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Voorwoord 

We blikken in dit jaarverslag terug op een bizar jaar, het jaar waarin niet alleen Nederland, 
maar heel de wereld te maken kreeg met het Corona-virus. Niettemin is het werk in ons 
kleinere universum van Landschapsonderhoud Rotterdam redelijk tot goed verlopen. Nog 
sterker, we hebben zelfs meer mandagen gemaakt dan in het pre-Coronajaar 2019. 
Zou je dan zeggen, het was meer geluk dan wijsheid? Ongetwijfeld was het deels een portie 
geluk dat het virus ons niet van de wijs heeft gebracht, maar ook resultaat van het in acht 
nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen. Dit is tevens een compliment aan de hele 
organisatie, zowel het managementteam als de vaste medewerkers, ingeleend personeel en 
vrijwilligers. 
 
We zijn dan ook dankbaar dat we ons hier betrekkelijk goed en letterlijk doorheen gewerkt 
hebben. Daar getuigt dit jaarverslag van met uiteenlopend werk en diverse verhalen uit de 
praktijk, van wilgen knotten in Nieuw-Terbregge, sloten aanpakken in Vreewijk, het 
inplanten van helmgras en aanleggen van een ecologische trap in Hoek van Holland tot 
sinusmaaien in het Kralingse Bos. U leest hier ook van de vijf V’s voor flora- en faunabeheer, 
veiligheid, verplaatsen, voedsel, voortplanten en variatie. Met misschien nog een zesde V 
ervoor, die van voldoende. Die haalden we ruimschoots. Ecologisch beheer verknopen we 
met het bieden van nieuwe kansen op werk. Deze ‘social return’ is winst voor de stad. 
 
Goed beheer getuigt van inzicht in de natuur. Dagelijks leren we nog bij. Opleiding en 
cursussen zoals VCA en BHV houden ons scherp wat betreft de veiligheid in het dagelijks 
werk. We zaten allerminst stil en een selectie van foto’s in dit jaarverslag mag dit alles 
wederom illustreren. Op kantoor is bovendien stevig geïnvesteerd in de administratie om 
onze informatievoorziening te verbeteren. 
 
Zo hebben we kans gezien om dit bijzondere jaar weer kleine stappen vooruit te zetten. Vele 
Rotterdammers kwamen met ons in beweging om werk met werk te maken. Het enige 
moment van stilstaan is dan ook de tijd die u neemt voor dit verslag, dat met inzet van een 
hecht team tot stand is gekomen. 
 
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 2020. In dit verslag wordt 
de stichting verder aangeduid als Landschapsonderhoud Rotterdam. 
 
Zoals alle organisaties had ook Landschapsonderhoud Rotterdam te kampen met de 
gevolgen van de Covid-19 pandemie. De term ‘onvoorziene omstandigheden’ kreeg vanaf 
medio maart een zware lading doordat het COVID-19 virus zijn stempel op onze samenleving 
ging drukken. Ook bij Landschapsonderhoud moesten we alle zeilen bijzetten om ons aan te 
passen aan de voortdurend veranderende omstandigheden en richtlijnen. Dat vergde veel 
inspanning en denkwerk bij de planning, organisatie en uitvoering van de werkzaamheden. 
Met veel kunst- en vliegwerk en improvisatie tot op het laatste moment. Naast deze 
praktische, was (en is er nog steeds) een medische kant. Zover bekend is geen van de 
medewerkers echt ziek geworden. Al is er hoogstwaarschijnlijk wel sprake geweest van 
besmettingen met milde symptomen. Uit voorzorg is er, door het kantoorpersoneel, veel 
thuis gewerkt. Bij enkele buitenmedewerkers was sprake van verzuim, vanwege (vermoede) 
Coronabesmettingen in de naaste omgeving. Eén medewerkster is in quarantaine gegaan.  
Uiteindelijk hebben we alle Coronaperikelen goed doorstaan. Landschapsonderhoud 
Rotterdam rolde door, zonder door te draaien. We hebben zelfs een goed jaar gedraaid en 
ons volledige werkpakket afgewerkt. Dat was de opdracht begin van dit jaar; missie 
volbracht! 
Van alle geplande overleggen in de loop van het jaar kon slechts een deel doorgaan. Een 
enkele keer werd een toolboxmeeting gehouden, in de loods, met inachtneming van de 
anderhalvemeterregel. Voor het overige werden we via whatsappberichten en digitale 
nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken. De traditionele 
Kerstborrel werd al in een vroeg stadium afgelast. Ook het alternatief, een sobere 
jaarafsluiting, ging niet door.  
Met de gemeente Rotterdam is een aangepast werkpakket voor 2021 vastgesteld.  Vanwege 
bezuinigingen is het een afgeslankt pakket geworden.  
Er is hard gewerkt aan een ecologisch protocol. Dit is eind 2020 afgerond.  

