook de reden waarom handmatig hooien te prefereren is.
Bij afvoer moet rekening worden gehouden dat, zeker binnen de bebouwde kom, drogend hooi
overlast kan geven of dat het een risico op vandalisme oplevert (brandstichting).
Goede communicatie is hierin belangrijk (zie werkinstructie Beheer en onderhoud ruw gras,
greppels, bloemrijke graslanden en kruidenrijke graslanden).
1.6

Volgen van ontwikkelingen

Het beheer van graslanden is een dynamisch gebeuren, in het veld kunnen veranderingen in de
samenstelling van het grasland zichtbaar worden. Op dat moment kan het beheer aangepast
worden.
Verschijnt er bijv. op een vochthoudend grasland meer veldzuring, dan is dat een teken dat de
voedselrijkdom afneemt.
Kom je na verloop van tijd gele morgenster en knoopkruid tegen dan ben je nog verder op het
goede pad. Wanneer daarentegen gewone berenklauw en kruipende boterbloem toeneemt ten
koste van andere soorten, dan duidt dit op toename van voedselrijkdom.
Ongewenste soorten als de grote brandnetel, ridderzuring, akkerdistel, pitrus en soms fluitenkruid
kunnen voor de bloei gemaaid worden. Echter het is niet de bedoeling deze soorten kwijt te raken.
De meeste soorten zijn voor insecten en andere organismen van groot belang. Alleen als ze op
storende plaatsen te veel gaan overheersen kan het nodig zijn in te grijpen.
Tenslotte is doorzaaien van gewenste soorten ook een optie om diversiteit te verkrijgen als het
resultaat van veelvuldig maaien uitblijft.
Dit kan door molshopen in het terrein uit te vlakken en als zaaibed te gebruiken maar ook
bijvoorbeeld door een vervilte laag zeer kort te maaien en fors uit te harken. Hierdoor ontstaan er
open plekjes waar andere soorten kunnen kiemen.
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1.7

Begroeiingen van ruigtekruiden

Begroeiingen van ruigtekruiden bestaan voor het grootste deel uit meerjarige, hoogopschietende
kruiden en hebben vaak een grote concurrentiekracht. Begroeiingen van ruigtekruiden ontstaan bij
successie van pionierbegroeiingen of grasland. Worden deze niet meer gemaaid, dan worden ze
verdrongen door ruigtekruiden. Wordt deze ruigte ook niet meer gemaaid dan maakt de
ruigteplaats voor opgaande houtige soorten. Wanneer je daarentegen ruigtebegroeiing meer keren
per jaar gaat maaien, nemen de grassen toe en ontstaat er grasbegroeiing.
Veel van de ruigtesoorten hebben een lange bloeiperiode, vanaf halverwege de zomer tot in het
late najaar. Omdat ze bloeien wanneer andere bloemen zijn uitgebloeid, zijn ze voor veel insecten
van levensbelang. Ruigtekruiden zijn een nectarbron voor insecten, waardplanten voor de larven
van insecten, voedselbron (o.a. insecten) en schuilgelegenheid voor kleine zoogdieren zoals egels
en muizen) en een belangrijke voedselbron (vooral in de winter) voor veel kleine zangvogels. De
holle stengels zijn ook een goede overwinteringsplek voor insecten.
Ook minder gewenste soorten zoals de Grote brandnetel zijn voor veel insecten belangrijk, een
groot aantal soorten zijn direct of indirect afhankelijk van de plant. Zo leven de rupsen van
verschillende vlindersoorten op de Grote brandnetel. Voor Distels geldt iets soortgelijks.
Een matig voedselrijke bodem leent zich het beste voor een bloem en soortenrijke ruigtebegroeiing.
Neemt de voedselrijkdom toe, dan wordt de begroeiing dichter en neemt het aantal fraai bloeiende
soorten af.
Voor de maaifrequentie geldt als algemene regel: eenmaal per 2 a 5 jaar maaien maar hangt af van
de begroeiing en locatie. Hoe schraler de begroeiing, hoe minder vaak maaien. In de praktijk
hebben wij met voedselrijke omstandigheden te maken. Laten we deze stukken meerdere jaren
overstaan kan er snel hout en braamopslag optreden en ontstaan er dichte begroeiingen van
algemene soorten. Het komt het er vaak op neer (zeker in de bebouwde kom) dat er om het jaar
wordt gemaaid. Om vergrassing te voorkomen is het essentieel na de zomer (oktober, november)
te maaien en niet in het groeiseizoen. De begroeiing is dan nog niet afgestorven waardoor je meer
voedingsstoffen af kan voeren. Wintermaaien leidt op voedselrijke gronden tot een sterke toename
van brandnetels en andere storingssoorten. Ruigtebegroeiingen zijn voor veel organismen van
bijzonder belang, zowel als in de zomer en in de winter. Gefaseerd maaien is dus een must.
Sterke voedselverrijking door verstoring van de bodem, bemesting of het laten liggen van maaisel
moet altijd voorkomen worden. Dit leidt bijna altijd tot monocultuur van Brandnetels, ook bij
ruigtebegroeiingen streven we naar diversiteit!
Overigens leveren ook niet- bloemrijke ruigten een bijdrage aan de variatie door hun rijke structuur.
1.8

Werkinstructie zorgvuldig handelen

Betreft Beheer en onderhoud ruw gras en greppels gedragscode Stadswerk nr. 5.3 ruig gras, gras
vegetaties, greppels, kruidige begroeiing, bloemrijke hooilanden, kruidenrijke graslanden,
ruigtestroken.
Neem voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten en hun directe
leefomgeving. We hebben zorgplicht! Raadpleeg de Natuuragenda (leidraad gedragscode).
Markeringen /beschermingszones
Quick-scan uitvoeren
Als er nesten worden gevonden, 10 meter afstand houden, markeren of overslaan.
Bij gefaseerd en/of selectief maaien aangegeven markeringen (tekening) volgen.
Markeringen verwijderen na voltooiing werk.

© Landschapsonderhoud Rotterdam
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Insporing /bodemverdichting
Op erg drassige stukken waar kopmaaier te veel schade maakt, deze niet gebruiken.
Kies voor bosmaaier/heggeschaar.
Bij afvoer kunnen ook rijplaten worden gebruikt om insporing en bodemverdichting te voorkomen.
Gebruik indien mogelijk vaste aan en afvoerroutes tenzij dit verdichting en beschadiging van de
bodem veroorzaakt.
Fysieke aanwezigheid
Percelen per stuk aanpakken maar altijd fysieke aanwezigheid beperken en rust laten wederkeren,
probeer de verstoringsperiode tot een minimum beperken. Concentreer of combineer maatregelen
per locatie zoveel mogelijk.
Geluidsoverlast
Laat omgeving wennen aan geluid. Start geen machines onder of bij nesten. Beperk het aantal
piekmomenten qua geluid.
Werkrichting
Werk zo dat er vluchtzones zijn voor de fauna, werk van de weg af dus niet insluiten of begin in het
midden. Voorkom rondjes maaien en begin bij aanvang in bijv. een L vorm. Werk van een drukke
rand van een groengebied (ontsluitingsweg of woonwijk) naar een rustige rand of ander
groen/buitengebied en langs oevers van land naar water.
Werkperiode
Er zal volgens schema gewerkt worden en gestart, indien mogelijk, bij goed drogend weer. Zo
inplannen dat voormaaien mogelijk is, dit scheelt ook massa.
Maaisel moet ieder geval 24 uur en maximaal 5 dagen blijven liggen voordat er afgeruimd wordt.
Zorg op deze manier voor zaadval en vluchtmogelijkheden voor insecten e.d.
Raadpleeg de natuurkalender (broedseizoen, trekgedrag amfibieën, winterrust zoogdieren, vogels
en reptielen.
Gefaseerd/selectief werken
Ga vooral met bijzondere, rode lijst, aandacht en beschermde soorten met zorg om (selectief en
gefaseerd). Op tekening en mondeling worden zones aangegeven wat er gemaaid zal worden en
wat zal blijven overstaan (zoomvegetaties, overhoekjes en overwinteringsplekken)
Afvoer maaisel
Afvoer zal plaatsvinden zonder schade toe te brengen aan het terrein, in ieder geval dit te beperken.
Gebruik eventueel rijplaten en loopvlonders. Maaisel wordt handmatig afgevoerd (of met de
hooischuif) naar dumpplek of naar Pick up. Dumpplek dient een plek te zijn waar de vrachtwagen
veilig kan staan en er goed bij kan. Dumpplek dus niet onder laaghangende takken, lantaarnpalen
en verkeersborden.
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Veiligheid
Plaats maai en werk in uitvoeringsborden. Kijk uit met ongelijk terrein (greppels, puin, zompige
stukken). Houdt rekening met afvoer van maaisel met Pick up over wandel/fietspaden dat er
langzaam gereden wordt. Let op de gebruikers van het park en blijf nadenken; wij zijn hier te gast!
Het werken in korte broek is verboden en controleer jezelf na buitenwerk op teken.
Tenslotte:
Meld bijzondere aandachtspunten en waarnemingen in het veld zodat hier rekening mee gehouden
kan worden tijdens de voortgang van de werkzaamheden en/of de gegevens kunnen worden
verwerkt.
1.9

