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1. Welkom en vaststelling agenda
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Marc Damen is voor het eerst aanwezig en zal
met ingang van 2 oktober officieel lid zijn. Hij heeft hiertoe een brief van het college
ontvangen. Nora heeft een bedankbrief nog niet ontvangen omdat de adressering niet klopte.
De agenda wordt vastgesteld.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Verslag vorige vergadering
Tekstueel: op pag. 3 moet de naam van wethouder Schneiders aangepast worden.
Naar aanleiding van:
Op pagina 2 wordt twee keer tot een advies besloten. Dat betekent dat de commissie actief
(middels een brief) zal adviseren aan de wethouder. Dit zal in het vervolg duidelijker
genotuleerd worden. Het gaat concreet om het opstellen van een checklist WABO-procedure
en een gedragscode voor evenementen ter voorkoming van overtreding van de Wet
Natuurbescherming. Actie secr.: brief met daarin aankondiging nieuwe adviezen vóór 2
oktober.
Emile vraagt of het convenant met de omgevingsdienst ter kennisname opgestuurd kan
worden. Actie secr.
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Jaarverslag 2016
Er zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd. Het Jaarverslag 2016 is op 26 september naar de
leden gestuurd en wordt definitief vastgesteld.
Uitnodiging symposium “circulaire parken”
Verstuurd door Emile. De commissieleden zijn van harte welkom tijdens dit symposium.
Voedsel op straat
Aankondiging van spoedige verzending van dit onderzoeksrapport via WeTransfer. De
gemeente heeft een social marketing onderzoek naar voedsel op straat laten uitvoeren met als
doel om meer inzicht te krijgen in de drijfveren van mensen (verschillende doelgroepen) die
dieren voeren of eten op straat achterlaten. De inzichten zijn een eerste stap op weg naar een
strategie en evt. aanpassing van de boodschap.

3. Essentaksterfte
Aanwezig vanuit Stadsbeheer: John Verkerke
John Verkerke is adviseur bij Stedelijk Beheer. Hij heeft een app ontwikkeld voor het beheer
van bosplantsoen, volgens de principes van asset management. De app kan ook gebruikt
worden om voor burgers inzichtelijk te maken waarom er op welke plek een bepaald beheer
wordt uitgevoerd.
De essentaksterfte treft bomen in het buitengebied en de stad. Nora heeft een Q&A van
Staatsbosbeheer ingebracht. De ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel. Zwakke bomen,
vaak bomen die hier niet van nature thuishoren, zijn kwetsbaar. Bosplantsoen dat ontstaan is
vanuit natuurlijke verjonging is beter bestand tegen ziekten. Daarom is John geen voorstander
van aanplanten van bosplantsoen, wat in het verleden op grote schaal gebeurde. Er worden
geen bomen meer aangeplant die hier niet van nature voorkomen. De inzichten zijn de
afgelopen jaren veranderd, er is nu meer kennis.
Zieke bomen die omgezaagd worden, worden weer verwerkt in rillen. Zieke essen worden
beoordeeld op risico voor de veiligheid, maar ook natuurwaarde speelt een rol (o.a. is er
sprake van een monocultuur). Waar mogelijk worden in vakken de essen weggehaald om
natuurlijke verjonging te bevorderen. Onder solitaire bomen valt de sterfte in Rotterdam erg
mee, er zijn nog geen bomen om die reden gekapt. Er wordt in Rotterdam niet preventief
gekapt.
Nora geeft aan ook te maken te hebben met de omvorming van essenbos naar inheems bos
maar dat natuurlijke verjonging te lang duurt bij grote bosvakken in recreatiegebieden. Dit
i.v.m. de bezoekers van de gebieden.

4. Aanpak Japanse Duizendknoop
Aanwezig vanuit Stadsbeheer: John Verkerke
John legt uit hoe de aanwezigheid van Japanse Duizendknoop (en Berenklauw) in kaart wordt
gebracht. Ook hier is een app voor ontwikkeld waarmee risico’s en de oppervlakten in kaart
gebracht kunnen worden. Daarmee kunnen vervolgens de kosten van beheer/bestrijding
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ingeschat worden. Er is een protocol opgesteld waarbij het uitgangspunt is dat de Japanse
Duizendknoop niet gemaaid wordt i.v.m. verspreiding. Als een perceel toch gemaaid moet
worden, dan is het van belang dat het maaisel goed wordt afgevoerd en vervolgens verbrand.
De Japanse Duizendknoop verspreidt zich tot nu toe nog via vegetatieve vermeerdering. Er
zijn verschillende manieren van bestrijden denkbaar: met vrijwilligers, schapen of inzet via
bureau Halt.
Nora licht toe dat er schade aan funderingen en rioleringen kan ontstaan door deze exoot. In
Lelystad wordt een proef met verschillende bestrijdingsmethodes uitgevoerd: afdekken,
glyfosaat, Ultima, begrazing. Er zijn nog geen resultaten bekend.
John merkt op dat ook het publiek bereikt moet worden.
André vraagt of er contacten zijn tussen gemeente en andere partijen over het beheer. Dat is
zo, maar er gelden nog niet overal dezelfde protocollen. Terreinen met Japanse Duizendknoop
zouden uit het maaibestek gehaald moeten worden en er zou geen grond afgevoerd moeten
worden. Hier ligt een taak voor de gemeente.
Advies van commissie aan wethouder: hoewel er momenteel een goede inventarisatie
uitgevoerd wordt, adviseert de commissie om alle percelen met de aanwezigheid van Japanse
Duizendknoop uit de maaibestekken te halen en om een bestrijdingsplan op te stellen en
daarbij aansluiting te zoeken bij het nationale plan, zodra dat gereed is.
Actie secr.: opstellen brief met daarin advies. Daarbij inhoudelijke input gewenst door
commissieleden.
Marc vraagt of er een overzicht is van de aanwezigheid van alle invasieve exoten in
Rotterdam. Hij zou graag onderzocht willen zien welke invasieve soorten in Rotterdam
aanwezig zijn. Bij Bureau Stadsnatuur is hierover kennis aanwezig.