 

. 
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1. Bestuur 

  1.1 Samenstelling 

In 2020 heeft er geen wijziging plaatsgevonden in de bestuurssamenstelling. Het bestuur 
bestond uit de volgende 3 leden: 

- Dhr. Paul Breevaart, voorzitter 

- Dhr. Ben Lindeman, secretaris 

- Mevr. Martha Elsinga, penningmeester 
 
Gedurende 2020 vergaderde het bestuur 1 keer per 6 weken 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. 
 
Januari 
 
Natuurlijke oevers maaien en afruimen in het Zuiderpark. Bij kinderboerderij 'Molenwei' en 
aan de Kromme Zandweg. 
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Februari 

SLEPENDE KWESTIES 
Deze weken zagen we tussen de windvlagen door. Stormen Ciara en Dennis zijn gekomen en 
gegaan en voor komend weekend wordt opnieuw ruig weer voorzien. Op meerdere plekken 
zijn we aan het knotten en vellen. Het broedseizoen komt eraan, vanwege het zachte weer 
mogelijk sneller dan ons uitkomt. De lopende zaken moeten voor die deadline worden 
afgehandeld. Met name op de Landgoederen in Overschie wordt hierbij allerlei 
gemotoriseerd materieel ingezet, zeg maar ‘grof geschut’. Aan de wallen van Den Briel doet 
de motorlier vanouds goede zaken. De knotwilgen staan hier onderaan steile taluds en dan 
zijn er ook nog die akelige meidoornhagen. Allemaal inzet om te voorkomen dat lopende 
zaken slopende zaken worden en teveel tijd gaan kosten. Onze takkenkarretjes maken het 
afvoerwerk ook wat makkelijker. Wat overblijft is het ouderwetse handwerk, zowel bij het 
zagen als het afvoeren. Soms kan het niet anders. Letterlijk een slepende kwestie. 
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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. 
 

3. Personeel en Organisatie 

  3.1  Samenstelling vast personeel en ingeleende medewerkers  

De Stichting heeft eind 2020 13 vaste medewerkers (11,3 fte) in dienst.  
In 2020 heeft 1 medewerker de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Hij bleef aan de 
organisatie verbonden en kreeg een nieuwe arbeidsovereenkomst voor 4 dagen per week.  
De coördinator (0,43 fte) wordt ingehuurd.  
  
Op 1 januari 2020 waren er 28 ingeleende medewerkers, op 31 december 2020 waren dit er 
35. 
De ingeleende medewerkers waren afkomstig van de volgende instanties en organisaties in 
Rotterdam en omgeving: 
 

Organisatie 1-1-2020 31-12-2020 

Dienst betaald werk vanuit 
SoZaWe 

3 3 

Dienst Werk & Inkomen 
vanuit SoZaWe 

1 1 

Dienst Maatschappelijke 
ontwikkeling vanuit SoZaWe 

1 1 

Forensisch Psychiatrisch 
Centrum de Kijvelanden 

0 1 

Teamwerk 18 24 

Stage 1 1 

Gemeente Rotterdam 1 0 

Vrijwilligers 3 4 

   

Totaal 28 35 

 
In totaal zijn er 25 mensen aangenomen en 18 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.  
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Het ziekteverzuim van de vaste medewerkers bedroeg gemiddeld 11,8 dagen per persoon 
(2019: 12,1 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. 
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 2020 is een gemiddelde over 3 jaar. Dus in dit geval het gemiddelde over de 
jaren 2018 – 2019 – 2020. 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 49 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 2020 hebben zich de volgende vastgelegde ongevallen voorgedaan: 
- Gezichtsletsel aan lip door tak in gezicht bij draaien van takkenbossen om deze klaar te 

leggen om deze vervolgens te versnipperen. 
- Meerdere keren gestoken door wespen. 
- Geraakt op scheenbeen door losschietende laadklep van een van de bedrijfswagens. 
 