Verlandingsbegroeiingen

De soorten die in natte oeverzones groeien vallen onder de verlandingsbegroeiingen (o.a Gele lis).
Door opeenhoping van dood organisch materiaal komt de bodem na verloop van tijd boven het
waterniveau te liggen. De overgang van land naar water kan een rijke gradiënt vormen en heeft een
zeer gevarieerde en soortenrijke begroeiing. Dit zijn soorten die met hun voeten in het water staan
maar ook soorten die op het natte deel boven de waterlijn groeien. Vaak zijn dit soorten met een
holle stengel waarmee ze de wortels van zuurstof voorzien. Door successie kan de verlanding
dusdanig zijn dat bomen en struiken zich massaal vestigen. Het onderhoud is dus gebaseerd om
een bepaald stadium te behouden.
Water en verlandingsplanten hebben een vrij late bloeiperiode; vanaf de zomer tot in het vroege
najaar. Ze leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de bloemenrijkdom in het groen en zijn in
trek bij allerlei watervogels. Naast een verhoging van de belevingswaarde voor de mens leveren
dergelijke begroeiingen ook een bijdrage aan het in stand houden van de Nederlandse flora.
Soorten die vroeger algemeen in het agrarisch gebied voorkwamen, blijken zich binnen de
bebouwde omgeving goed te kunnen ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn echte koekoeksbloem,
moerasspirea en echte valeriaan.
Water en oevers zijn voor veel dieren van bijzonder belang. In het water kan een gevarieerde fauna
voorkomen. Water is een eerste levensvoorwaarde voor vissen, watervogels, kikkers, salamanders
en heel veel insecten waaronder libellen en waterjuffers. Ook in de verlandingszone leven grote
aantallen soorten die er een schuilplaats /overwinteringsplek vinden zoals wezels,muizen ,egels
padden en kikkers.
In rietzomen kunnen vogels als meerkoet, waterhoen, kleine karekiet en rietgors broeden. Ondiepe
plaatsen tussen de begroeiing zijn belangrijk als paaiplaats voor vissen. Ook kikkers, padden en
salamanders zetten op zulke plekken hun eieren af.
Verlandingsbegroeiingen bieden ook belangrijke levensvoorwaarde aan tal van insecten, ze zijn een
bron van nectar voor vlinders, bijen, zweefvliegen en tal van andere insecten.
Libellen hebben oeverplanten nodig om uit het water te kunnen klimmen om te verpoppen.
Al met al is hier dus ook noodzaak om in het onderhoud gefaseerd en selectief te werk te gaan,
oevers zijn ook belangrijke ecologische verbindingszones.
De kwaliteit van het water wordt ook aanzienlijk verbeterd door moerasbegroeiing van planten als
biezen, riet, liesgras of lisdodde. Het is eigenlijk een soort zuiveringsmoeras (helofytenfilter).
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De onttrekking van voedingsstoffen aan het water door de planten, de werking van bacteriën en de
bezinking van slib zorgen ervoor dat het water langzaam wordt gezuiverd. Met het maaien en
afvoeren worden dus ook de afvalstoffen afgevoerd. De praktijk echter is dat voor goede zuivering
grote oppervlakten nodig zijn.