5. Vervolg dierenwelzijnsbeleid en rol commissie
Besloten wordt om de volgende rapportage van de Nota Dierenwelzijn af te wachten en te
reageren naar het nieuwe college.

6. Park De Twee Heuvels
André licht toe: gezien de ontwikkelingen in het gebied, zal de biodiversiteit gaan inleveren
waardoor het goed zou zijn om een pilot vleermuisvriendelijke verlichting te organiseren.
Theun en Emile betogen dat het ook goed is om breder naar stadsnatuur in het park te kijken
en daarover het college te adviseren. Tegelijkertijd lenen veel meer plekken in de stad zich
voor vleermuisvriendelijke verlichting, zoals wandel- en fietspaden.
Actie André: opstellen concepttekst en delen via de e-mail.
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7. Meerkoeten en fonteinen
Dit speelde afgelopen zomermaanden. De gemeente gaat voor komend broedseizoen op
enkele bekende locaties vlonders aanbrengen. Bureau Stadsnatuur wil graag op de hoogte
blijven en geeft aan dat het belangrijk is om ook breder te communiceren over de vlonders.

8. Adviesaanvraag: problematiek Nijlganzen
Er is een vraag door de wethouder gesteld over ganzenoverlast, vooral van Nijlganzen maar
ook van Grauwe ganzen. In de bijgevoegde notitie staat ten onrechte dat exoten die op de
Europese lijst zijn geplaatst, bestreden móeten worden. Waar het om gaat is het voorkomen
van verdere groei van de populatie. De provincie heeft hoe dan ook de ambitie om het aantal
ganzen sterk terug te dringen. André zet zijn vraagtekens hierbij omdat er altijd weer aanwas
is van buitenaf. De vele ganzen in de stad zijn o.a. ‘gelokt’ door de aanwezigheid van
boerenganzen en de afwezigheid van afschot.
Met betrekking tot boerenganzen: afvangen en herplaatsen (of doden) is volgens André een
goed plan als je deze ganzen beschouwd als gedomesticeerde dieren. Die horen niet in grote
getalen in de buitenruimte. Feitelijk zijn het zwerfdieren.
Met betrekking tot grauwe ganzen: inheemse soort, hoort hier thuis. Is vermengd geraakt met
de boerengans. Bij overlast kun je denken aan het aanpassen van het terrein. Ganzen houden
niet van lang gras. Dit zal echter niet overal kunnen. Daarnaast spelen een rol: natuurlijke
vijanden zoals vossen. Daarvoor zijn groene verbindingen (Natuurkaart) van belang.
Met betrekking tot Nijlganzen: de leden zijn het niet eens over de omvang /aard van de
overlast. Wanneer is er sprake van overlast? Vormen Nijlganzen wel een probleem? Er zijn in
elk geval wel veel klachten van bewoners uit waterrijke gebieden zoals Prins Alexander.
Meer voorlichting wordt in alle gevallen aanbevolen.
Tijdens het overleg met de wethouder op 2 oktober zal dit onderwerp besproken worden.

9. Voorbereiding overleg wethouder
Te agenderen onderwerpen:
- invasieve exoten
- ganzen
- Park Twee Heuvels
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10. rooster van aftreden: opvolging Emile van Rinsum
Voorgesteld wordt om Wouter Bauman voor te dragen als opvolger van Emile. De
commissieleden kunnen daarmee instemmen. Hij zal uitgenodigd worden voor het overleg op
12 december. In februari kan hij dan formeel aangesteld worden. Actie secr.

11. Volgende vergadering en agendapunten
De volgende vergadering vindt plaats op 12 december om 10:00 uur, locatie Timmerhuis
(4.008). Dit is een wijziging t.o.v. de eerdere planning!
Onderwerpen 12 december:
- ganzen
- Park Twee Heuvels
- lijst met invasieve soorten
- planning 2018

12. Rondvraag en sluiting
Nora bedankt de commissie!

Actielijst
Wat

wie

Advies Japanse Duizendknoop

Input:
André?
Input:
Emile?
Input:
Emile?
Input:
André
Input:
André?
Grietje
Grietje
Grietje
Grietje
Luuk/Grietje

Advies gedragscode evenementen
Advies opstellen checklist bij WABO-procedure
Advies m.b.t omgaan met flora en fauna in Park Twee
Heuvels
Advies m.b.t. overlastgevende ganzen
Inplannen data 2018
Convenant omgevingsdienst ter info naar commissieleden
Uitnodigen Wouter Bauman voor 12 dec.
Voorbereiden besluit aanstelling Wouter Bauman
Website laten aanpassen: plaatsen adviezen en jaarverslag

status