Maart 

Opschot zagen. In dit geval wilgen knotten bij de ingang van de trainingsvelden van Sparta in 

Nieuw-Terbregge. Levert een kleine uitdaging op. De bomen zijn dwars door een hek heen 

gegroeid dat hier ooit stond. De voorganger van het huidige hek vermoedelijk. Het 

metaaldraad steekt in alle kanten uit het hout. De wilgen zijn er gewoon omheen gegroeid. 
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April 

Ook op het Ommoordse Veld staan de brede orchissen al in bloei. (Foto Michel de Wit) 

 

 

Hier op een kade langs de Bergse Voorplas, aan de Weissenbruchlaan (Rotterdam-

Hillegersberg) hebben we jaren geleden wilgen 'ingeboet', dat wil zeggen nieuwe stekken 

gepoot om gaten in het rijtje bestaande knotwilgen op te vullen. Vanwege het puin in de 

bodem en de hoge grondwaterstand viel dat niet mee. Het lijkt er toch op dat de stekken 

goed zijn aangeslagen. 
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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. 
 

Mei 

In mei is in Hoek van Holland het dak van de pilotbunker van Stichting Stelling 33 voor het 

project Cocondo ingeplant met helmgras. Hierdoor slapen de gasten van Cocondo straks 

letterlijk onder een mooi stukje herstelde natuur van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap.  

 

 

  



11 

Naast de pilotbunker is ook een houtril omheining gemaakt met ecologische 

bouwmaterialen.  

 

Juni 

24 juni 2020 - Vandaag konden we de laatste hand leggen aan de trap die we eerder dit jaar 
voor stichting stelling 33 in Hoek van Holland mochten aanleggen. 
In de tussentijd was er al heel wat wildgroei in de aantreden gaan groeien. Dat moest er 
natuurlijk eerst uit. Daarna konden we de trap afvullen met het klaarstaande materiaal; een 
gemalen vulkanisch gesteente dat in 10 jaar tijd zijn eigen gewicht aan CO2 op gaat nemen. 
Een milieutechnisch interessant goedje, dus. Wij zijn heel erg trots op het eindresultaat, de 
opdrachtgever is zeer tevreden en hopelijk zijn de toekomstige logees van de bunker er ook 
blij mee. (Foto en bericht: Mark Roest) 
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4.2 Sinusmaaien in het Kralingse bos 

 
Dit jaar kregen wij opdracht om op grote schaal het sinusbeheer toe te passen in het bos. 
Sinusbeheer is een ecologische manier van maaien en draagt bij aan de diversiteit. 
Nu maaien wij natuurlijk al heel lang selectief en gefaseerd maar om echt sinus te maaien en 
op grote schaal toe te passen is, op een kleiner project in Brielle na, nieuw voor ons en een 
grote welkome uitdaging. Het is vooral een leerproces en spannend hoe het gebied zich gaat 
ontwikkelen. Ook zijn er op deze locatie poelen aanwezig en is in de jaren na aanleg het riet 
langs de moeraszone langzaam het veld opgerukt. 
Met het sinusmaaien wordt dus ook getracht dit riet in de groei te remmen en andere 
vegetatie kans te geven zodat er meer diversiteit ontstaat. 
 
Met het sinusmaaien maai je niet alles maar creëer je enorm veel variatie op grote en kleine 
stukken, wat voor vlinders, bijen, vogels, zoogdieren en amfibieën goed is. Er zijn dan altijd 
bloeiende planten aanwezig, luwteplekjes, kort gemaaid gras en ruigere stukken die ook 
schuilmogelijkheden bieden. 
 

In feite moet ieder gebied voldoen aan de vijf V’s, dat wil zeggen: 

Er moet genoeg veiligheid zijn, fauna moet zich kunnen verplaatsen, er moet genoeg 

voedsel te vinden zijn om zodoende gelegenheid scheppen zich te kunnen voortplanten 

in optimale omstandigheden dus het gaat vooral om variatie in de vegetatie! 