Naast het gefaseerd/selectief maaien is het ook hier belangrijk maaisel af te voeren, grote
hoeveelheden maaisel die in het water achter achterblijven kunnen voedselverrijking , tijdelijk
zuurstoftekort en uiteindelijk vertroebeling veroorzaken. Verschraling heeft alleen effect op het
droge gedeelte van de oever boven de invloedsfeer van het water (10/30 cm boven de waterlijn)
De plantengroei in het natte deel wordt in grote mate bepaald door de voedselrijkdom van het
water.
Wat betreft de inzet van machines moet altijd gekeken worden hoe schade voorkomen kan worden.
Liever een bosmaaier en gemotoriseerde verlengde heggenschaar dan wegzakken en/of de
bodemlaag kapotrijden met de kopmaaier.
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Overgangszones van verlandingsbegroeiing naar natte bloemrijke ruigten en nat hooiland zijn voor
zowel flora en fauna interessant maar kunnen een ander maaibeleid hebben wat betreft het aantal
keer maaien. Probleem is vaak dat riet vanuit de oever oprukt en bovenliggende zone verriet.
Om diversiteit te verkrijgen en te behouden is het sterk aan te bevelen in het vroege voorjaar de
jonge scheuten te toppen en dit later in het seizoen te herhalen.
Riet stoelt uit bij maaien in de winter maar houdt er niet van om in de zomer gemaaid te worden.
Met het riettoppen wordt de groei geremd en krijgt andere vegetatie licht en ruimte. Omdat deze
werkzaamheden vaak in het broedseizoen beginnen en de (broed)rust zo min mogelijk verstoord
mag worden, gebeurt dit werk met de verlengde accu heggenschaar.
1.10 Riet
Om riet (veld, land en kraag) vitaal te houden is het nodig om jaarlijks in de winter (half novemberhalf maart) te maaien en af te voeren. Maai je niet of minder vaak dan zal een rietkraag snel
verlanden en kunnen ruigtekruiden het riet verdringen. In de praktijk komt het er echter op neer
dat er altijd gefaseerd wordt gemaaid, tenzij het productieriet is. Maaien in het najaar kan negatief
werken op de vitaliteit. De rietplanten hebben dan nog niet al hun reserve in de wortels
teruggetrokken. Maaien in de herfst (oktober) kan wel zin hebben wanneer de rietkraag verruigd is.
Ook het bladriet kan dan afgevoerd worden, wat leidt tot een sterke verschraling. Later in het
voorjaar maaien leidt tot beschadiging van de nieuwe groeischeuten.
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Het maaien van een rietkraag vergt een aparte aanpak.
Vanwege de holle stengels (belangrijk voor de zuurstofvoorziening van de wortels) mogen de
stoppels niet onder water komen te staan. Het riet zal daarom (10 cm) boven de waterlijn worden
gemaaid. Op plaatsen waar riet niet gewenst is kan dit principe worden omgedraaid. Ondanks het
maaien en afvoeren zal de rietkraag gaan verlanden, zeker als er geen water meer tussen de
stengels staat. Dit gaat meestal gepaard met spontane opslag van elzen, berken en wilgen. Een
mogelijkheid is om het veld uit te krabben zodat de strooisellaag uit het riet verwijderd wordt.
Jaarlijks 100% gemaaid riet is weinig aantrekkelijk voor flora en fauna (kleine karekiet en rietgors
broedden bijv. in overjarig riet en roerdompen zoeken er beschutting) en insecten die in de holle
stengels overwinteren worden met het maaien afgevoerd.
Wil je riet verjongen, ga hier dus ook gefaseerd te werk!
Een andere optie van rietlandbeheer is, al dan niet in fases, alleen houtig gewas te verwijderen.
1.11 Werkinstructie zorgvuldig handelen
Betreft beheer en onderhoud natuurvriendelijke oevers en natte ruigte, gedragscode Stadswerk nr.
5.6. Beheer en onderhoud van vegetaties op zeer natte gronden, natte ruigte zoals oever en
moerasvegetaties, plasbermen ,rietlanden , wilgen opslag en natte ruigte op braakliggende
terreinen. Het maaien vindt doorgaans om het jaar (50 %) in de laatste drie maanden van het jaar.
Neem voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten in hun directe
leefomgeving. We hebben zorgplicht! Raadpleeg de Natuurkalender (leidraad bij de gedragscode)
Markeringen/beschermingszones
Quick-scan uitvoeren
Overwintering en/of schuilplekken markeren en 10 meter afstand houden.
Houdt rekening met verlate paddentrek naar overwintering gebieden.
Bij gefaseerd en/of selectief maaien aangegeven markeringen (tekening) volgen.
Markeringen verwijderen na voltooiingwerk.
Insporing/bodemverdichting
Bij erg veel nattigheid (veel neerslag of hoge waterstand) werk aanpassen.
Gebruik rijplaten en indien mogelijk vaste aan en afvoer routes tenzij dit verdichting en verstoring
van de onderlaag veroorzaakt
Gebruik naast kopmaaier de bosmaaier en/of de heggenschaar.
Fysieke aanwezigheid
Percelen per stuk aan pakken maar altijd fysieke aanwezigheid beperken en de rust laten
wederkeren.
Probeer de verstoringsperiode tot een minimum te beperken. Concentreer of
combineermaatregelen per locatie zoveel mogelijk.
Geluidsoverlast
Laat omgeving wennen aan geluid. Start geen machines bij schuil of overwinteringsplekken.
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Beperk het aantal piekmomenten qua geluid.
Werkrichting
Werk zo dat er vluchtroutes zijn voor fauna, werk van de weg af dus niet insluiten of begin in het
midden. Voorkom rondjes maaien en begin bij aanvang in een L vorm. Werk van een drukke rand
naar een groengebied (ontsluitingsweg of woonwijk) naar een rustige rand of ander groen of
buitengebied en langs oevers van land naar water.
Werkperiode
Er zal volgens schema gewerkt en gestart worden, indien mogelijk, met voormaaien.
Is de oever erg nat, dan wel maaisel de kant opharken. Maaisel moet ieder geval 24 uur en
maximaal5 dagen blijven liggen voordat er afgeruimd wordt. Zorg op deze manier voor zaadval en
vluchtmogelijkheden voor insecten.
Gefaseerd/selectief werken
Ga vooral met bijzondere, rode lijst, aandacht en beschermde soorten met zorg om (selectief en
gefaseerd maaien). Op tekening en mondeling worden zones doorgegeven wat er gemaaid zal
worden en wat blijft overstaan (schuil en overwinteringsplekken). Afhankelijk van de locatie blijft
10 tot 25% overstaan, bij hele kleine oevers is dit te verwaarlozen voor schuil en overwinteringsplek.
Dit heeft dan, zeker in de bebouwde kom, bijna alleen een cosmetische waarde.
Afvoer maaisel
Afvoer zal plaatsvinden zonder schade toe te brengen aan het terrein, in ieder geval dit te beperken.
Gebruik eventueel rijplaten en loopvlonders. Maaisel wordt handmatig afgevoerd (of met de
hooischuif) naar dumpplek of naar Pick up. Dumpplek dient een plek te zijn waar de vrachtwagen
veilig kan staan en er goed bij kan. Dumpplek dus niet onder laaghangende takken, verkeersborden
en lantaarnpalen.
Veiligheid
Plaats maai en werk in uitvoeringsborden. Kijk uit met ongelijk terrein (greppels, puin, zompige
stukken). Houdt rekening met afvoer van maaisel met Pick up over wandel/ fietspaden dat er
langzaam gereden wordt. Let op de gebruikers van het park en blijf nadenken: wij zijn hier te gast!
Het dragen van een korte broek is niet toegestaan en controleer jezelf na buitenwerk op teken.
Tenslotte
Meld bijzondere aandachtspunten en waarnemingen in het veld zodat hier rekening mee gehouden
kan worden tijdens de voortgang van de werkzaamheden en/of de gegevens kunnen worden
verwerkt.
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1.12 Poelen
Een poel kan ontstaan door ontgraving van de mens, neerslag van het hemelwater en de aanvoer
van grondwater. Ze hebben vaak een flauwe oever en een goed ontwikkelde poel bestaat uit
maximaal 75% begroeiing met moeras en waterplanten. Van oudsher werden de poelen gebruikt
voor drinkplaats voor vee en als opslag voor bluswater. Tegenwoordig zijn het meestal kleine
ondiepe waterpartijen in grasland die een rijk planten en dierenleven herbergen.
De verschillende zones van een poel bieden een leefgebied, beschutting, broed en foerageer
gelegenheden aan vele soorten. Dit is ook de reden waarom verschillende zones, de diepste
(aquatische zone), het middelste gedeelte (amfibische zone) en het oevergedeelte (tertiaire zone)
gehandhaafd dienen te worden . Bij de amfibische zone horen ook de verlandingszone en de
inspoelzone. De inspoelzone is een smalle strook waar bij hoogwater allerlei organisch materiaal
inspoelt (voedselverrijking).

De laatste zone is de zone waar plantensoorten groeien die zowel tegen natheid en droogte kunnen
(tertiaire zone), dit zijn voornamelijk heesters en bomen.
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Van de lagere, hogere planten, watervlooien tot en met de planten/vleeseters en afbrekers zijn
bovengenoemde zones allemaal eigen levensgemeenschappen (officieel: de producenten,
consumenten en reducenten).
Een levende poel zit vol met organismen en is een kringloop dus gebaat bij onderhoud om alle
zones te behouden ter voorkoming van dichtgroeien/verlanding (instandhoudingsbeheer).
1.13 Amfibieën
Gedurende het hele jaar gebruiken amfibieën verschillende leefgebieden, ze leven zowel op het
land als in het water en de geleidelijke overgang daarvan (die snel opwarmt en aantrekkelijk is voor
kikkers, padden, salamanders en libellen). Amfibieën vertonen hierdoor een trekgedrag.
Salamanders zijn er het vroegste bij, vanaf januari trekken ze al naar hun voortplantingswateren.
Vanaf eind februari tot april (piek is meestal in maart) trekken de gewone pad, bruine kikker en
heikikker naar hun voortplantingswateren. Soorten die laat naar hun voortplantingswateren
trekken (april-mei) zijn de rugstreeppad en boomkikker.
Na de voortplanting verlaten de meeste soorten het water en trekken ze naar hun zomerbiotoop,
deze trek verloopt geleidelijk, bij padden en kikkers verlaten de vrouwtjes het water vaak direct na
het afzetten van de eieren. Salamanders blijven vaak het hele voorjaar, soms tot in de zomer in het
water.
Van juni tot september trekken de jonge net gemetamorfoseerde dieren vanuit het
voortplantingswater naar hun zomerbiotoop. Bij sommige soorten gaat het om zoveel dieren
tegelijk dat het een opvallend verschijnsel is. Zo kunnen binnen enkele dagen het overgrote deel
van de jonge padjes het land opgaan, dit noemen we de paddenregen.
De najaarstrek van de zomerleefgebieden naar de overwinteringsplaatsen verloopt voor kikkers en
padden vaak heel geleidelijk, bij salamanders is deze trek soms wel massaal. Vooral als er na een
lange droge periode regen valt trekken ze massaal naar hun winterbiotoop.
1.14 Werkwijze
Het schonen/ maaien is voor de flora en fauna zeer verstorend, vandaar zijn richtlijnen noodzakelijk
om het beheer voorspoedig te laten verlopen.
* Het schonen dient te worden uitgevoerd in september-oktober.
* Bladval dient te worden verwijderd in de periode van oktober-januari (hoe minder bladval wat
uiteindelijk op de bodem terecht komt, hoe minder snel de poel zal verlanden).
* Riet handmatig verwijderen, hierdoor wordt het bodemleven zo min mogelijk aangetast (25%
ongemaaid laten). In de regel geldt; pas weer gaan maaien als de andere groeiplaatsen zich hebben
kunnen herstellen.
* Voer vrijgekomen bagger en kruidachtige plantenresten, na uitlekken, zoveel mogelijk af.
* Gebruik van machines zoveel mogelijk beperken.
* Ga ook hier gefaseerd te werk (libellenlarven die in het water leven hebben riet nodig voor hun
uitsluipperiode om het water te verlaten, weet dat volwassen rugstreeppadden zich overdag
ingraven en ontzie oevers met holen van waterspitsmuis).
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1.15 Slootschonings en greppelwerk
Voor de doorstroming kan het nodig zijn de watergangen open te houden. Bij het schonen worden
de waterplanten en het dode organische materiaal verwijderd. Niet iedere waterplant vormt een
bedreiging voor de doorstroming. Planten met drijvende bladeren (gele plomp, waterlelie) remmen
de doorstroming veel minder dan onder water groeiende (gedoornd hoornblad, brede waterpest)
Aangezien wij vaak sloten waar geen machines kunnen komen (zonder schade doen we deze
werkzaamheid handmatig met een sloothaak. Met handgereedschap kan selectief gewerkt worden.
Na het slootwerk plantmateriaal laten uitlekken zodat waterleven kan ontsnappen, dit scheelt ook
massa bij afvoer want ook hier geldt; voer zoveel mogelijk plantenresten en bagger af.
Bij voorkeur slootwerk in oktober uitvoeren, veel waterdieren hebben dan hun voortplantingscyclus
volbracht. Schonen in de winter en het vroege voorjaar is niet gunstig omdat een aantal amfibieën
in de bodemlaag overwintert.
Voor doorstroming van duikers en greppels is het nodig regelmatig de duikers open te maken en/of
uit te graven. Bij achterstallig onderhoud moeten soms de greppels opnieuw geprofileerd worden
maar bij regelmatig onderhoud beperkt zich dit tot blad uitharken en ongewenste soorten zoals
braam verwijderen en wortelopschot zagen.
1.16 Hakhout
Al sinds eeuwen voor de jaartelling wordt deze beheersvorm toegepast (gebruikshout).
Hakhout is gebaseerd op het herstellend vermogen van (loof) boomsoorten.
De boom wordt op minimaal 20 cm hoogte afgezet, daardoor worden de slapende knoppen
geactiveerd en zal de boom of struik vanuit het overgebleven stamdeel ( stobbe /stoof ) of wortels
nieuwe takken maken. Afhankelijk van de houtsoort is de cyclus van afzetten 6 tot 12 jaar.
Als er gefaseerd wordt gewerkt ontstaat er een deel met een goed ontwikkelde struiklaag,
stukken die open zijn met dus veel zonlicht en een boomlaag met uitgegroeide kern.
Er ontstaat dus veel variatie en mede door de vegetatie, ecologisch zeer
hoogstaand.( hakhoutbosjes hebben zomer en winter een eigen klimaat , bij harde wind bijv. is een
hakhoutbosje een toevluchtsoord ). Bij het zaagwerk van hakhout kan je ervoor kiezen bepaalde
bomen te laten staan en uit te laten groeien tot volwassen bomen. Deze kunnen een ecologische
functie krijgen als zangpost voor zangvogels en uitkijkpost voor roofvogels. Het onderhoud van
hakhout (geriefbosjes) wordt gedaan van november tot maart. Denk aan het broedseizoen!
1.17 Wilgen knotten
Ook het knotten van wilgen wordt al sinds mensenheugenis gedaan, wilg groeit snel dus is de
cycluskorter dan bij hakhout (er kan zelfs na een jaar geoogst worden) Het knotten is een
snoeivorm dus geen boomsoort en knotters kunnen ook andere boomsoorten zijn dan wilg.
Knotbomen zijn bomen die niet uitgroeien tot hun gehele lengte is bereikt maar geknot worden op
minimaal 1.5 meter en hoger. Naast het leveren van stam en takhout werden knotwilgen vaak
geplant om slootkanten te verstevigen met hun wortels. Knotwilgen horen zo bij het Hollandse
landschap dat zij naast een grote natuurwaarde ook een cultuurhistorische waarde hebben en dus
het behouden waard zijn.
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In de regel worden wilgen om de 3 jaar geknot. Takken die te hoog worden afgezaagd (kapstokken)
zien er volgens de meeste groenwerkers niet uit maar zijn ecologisch zeer waardevol als je dit
iedere 3 jaar volhoudt. Na het zagen loopt de tak uit en vormt honderden nieuwe takken, die
echter veel ruimte bieden aan nestgelegenheid. De knot wordt steeds hoger en zal sneller inrotten
maar de leeftijd in jaren zal worden beperkt. Daarnaast zal het knotten na 3 jaar aanzienlijk
moeilijker worden en erg arbeidsintensief zijn. Daarom wordt gekozen om te knotten op minimaal
5 cm van de knot af of een afstand aan te houden die gelijk is aan de diameter van de te zagen tak.
Takken dienen iets schuin te worden afgezaagd voor afwatering. Soms worden knotwilgen gestikt
d.w.z dat op enkele takken na de knot, na twee jaar, ontdaan wordt van takken en dat de
gespaarde takken kunnen uit groeien tot rechte stekken.

Knot op een locatie niet alles tegelijk, zorg dat er altijd genoeg schuil en nest gelegenheid overblijft
voor vogels en andere dieren. Rijen knotwilgen zijn verbindingszones, worden gebruikt als migratie
routes en zijn een hulpmiddel voor oriëntatie. Meest ideaal is om de vrijgekomen takken echt weer
als gebruikshout te benutten, kan dit niet dan kan het vrijgekomen hout verwerkt worden in
rillen/stapels. Heel veel organismen maken hier dankbaar gebruik van. Zijn er in de (vermolmde)
knot zaailingen van andere struik/boomvormers aanwezig dan laten we deze staan tenzij het deze
zo zwaar zijn geworden dat het de knotwilg zal schaden.
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Omdat knotwilgen een beperkte levensduur hebben is inboet noodzakelijk om de knotwilg in het
landschap te behouden. De staken (gezaagde takken van de knotwilg zijn 2.5 tot 3 meter lang ende
onderzijde heeft een doorsnee van 6 a 8 cm. Het snijvlak onderzijde moet wit zijn, vlekken of
bruinkleurige verkleuringen wijzen op de besmettelijke watermerkziekte . Met de grondboor wordt
een gat gemaakt, ongeveer een meter waarbij het raadzaam is om bij het plaatsen van de stek met
de hand de stek dieper de grond in te drukken. De stek staat dan vaster en waarschijnlijk in het
(grond) water. Het gat met stek dient verder aangevuld te worden met grond, staat de stek niet
stevig dan zal de stek moeilijk kunnenwortelen, geen houvast hebben en zal de wind de stek heen
en weer doen bewegen.
Indien vee nieuwe stekken kan aanvreten is bescherming noodzakelijk.
De nazorg van stekken en geknotte bomen is om aan het eind van het groeiseizoen, om de knot vorm te verkrijgen/behouden, de uitlopers op de stam (stamschot) te verwijderen (opkronen).
1.18 Ecologische waarde
Knotwilgen bieden een grote diversiteit. Tussen de takken wemelt het van muggen en andere
insecten die vervolgens weer vogels aantrekken. De knotwilg biedt broedplaats (bijv. steenuil) en in
de rest van de boom vinden bijv. muizen, marters padden en salamanders schuilgelegenheid. Het is
ook het leefgebied van de wilgenhoutrups.
Zijn knotwilgen geplaatst aan de rand van een weiland en aan de oever van water dan vermindert
de boom uitspoeling van mineralen van de bodem en geeft schaduw waar vissen en andere soorten
van profiteren. Kleine beschadigingen in de bast of in de oksel van takken kunnen leiden tot
rotplekken. Als hier ook nog water in blijft staan gaat het proces van rotten nog sneller en kan de
boom grote holten ontwikkelen of helemaal hol worden. Juist deze holten maakt de knotwilg zo
populair bij veel diersoorten. Door de vermolming groeien er ook diverse soorten planten en
bomen in de knotwilg, de knot bevat hiervoor genoeg humus in de knot.
Dit is ook de reden waarom knotwilgen niet oud worden en inboet noodzakelijk is om knotwilgen te
behouden in het landschap. Als er geen veiligheidsrisico is om dode knotwilgen te laten staan, deze
niet verwijderen! Dood hout leeft!
1.19 Griend
Een Griend is een houtoogstcultuur die meestal buitendijks ligt en tot de helft 20 ste eeuw een van
de grootste industrieën van Zuid-Holland was. De werkwijze is te vergelijken met knotwilgen, alleen
zijn deze wilgen op werkhoogte geknot (knie of heupstoof). Stekken worden hier zo dicht mogelijk
bij elkaar geplant zodat er zo recht mogelijke takken verkregen worden. Vaak hebben deze
grienden mede door hun ligging aan het water (eb en vloed) een grote natuurwaarde. Ieder
stadium van een griend is van grote betekenis voor veel dieren en (zeldzame) planten.
Jammer genoeg hebben grienden weinig economische waarde meer en zijn in het gunstigste geval
verwaarloosd en vloedbossen geworden.
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1.20 Overige zaagactiviteiten
Bij het bosonderhoud en het onderhoud van bosplantsoen, bosschages, houtopstanden in parken
struweel met of zonder bomen en in lanen geplante of alleenstaande bomen in gras of verharding
gelden diverse voorzorgsmaatregelen om de natuur zo min mogelijk te schaden met
onderhoudswerkzaamheden.
Deze staan beschreven in de werkinstructie Groep gedragscode 5.4 en 5.7 (samengevoegd)
1.21 Werkinstructie zorgvuldig handelen
•