Voor de flora geldt dat de planten zich kunnen uitzaaien want ook met sinusmaaien kun je 
selectief en gefaseerd te werk gaan en desgewenst bijsturen. 
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Na een inventarisatie maai je in een vroeg of laat voorjaar eerst een sinuspad en pas na 
enige tijd alles binnen het sinuspad. Vooral de variatie is zeer aantrekkelijk voor vlinders, ze 
warmen hier op en leggen hun eitjes en rupsen kunnen zich zo goed ontwikkelen. De 
tussentijd tussen het sinuspad en alles daarbinnen bepaal je zelf; er is geen aanduiding 
wanneer te maaien, de natuur geeft het aan. 
 
De maaimethode kan je diverse keren herhalen maar drie keer een sinuspad maaien 
betekent ook drie keer alles daarbinnen. De paden gaan elkaar dan kruisen. Het aantal 
maaimomenten hangt ook af van de aanwezige vegetatie, het terrein en droogte of 
nattigheid. Langs bosjes kun je een zoomvegetatie bereiken door niet alles te maaien of 
gefaseerd te maaien en zo een geleidelijke overgang te creëren van gras naar bos. 
 
Dit jaar vonden we tientallen rupsen van de dagpauwoog op de grote brandnetel en konden 
we met maaien deze locatie met rust laten. Ook was er een waarneming van het 
zwartsprietdikkopje, wat geen algemene vlinder is maar een echte graslandvlinder. 
 

 
 
Tijdens de maaiwerkzaamheden kregen we nogal wat vragen van wandelaars in het bos 
zodat wij besloten hebben een informatiebordje neer te zetten tijdens de werkzaamheden. 
De reacties uit verschillende hoeken zijn lovend en wij hopen dat wij door ons werk de 
natuurwaarde en de natuurbeleving kunnen verhogen op deze bijzondere locatie. 
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Juli 

Treintje van berrielopers in het Berg en Broek park (Foto M. Huurman) 
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5. Veiligheid, Gezondheid en Milieu 

  5.1  VCA-beleid 

Het VCA* managementsysteem is zoals elk jaar gecheckt door TÜV Nederland en ook dit jaar 
weer akkoord bevonden. Er heeft dit jaar in verband met de Covid-19 pandemie geen audit 
op locatie plaatsgevonden.  
 

  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 2020 zijn in totaal 12 mensen opgegaan voor hun VCA basis diploma. Dit betrof een 
samenwerking tussen de Gemeente Rotterdam, Teamwerk en Landschapsonderhoud 
Rotterdam. 
Aangezien voor deze doelgroep de standaard opleiding en het examen vaak niet het 
gewenste resultaat geeft, is in 2019 gekeken naar een andere manier en is dit uitgewerkt.  
Begin 2020 zijn deze mensen voor hun examen opgegaan. De uitwerking betrof aangepaste 
en extra lestijden. Alle kandidaten zijn geslaagd. De nieuwe opzet lijkt dus succesvol te zijn.  
 
  5.3  Cursussen 

De jaarlijkse verplichte BHV-cursus (herhaling) voor alle medewerkers met een vast 
dienstverband heeft weer plaatsgevonden. De medewerkers zijn geïnstrueerd in 
brandblussen, EHBO en reanimeren (met de AED).  
In voorgaande jaren werd er voor de ingeleende medewerkers een BHV-dag georganiseerd. 
In verband met de Corona-beperkingen, was het dit jaar niet mogelijk dit te organiseren.  
 
Augustus 
 
BHV-cursus vaste medewerkers 
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September 

Vistrap ter hoogte van de Heemtuin 

 

 

Oktober 

Natuurlijke oever Ringvaartplas 
 
We maaien hier delen van de oevers uit en creëren daarmee tegelijkertijd zichtassen op de 
plas. Ook de vissteigers worden vrijgemaaid. ‘Ooit’ heeft een ploeg van 
Landschapsonderhoud Rotterdam deze oevers ingeplant, maar dat ging niet van een leien 
dakje. Ganzen en meerkoeten trokken de jonge aanplant er direct weer uit. Dat bewijst maar 
weer eens hoe belangrijk nazorg is. Door schade en schande wijs geworden werd er 
uiteindelijk gaas over de jonge aanplant gespannen en dat hielp. De oevers hebben zich goed 
ontwikkeld, met riet, zegge, lisdodden en gele lissen. Wat hogerop staat watermunt, 
kattenstaart en wolfspoot. De berm is ingezaaid met ondermeer chicorei en wilde peen. Er 
bloeit ook Jacobskruiskruid. Er treedt ook wel wat verruiging op met brandnetels, 
akkerdistels en harig wilgenroosje. Al met al een behoorlijk gevarieerd beeld.
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6. Productie en Financiën 