Betreft beheer en onderhoud van bosplantsoen, heesters en hakhout. gedragscode
Stadswerk 5.4

bosplantsoen, bosschages houtopstanden in parken, struweel met of zonder bomen, hakhout en
grazig struweel.
• betreft beheer en onderhoud van bomen in beplanting of in verharding. gedragscode
Stadswerk 5.7
alleenstaande bomen of in lanen geplante bomen in verharding, beplanting of gras en boomsingels.
Neem voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten en hun directe
omgeving.
Wij hebben zorgplicht! Raadpleeg de Natuurkalender (leidraad bij de gedragscode)
Markeringen/beschermingszones
Quick-scan uitvoeren
Let op met Hedera begroeide bomen waar eventuele nesten en rust (roest) plekken kunnen zijn.
In de buurt van bomen waarvan bekend is dat die dienen als verblijf en rustplaats van uilen,
vleermuizen en/of boommarters, wordt een afstand van 25 meter aangehouden. Markeer of sla
over. Bedenk dat sommige vogelsoorten al vroeg broeden (uil en reiger) en andere weer lang
doorgaan (houtduif). Let ook op spechtengaten en nesten van roofvogels die het hele jaar door
beschermd zijn. Markeringen verwijderen na voltooiing
werkInsporing/ bodemverdichting
Doordat er geen zware machines worden gebruikt om houtig materiaal uit te slepen is er nauwelijks
insporing en bodemverdichting. Bij gebruik van hoogwerker blijft deze zo veel mogelijk op de paden
of worden er, zeker in natte perioden, rijplaten gebruikt.
Fysieke aanwezigheid
Er wordt per vak of boom gewerkt en indien mogelijk direct materiaal/materieel afgevoerd om de
fysieke aanwezigheid te beperken en rust laten wederkeren. Probeer de verstoringsperiode tot een
minimum te beperken. Concentreer of combineer maatregelen per locatie zoveel mogelijk.
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Geluidsoverlast
Als er handmatig wordt gewerkt is er weinig geluidsoverlast. Voor overjarig, zwaar hout en
struwelen worden machines ingezet. Laat de omgeving wennen aan geluid en start geen machines
bij nesten en verblijfplekken. Beperk het aantal piekmomenten qua geluid.
Werkrichting
Werk zo dat er vluchtzones zijn voor de fauna, werk van een drukke rand naar een groengebied
(ontsluiting of woonwijk) naar een rustiger rand of ander groen /buitengebied. Werk van land naar
water.
Werkperiode
Zaag/snoeiwerk van oktober tot half maart maar kan het hele jaar plaatsvinden (calamiteiten)
Raadpleeg de natuurkalender over trekgedrag amfibieën, winterrust zoogdieren, vogels en
reptielen.
Gefaseerd selectief werken
Na een inventarisatie voorafgaand aan de werkzaamheden wordt op tekening en mondeling
doorgegeven in welk vak, locatie wordt aangevangen met de werkzaamheden. Voorkom kaalslag en
behoud schuil, foerageer en broedmogelijkheden. Ga vooral met bijzondere, rode lijst, aandacht en
beschermde soorten met zorg om.
Afvoer hout
Al naar gelang van de locatie wordt materiaal in het gebied verwerkt (takkenrillen) of naar een
centrale plek vervoerd waar de versnipperaar/vrachtwagen er goed, veilig, bij kan. Dus geen
takkenstapels onder bomen, laaghangende takken, verkeersborden of lantaarnpalen.
Let op dat de takken allemaal met de gezaagde kant gelijkliggen naar de afvoerder toe.
Veiligheid
Plaats werk in uitvoeringsborden, kijk uit met machines en luister naar de instructies van de
desbetreffende voorman. Neem geen risico en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
Wordt de Pick up gebruikt voor afvoer, houdt rekening dat je op wandel/fietspaden rijd en snelheid
aanpast. Wij zijn te gast dus houdt rekening met de medegebruikers van het park en blijf nadenken.
Het dragen van een korte broek is verboden en controleer jezelf op teken.
Tenslotte
Meld bijzondere aandachtspunten en waarnemingen in het veld zodat hier rekening mee gehouden
kan worden tijdens de voortgang van de werkzaamheden en/of de gegevens kunnen worden
verwerkt.
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1.22 Invasieve exoten
Een exoot is een plant, dier of ander organisme dat van nature niet in Nederland voorkomt (dus
niet inheems is) maar zich zo thuis voelen dat ze zich vestigen in onze natuur en zich snel
vermeerderen. Ze groeien zo snel dat inheemse soorten onvoldoende licht, (nest) ruimte of voedsel
overhouden. Exoten kunnen ook nieuwe ziekten overbrengen en kunnen paren/ kruisen waardoor
de kenmerken van inheemse soorten verdwijnen.
Exoten zijn in Nederland gekomen door;
* wereldwijde handel in uitheemse dieren en planten.
* In het verleden zijn veel exotische planten en dieren naar Nederland gehaald (ook ontsnapt en
verwilderd)
* door het meeliften van exoten in verpakkingshout, containers, boten en vrachtwagens die
goederen vervoeren.
* vakantiegangers die planten, zaden en dieren mee naar huis nemen.
* dieren en planten die niet inheems zijn worden uitgezet door mensen.
Invasieve oever en waterplanten zorgen voor het dichtgroeien en uiteindelijk geen doorstroming in
waterlopen, er is geen recreatie mogelijk en de vegetatiestructuur in het water veranderd.
Exoten kunnen dichte matten vormen op het wateroppervlak, dit verstikt andere planten en
sterven af. Dit leidt tot zuurstoftekort in het water, hierdoor gaan dieren die in het water leven
dood. Dit heeft natuurlijk ook weer invloed op dieren die zich voeden met deze dieren.
Invasieve landplanten worden door particulieren, bedrijven en gemeente veelvuldig aangeplant in
parken en openbaar groen. Sommige van deze soorten verwilderen en vestigen zich in de natuur.
Dit kan leiden tot verdringing van inheemse soorten. In Nederland zijn 160 Natura 2000 gebieden,
deze zijn zeer waardevol met elk hun eigen ecologische doel. Deze doelen komen in gevaar doordat
invasieve soorten zich in deze gebieden vestigen.
Naast gezondheidsklachten zoals huidverbranding door sap (onder invloed van zonlicht) van de
reuzenberenklauw en irritatie van luchtwegen (ambrosia) kunnen sommige invasieve soorten voor
veel schade en overlast zorgen.
Japanse duizendknoop vermeerdert zich zo snel, voornamelijk vegetatief en zijn zo krachtige
groeiers dat ze door asfalt, funderingen, gebouwen en leidingen kunnen groeien of ontzetten.
Soorten die op dijklichamen groeien en daardoor andere soorten verdringen kan leiden tot erosie.
Als de planten afsterven (denk aan reuzenbalsemien en reuzenberenklauw) ontstaat er een kale
grond en is dus onbeschermd. Bij de bestrijding van Invasieve soorten beperken wij ons tot
voornamelijk de reuzenberenklauw en beginnende locaties van japanse duizendknoop.
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1.23 Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum)
De reuzenberenklauw is in de 19 e eeuw uit Zuid West Azië als tuinplant ingevoerd. In de Benelux is
deze exoot volledig ingeburgerd en wordt steeds meer in verstedelijkt gebied aangetroffen.
Mede door de schadelijke werking van het sap op de huid en in de ogen en door verdringing van de
oorspronkelijke vegetatie wordt deze plant in toenemende mate als een probleem ervaren.
Sinds 2 augustus 2017 is de plant opgenomen in de Unielijst van invasieve soorten en in alle landen
van de Europese Unie bestrijding verplicht en het verhandelen verboden.
De reuzenberenklauw behoort tot de schermbloemige, het zaad van de plant is erg (lang)
kiemkrachtig (80 tot 100.000 zaden per plant) en omdat de plant een monocultuur kan vormen
wordt de soort als onkruid beschouwd . Feit is dat de vele bloemenschermen een hoge waarde
voorinsecten hebben en worden daarom in sommige (heem, botanische en educatieve ) tuinen de
bloeischermen na de bloei verwijderd.
De plant heeft klauwvormige bladeren en is verwant aan de gewone berenklauw maar veel groter,
sterk gelijkende verwante soorten zijn de Sosnowsky en Perzische berenklauw. Laatstgenoemde
zijn in andere landen van Europa invasieve soorten en zijn er in de loop der jaren kruisingen
ontstaan. De reuzenberenklauw, afhankelijk van de groeiplaats, zal in een paar maanden uitgroeien
tot een plant van wel 4 meter. De ontkiemde zaden zullen na een of meerdere jaren de bloeifase
bereiken. Het eerste jaar blijft de plant laag (50 cm), het jaar daarop is hij meestal volgroeid en
bloeit van juni tot augustus met schermen vol witte bloempjes. Na de bloei sterft de plant af maar
kan het volgende jaar terugkomen! Deze gedraagt deze plant zich als een meerjarige plant /vaste
plant.
De reuzenberenklauw is overal te vinden langs wegen, spoorlijnen (verspreiding zaden door
aanzuigende werking van verkeer) en op plaatsen die niet begraasd of bewerkt worden.
Het zijn veelal ruderale terreinen met verstoorde voedselrijke grond op vochtige plekjes
tussen bijv. bosplantsoen, op taluds en langs slootkanten.
Bestrijding
De bestrijding is voornamelijk gebaseerd op het niet tot bloei/in zaad komen van de plant dus een
verdere verspreiding tegengaan/beperken. Naar gelang van een vroeg of laat invallend voorjaar
wordt er medio maart gestart met de bestrijding die tot half oktober duurt. Vanaf aanvang worden
de wortels (uit) gestoken tot de bloei. Het afsteken gebeurt zo diep mogelijk onder de wortelhals,
het uitsteken zo grondig mogelijk. Later in het groeiseizoen worden de planten ontknopt of
ontbloemt. Bloeischermen worden afgevoerd, dit kunnen ook schermen met vastzittend zaad zijn
die tegen zaadrijping aanzitten. Voorkomen moet worden dat met deze handeling in ieder geval
geen zaad verspreid word. Eerstejaars zaailingen worden niet gestoken.
Naast deze bovengenoemde bestrijding is er ook een aangepaste grondboor ontwikkeld die
verschillende Landschapsorganisaties en Gemeenten gebruiken. Werkwijze verschilt niet veel met
uitsteken met spade. Bij de bestrijding worden ook locaties veelvuldig gemaaid, op deze manier
worden ook weer grassen geactiveerd en kan er weer een ondergroei ontstaan.
Naast mechanische bestrijding zijn begrazing door schapen en de inzet van varkens een ecologische
bestrijding en worden er proeven gedaan met schimmels voor de bovengrondse delen en aaltjes
voor de ondergrondse delen. Chemische bestrijding wordt nagenoeg niet meer toegepast.
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1.24 Japanse duizendknoop (Fallopia japonica, Reynoutria japonica, Polygonum cuspidatum)
De japanse duizendknoop behoort tot de duizendknoopfamilie en komt oorspronkelijk uit Japan en
behoort tot de honderd meest invasieve soorten ter wereld. Er zijn ook minder woekerende
soorten (sierplant) maar hiervan bestaat de mogelijkheid dat deze soorten hervallen in hun
oorspronkelijke agressieve versie. Ook ontstaan er hybriden die zelfs kiemkrachtig zaad produceren
(hybride van japanse duizendknoop en chinese bruidsluier), die de vermeerdering naast wortel en
stengel fragmenten aanzienlijk groter maakt.
De plant is rond 1825 ingevoerd door de bekende botanicus Von Siebold, in de Hortus Botanicus in
Leiden zijn nog steeds oude exemplaren te vinden (en hun nazaten).
Het is een vaste plant, diep wortelend met stevige wortelstokken, lange holle stengels met
zijtakken en grote bladeren. De plant bloeit in augustus /september met wit roze bloemen en
vermeerdert zich vrijwel vegetatief. Japanse duizendknoop groeit in grote groepen en is op alle
gronden te vinden, bij voorkeur in de volle zon maar schaduw wordt ook goed verdragen.
Er zijn in Europa vrijwel geen insecten of schimmels die er noemenswaardig van eten of de plant
aantasten, het is wel een nectarplant. Een locatie met alleen maar japanse duizendknoop is in
ecologisch opzicht nog armer dan een maisakker. Doordat er dus geen insecten in een door japanse
duizendknoop gedomineerde begroeiing zijn, is het ook niet interessant voor kikkers en vogels.
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In diverse landen is er een wetgeving tegen het verspreiden van de plant of wordt er sterk
aangeraden om maatregelen te treffen, alle landen van Europa en rond de Middellandse zee
hebben met elkaar afgesproken om verdere introductie en verspreiding te voorkomen en handel te
verbieden. Ook
1.25 Bestrijding
Bestrijding is gebaseerd op een combinatie van meerdere tactieken volgens een meer jarenplan.
Een aannemer in Rotterdam is sinds 2018 actief met een eigen ontworpen gespecialiseerde
machine voor het zorgvuldig maaien en afvoeren van Japanse duizendknoop op grote locaties. De
SLR wordt ingezet op moeilijk bereikbare plekken en beginnende locaties.
Maaien gebeurt omstreeks de bloeiperiode in augustus /september of op sommige locaties
eenmaal in de 4 weken. Het is zeer belangrijk maaisel niet te vermengen met gewoon groen afval;
ieder stukje wortel of ander plantgedeelte kan uitlopen dus ook afvoer is zeer noodzakelijk. Beste
methodes om zeer frequent te maaien. Als de plant om de 14 dagen gemaaid zou worden wordt er
door de plant veel energie in de nieuwe spruiten gestopt, terwijl deze geen energie aan de wortels
hebben kunnen leveren.
Deze methode kost echter veel geld, tijd en is niet overal mogelijk. Dit bewijst dus ook hoe groot
het probleem is en heel lang niet onderkend is!
Uitgraven is zeer arbeidsintensief en ineffectief, de wortels kunnen tot op 3 meter zitten.
Bijkomend probleem is om het materiaal zorgvuldig te vervoeren en waar men de vrijgekomen
grond opslaat of afdekt. Bij afdekken op locatie wordt er gewerkt met een flexibel niet licht
doorlatende materie. Als deze materie niet flexibel is dan groeit de plant er met zijn scherpe
uitlopers dwars doorheen.
Bij het plaatsen van betonplaten moeten deze naadloos worden gelegd dus zonder nauwe spleten.
Als biologische bestrijding worden schapen en varkens ingezet, deze laatste blijken het niet heel erg
lekker te vinden. Goede resultaten geven Galloway runderen die monotone begroeiing van Japanse
duizendknoop reduceren tot een mini vorm. In Engeland is een 2010 een bladvlo uitgezet maar dat
heeft de opmars tot nu toe niet gestuit en zijn er dusver weinig resultaten over bekent.
Bij de chemische bestrijding met producten op basis van glyfosaat verzwakt de plant maar gaat niet
dood. Van half augustus t/m oktober is de meest effectieve periode; de plant haalt in het najaar
reservevoedsel uit de bladeren terug naar de wortels en neemt dan glyfosaat mee.
Bij de thermische bestrijding wordt de grond bewerkt door grond uit te nemen en deze thermisch
met stoom te reinigen. Pilotprojecten worden daarna opgenomen in het reguliere beheer.
Bij elektrische bestrijding wordt de plant (locatie) om de twee weken met stroom behandeld zodat
deze uiteindelijk geëlektrocuteerd wordt en daarna gemakkelijker uit de grond te steken is.
Er bestaan veel recepten voor de bereiding van japanse duizendknoop, jonge scheuten kunnen
gegeten worden en smaken als Rabarber (zelfde plantenfamilie). Het continu nuttigen van jonge
stengels kan meehelpen tot de lokale bestrijding!
Tenslotte gebruikt men de takken in de bloemsierkunst en medicinaal benut men de plant als
ontstekingsremmer.
1.26 Werkinstructie zorgvuldig handelen
Betreft bestrijding Invasieve Soorten zoals japanse duizendknoop en Reuzeberenklauw,
Gedragscode Stadswerk 02 (ondergebracht in Groep gedragscode 5.4 (Houtige struweel
begroeiingen).
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Neem voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten en hun directe
leefomgeving. We hebben zorgplicht! Raadpleeg de Natuurkalender (leidraad bij de gedragscode)
Markeringen/beschermingszones
Quick-scan uitvoeren
Als er nesten worden gevonden 10 meter afstand houden, markeren en overslaan.
Markeringen na het voltooien van het werk verwijderen.
Insporing /bodemverdichting
Daar er handmatig gewerkt wordt is er nauwelijks bodemverdichting.
Fysieke aanwezigheid
Proberen per stuk aan te pakken maar probeer altijd fysieke aanwezigheid te beperken en rust
laten terug keren, probeer de verstoringsperiode zo veel mogelijk tot een minimum te beperken.
Concentreer of combineer maatregelen per locatie zo veel mogelijk.
Bij het steken, ontbloemen en ontknoppen zijn kleine en grote locaties maar de fysieke
aanwezigheid is nooit lang.
Geluidsoverlast
Daar er handmatig wordt gewerkt is er geen geluidsoverlast.
Wekrichting
Werk zo dat er vluchtzones zijn voor de fauna, werk de weg af dus niet insluiten of begin in het
midden. Werk van een drukke rand van een groengebied (ontsluitingsweg of woonwijk) naar een
rustige rand of ander groen/buitengebied en van oevers van land naar water.
Werkperiode
Er zal volgens schema gewekt worden, raadpleeg altijd de natuurkalender (broedseizoen en
trekgedrag amfibieën). Reuzeberenklauwen worden, naar gelang van laat of vroeg voorjaar, van
half maart tot half oktober bestreden. Vanaf aanvang tot bloei wordt er gestoken, daarna ontknopt
en ontbloemd en afgevoerd.
Japanse duizendknoop wordt gedurende het groeiseizoen geknipt en het materiaal meegenomen in
afgesloten vuilniszak. Ga voorzichtig te werk; uit een klein stukje wortel kan een plant ontstaan!
Bestrijding is minimaal; beginnende kleine locaties worden zover mogelijk uitgegraven en worden
er op storende plekken planten verwijderd (klachtenbehandeling).
Gefaseerd en selectief werken
Ga vooral met bijzondere, rode lijst, aandacht en beschermde soorten met zorg om.
Zaailingen (eerstejaars) worden niet gestoken. Er is met bestrijding van exoten geen sprake van
gefaseerd en selectief werken.
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Afvoer materiaal
Afvoer zal plaatsvinden zonder schade toe te brengen aan het terrein, in ieder geval dit te beperken.
Bloemen en schermen worden afgevoerd in dichte plastic zakken. Doe dit wel in een Pick up daar
de geur van reuzeberenklauw lichamelijke klachten kan veroorzaken bij vervoer van zakken in
dichte ruimten. Japanse Duizendknoop dient in dichte huisvuilzak vervoerd te worden
Veiligheid
De huid zoveel mogelijk afschermen (lange mouwen), handschoenen dragen en mogelijk een
veiligheidsbril. Komt er sap op de huid dan direct uitspoelen, bij sap in de ogen direct laten
behandelen in ziekenhuis. Het dragen van een korte broek verboden en controleer jezelf na
buitenwerk op teken.
Houdt rekening met afvoer materiaal met Pick up over wandel en fietspaden. Rij langzaam. Let op
de gebruikers vaan het park en blijf nadenken. Kijk uit met ongelijk terrein (greppels, puin, zompige
stukken).
Tenslotte
Meld bijzondere aandachtspunten en waarnemingen in het veld zodat hier rekening mee gehouden
kan worden tijdens de voortgang van de werkzaamheden en/of de gegevens kunnen worden
verwerkt.
1.27 Bramen (Rubus fruticosus)
Tot de braam behoren 600 soorten en hebben daarnaast allerlei kruisingen, het is een inheemse
vaste plant die met name langs bosranden en open plekken voorkomt en een enorme groeikracht
heeft. Braam kan enorme braambossen vormen die vanbinnen hol zijn en steeds meer ruimte
innemen en overwoekeren. Elk jaar worden nieuwe stengels gevormd maar geven pas vrucht in het
tweede jaar. Raken deze stengels in hun tweede jaar de grond dan wortelen ze, dit kan echt een
probleem worden, men spreekt dan ook van verbraming. Braam houdt van stikstof en voedselrijke
grond. De braam is door zijn stekels redelijk beschermd tegen grote grazers. Is er eenmaal een