  6.1 Aantal gemaakte mandagen 

Er is in 2020 op 242 dagen gewerkt. In totaal zijn 6038 mandagen gerealiseerd. Dit komt 
neer op een gemiddelde bezetting van afgerond 25 (vaste en ingeleende) medewerkers per 
gewerkte dag. In 2020 is 16,3% mandagen meer gemaakt dan in 2019.  
 
  6.2 Projectenadministratie 

In 2020 is veel tijd en energie gestopt in het verbeteren van de projectenadministratie om 
een beter zicht te krijgen op gegunde, geplande en gerealiseerde dagen. Hiermee heeft een 
grote verbetering plaatsgevonden in de managementinformatievoorziening.  
 
  6.3 Financiën 

Zoals gebruikelijk is er een jaarrekening 2020 opgesteld. Deze jaarrekening is ter inzage op 
kantoor van Landschapsonderhoud Rotterdam. 
 
November 

Slootwerk in het park aan de Smeetslandse Dijk. Sloten zijn deels dichtbegroeid met Grote 

Egelskop. De Waterpest, wel een belangrijke zuurstofleverancier, heeft de neiging te 

woekeren. We werken met sloothaken, een behoorlijk zwaar karwei, en vissen een 

Amerikaanse rivierkreeft op. In sloten iets verderop in Vreewijk schijnt dit venijnige beestje al 

echt een plaag te zijn. 
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December 
 
Riet, zweet en bramen. 
 
We zijn deze dagen weer actief in Hoek van Holland. Het onderhoud van de twee poelen aan 
de Harwichweg is in principe een kleine klus. Er staat momenteel nauwelijks water in. De 
poelen zijn eigenlijk niet diep genoeg en overwinterende amfibieën zul je hier niet aantreffen. 
De twee poelen liggen pal naast elkaar, maar verschillen behoorlijk. De ene is dichtgegroeid 
met riet, de andere staat vol met opschot van wilgen en elzen, op een zode van zegge. Vanuit 
de bossages woekeren de Gewone Bramen, maar er komen ook Dauwbramen voor. Het 
onderhoud komt neer op maaien, snoeien en zagen. Het ziet er weer verzorgd uit, maar om 
de poelen te laten functioneren zouden ze eigenlijk uitgegraven moeten worden. 
Aan het Sonnewendeduin, in de hoek van de Schelpweg en de Duinweg, hebben we het jaar 
rond meer werk. Dit terrein maakt deel uit van het complex van de Solleveld & 
Kapittelduinen. Dit is Natura2000-gebied, daar zijn verplichtingen aan verbonden. Het is dan 
ook jammer dat het onderhoud in het Sonnewendeduin zo achterstallig is. Met het 
beschikbare budget kunnen we met moeite de bramen terugdringen en een deel van het 
opschot verwijderen. Daar gaat veel tijd en energie inzitten en het voelt als vechten tegen de 
bierkaai. Gelukkig trekken nu omwonenden aan de bel, ook omdat er daklozen in het gebied 
bivakkeren en veel rommel achterlaten. Daarmee wordt de verwaarloosde indruk verder 
versterkt. Hopelijk komt het komende jaar het natuurherstel in dit duingebied beter van de 
grond en kunnen we daaraan een bijdrage leveren. 
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Colofon 

 

Samengesteld door: 

  Johan Bezemer 

  Michel de Wit 

  Dick Bravenboer 

  Annemieke Boer 

 

Uitgave  Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam 

  Haltewachter 2-4  

  3034 KE Rotterdam 

 

Telefoon 010 4045847 

E-mail info@landschapsonderhoudrotterdam.nl 

Website www.landschapsonderhoudrotterdam.nl 

 

 

 

 

 

 