braambosje gevormd dan biedt het broed en schuilgelegenheid, de vrucht is een belangrijke
voedselbron. Bestuiving vindt voornamelijk door bijen en hommels plaats en de plant is een
waardplant voor veel nachtvlinders.
1.28 Bestrijding
Hoewel braambossen een ecologische waarde hebben kunnen zij in betrekkelijke korte tijd zorgen
voor een monotone begroeiing die alles overwoekert. Kies de wintermaanden voor onderhoud.
Wees alert op mogelijke overwinteringsplekken van egels. Ga hier gefaseerd te werk en neem om
de 3 jaar een bosje onderhanden of probeer het bosje op zijn plek te houden door alleen de randen
te maaien en de kern te behouden. Kies voor grote locaties een bosmaaier met (een speciaal
daarvoor ontworpen) bramenmes die de stengels hakselt of snoei bij kleine locaties (langs paden)
uitlopers met een takken of hand snoeischaar. Als de bramen echt moeten wijken worden de
wortels zo zorgvuldig mogelijk uitgestoken. De bramen zullen niet verdwijnen maar het zal langer
duren eer deze met dezelfde groeikracht terugkomen. Wil je de bramen echt kwijt dan is het
raadzaam om na het uitsteken de locatie te blijven maaien.
Het maaien zal het te uitputtend zijn voor de braam om zich te handhaven en het maaien
zal de groei van het gras bevorderen.
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Bramenbestrijding valt onder Groep gedragscode Stadswerk 5.4 Beheer en onderhoud van
bosplantsoen, heesters en hakhout (Houtige struweelbegroeiingen)
1.29 Zaad verzamelen
Bloemrijke graslanden maar ook bermen met inheemse plantensoorten spelen een belangrijke rol
in het behoud en bescherming van insecten en het vergroten van de biodiversiteit.
Om locaties zoals parken maar ook bermen zo goed mogelijk in te richten (bijv. insectenhotels) en
zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de natuur en natuurbeleving, kan ervoor gekozen worden
gebiedseigen plantenzaden in te zaaien. Dit zaad wordt in Rotterdam en omstreken verzameld.
Kennis over de te verzamelen plantensoorten, dus ook de afrijpings periode, en de daarbij
behorende locaties waar deze te vinden zijn, is in de loop der jaren verwerkt in een soort databank.
Om een bepaald rijp zaad te oogsten is er een inventarisatie nodig en wordt er gekeken naar een
goede bronpopulatie van minstens 50 planten die tot optimale zaadzetting kunnen komen.
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In overleg met de Gemeente wordt hier desnoods rekening mee gehouden door bepaalde stukken
later te maaien. Zonder monitoring van het zaadrijpingsproces (veel zaden rijpen ongelijkmatig af)
bestaat het risico dat er veel bloemen met onrijpe zaden of lege zaadhoofdjes geoogst worden. Bij
sommige soorten wordt handpluk aangeraden, dat geeft de mogelijkheid om enkel rijpe zaden te
oogsten terwijl de rest nog niet rijp is. Niet alle zaden worden geoogst en per ongeluk morsen is
alleen maar goed, want dit helpt de populatie ter plekke in stand te houden.
Na oogsten, drogen, schonen en opslag kunnen, in opdracht, mengsels worden samengesteld.
Er kunnen 7 zaadmengsels worden samengesteld met ieder ongeveer 20 soorten, specifiek voor
een bepaald type grond. Na het zaaiwerk op locatie is nazorg en monitoring belangrijk, vooral in de
eerste jaren. Wil je een locatie bloemrijk houden zal er (selectief/gefaseerd en afhankelijk van de
grondsoort) in ieder geval 2 keer per jaar gemaaid en afgeruimd moeten worden.
De zaadmengsels worden in Rotterdam uitgezaaid, (Rotterdams Maaszaad!).
1.30 Werkinstructie zorgvuldig handelen
Betreft het verzamelen van gebiedseigen planten. Tot de werkzaamheden behoren het uitschudden,
afritsen en afknippen van de zaaddragende delen van de plant
Neem voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten en hun directe
leefomgeving. We hebben zorgplicht! Raadpleeg de Natuurkalender (leidraad bij de gedragscode)
Markeringen /beschermingszones
Quick-scan uitvoeren!
Als er nesten worden gevonden 10 meter afstand houden, markeren of overslaan. Markeringen
verwijderen na voltooiing werk.
Insporing/verdichting
Daar er handmatig verzamelt wordt en/of met licht materieel is er nauwelijks insporing en
bodemverdichting. Door het voorzichtig verplaatsen van de voeten en de vegetatie niet onnodig te
belopen is schade te voorkomen
Fysieke aanwezigheid
Percelen per stuk aanpakken maar altijd fysieke aanwezigheid beperken en rust laten terug keren.
Probeer de verstoringsperiode tot een minimum te beperken.
Geluidsoverlast
Daar er handmatig en/of met licht materieel wordt gewerkt is er geen of beperkte geluidsoverlast
en zeker geen lange periode. Wordt er een zaadoogst machine gebruikt, laat dan de omgeving
wennen aan het geluid en start deze niet onder of bij nesten.
Werkrichting
Werk zo dat er vluchtroutes zijn voor de fauna, werk van de weg af dus niet insluiten of begin in het
midden. Werk van een drukke rand van het groengebied (ontsluitingsweg of woonwijk) naar een
rustige rand groen/buitengebied en langs oevers van land naar water.
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Werkperiode
Gedurende het groeiseizoen en de uitloop ervan wordt er zaad verzameld.
Gefaseerd/selectief werken
Ga vooral met bijzondere, rode lijst, aandacht en beschermde soorten met zorg om. Beschermde
planten mag je niet plukken en vervoeren of er is een ontheffing nodig.
Locaties waar verzameld wordt moeten groot genoeg zijn of anders worden ontzien. Dus niet alles
plukken en gedurende het verzamelen mag er gemorst worden.
Gedragscode
Groep gedragscode Stadswerk nr 5 x (slr) ; kruidige begroeiing in overgang land en water, ruw
grasruigte/struweel.
Afvoer materiaal
Afvoer zal plaatsvinden zonder schade toe te brengen aan het terrein, in ieder geval dit te beperken.
Mee geoogste insecten laten ontsnappen in het bron gebied en bij verder vervoer zakken en
bakken niet afgesloten vervoeren.
Veiligheid
Kijk uit met het sap (lichaam en ogen) aanraking en geur van sommige planten (Pastinaak,
Stinkende gouwe) Blijf opletten indien er met scherp gereedschap wordt gewerkt en let op de
verkeerssituatie als er bijv. in bermen wordt geoogst.
Tenslotte
Meld bijzondere aandachtspunten en waarnemingen in het veld zodat hier rekening mee gehouden
kan worden tijdens de voortgang van de werkzaamheden en/of de gegevens kunnen worden
verwerkt.
1.31 Meer over Gedragscode Bestendig Beheer Groenvoorzieningen
De bescherming van dier en plantensoorten is sinds 1 januari 2017 in de Wet Natuurbescherming
geregeld. Deze gedragscode is een instrument dat ontwikkeld is om eenduidig en zorgvuldig te
kunnen handelen bij bestendig groenbeheer, zodanig dat overtredingen kunnen worden
voorkomen.
Een belangrijk doel van de Wet Natuurbescherming (Omgevingswet) is zorgen voor een gunstige
staat van instandhouding van beschermde soorten. De wet zegt niet welke concrete activiteiten wel
en niet zijn toegestaan. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden veroorzaakt
aan beschermde dieren of planten, tenzij dit nadrukkelijk is toegestaan.
Een gedragscode beschrijft hoe in redelijkheid, activiteiten kunnen worden vermeden die schadelijk
en nadelig zijn voor de genoemde planten en dieren. Het borgen van deze wet vereist
deskundigheid (kennis, vaardigheden, houding en ervaring) De cursus Wet Natuurbescherming met
het hieraan verbonden certificaat is voorwaarde voor de uitvoering van de werkzaamheden.
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Dit geldt voor vaste medewerkers, meewerkend voorman, uitvoerder en werkvoorbereider. Het
volgen van deze cursus, inclusief de drie jaarlijkse vernieuwing hiervan hoort bij de uitwerking van
de gedragscode.
Deze gedragscode is van toepassing op werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en
onderhoud van groen. Er is sprake van bestendig beheer en onderhoud, wanneer het gaat om de
voortzetting van een bestaande praktijk die regelmatig terugkeert en die is gericht op het behoud
van een bestaande situatie. Activiteiten die niet onder bestendig beheer vallen zijn
achterstalligonderhoud, wijzigingen van beheersvorm en het hebben of vervoeren van beschermde
soorten.
Bij de uitvoering van werkzaamheden wordt rekening gehouden met de meest kwetsbare perioden
namelijk de voortplanting en de winterrust.
In alle perioden moet men alert blijven op onverwachte soorten en ongewoon vroege of late
planten en dieren. De natuur houdt zich niet aan kalenders, de natuur beslist zelf. Men moet steeds
blijven opletten om schade te voorkomen aan beschermde plant en diersoorten.
Deze algemene gedragsregels gelden altijd bij de uitvoering van werkzaamheden.
* Men moet voorkomen dat men schade aan planten of leed aan dieren toebrengt.
* Voorkom verdichting en spoorvorming op onverharde bodem.
* Voorkom het doden of verstoren/verontrusten van dieren.
* Voorkom onnodige schade aan het leefgebied van dieren door biotoopvernietiging.
* Neem het vogelbroedseizoen in acht (15 maart/15 juli) verstoring/verontrusting van
broedende vogels is verboden.
* Zorg dat dieren kunnen vluchten door in een richting te werken waar dieren een veilig
heenkomen kunnen vinden.
Naast deze algemene gedragsregels is het goed te beseffen dat iedere werkploeg die op locatie
werkt, het visitekaartje van de Stichting is (en indirect van de opdrachtgever).
We zijn te gast!
Werk netjes, hou paden vrij, blijf aardig, geef antwoord op vragen maar ga niet in discussie. Geef
desgevraagd informatie aan omwonenden en belangstellenden betreffende de ingreep/onderhoud.
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Nogmaals een dringend verzoek om:
-

de Quick-scan in te vullen alvorens je aanvangt met de werkzaamheden, denk ook aan de
Laatste minuut risicoanalyse!

-

geen rommel in het gebied achter te laten.

-

milieuschade te voorkomen.

-

kapot gereden padranden te repareren na voltooiing van het werk.

-

rekening te houden met wandelaars/fietsers en andere gebruikers op locatie.

-

de rijsnelheid van onze bussen te beperken tot stapvoets of ieder geval er rekening mee
houden dat je over fietspaden/wandelpaden(openbare weg) rijdt zonder vergunning!

-

jezelf dagelijks te controleren op teken.

-

je eigen veiligheid en dat van anderen nooit uit het oog te verliezen.

-

signaalkleding te dragen; dit is een verplichting.

-

als voorman/vaste medewerker het goede voorbeeld te geven.
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1.32 Bronvermelding
Deskundig en zorgvuldig handelen flora en fauna Wet Natuurbescherming
voor opzichter, uitvoerder, beheerder, toezichthouder Niveau 2. AOC 2016.

Gedragscode natuurbeheer VBNE (Vereniging van Bos en Natuurterreinen). 2016/2021.

Leidraad bij de gedragscode Wet Natuurbescherming t.b.v bestendig beheer van groen in de
Gemeente Rotterdam 2017.
Aanvulling op de Leidraad vanuit de Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam 2018.
C. Roefs, M. Roest, M. de Wit

Gedragscode Beheer Groenvoorzieningen Stadswerk, Vereniging van Hoveniers en
Groenvoorzieners 2018.

Beheersplan Poelen Kralingse bos. Mensinga B. Gemeentewerken Rotterdam 2017.

Stadsnatuur maken. Jacques Vink, Piet Vollaard, Niels de Zwarte 2017.

Ecologisch groenbeheer in de praktijk. IPC Groene Ruimte 2017.

Planten van hier. Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora
Henny Ketelaar e.a.2018.

Wikipedia.

Kennis en praktijkervaring Stichting landschapsonderhoud Rotterdam.

Dank aan A. Boer en L. Hoogwerf
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