
Verslag en actielijst Slootkanters overleg 23 januari, locatie Tuinvereniging Leeuwenbergh 
 
Aanwezig   tuin 
Marian/Cor    38 
Andre    40 
Michael/Marjan  42 
Anna/Jacques   43 
Karin    44 
Marianne   45 
Angeline   46 
Gilles    48 
Babette   49 
 
Afwezig   tuin 
Maarten/Joyce  39 
Bea    47 
Hans/Claudia   50 
 
Afgemeld   tuin 
Hans    41 
 
Actieoverzicht voor allen: 

1. Alle Slootkanters, verwijder de vogelhuisjes op de rood gemerkte bomen.  Uit te 
voeren voor 15 februari. 

2. Werkbeurten inplannen februari en maart om de slootkantzijde gereed te maken 
voor het poten van de 120 planten. 

3. De plekken voor de nieuwe planten worden door Anna (tuin 43) aangeven aan de 
slootkantzijde door paaltjes met een roodlint. (Eerste 2 weken van februari) 

4. Verwijderen “dood” hout en snoeien. 
5. Detailuitwerking werkbeurten. Deze data zijn met de aanwezig slootkanters 

afgesproken. 
• 15 februari 10.00 uur tot … (Anna tuin 43 is aanwezig voor instructies) 

i. Uitmeten gaten 
ii. Graven pootgaten (30x30cm) of (40x40cm) 

iii. Pootgat met mengsel van compost/klei/kalk vullen 
• 3 maart 10.00 uur tot … (Anna tuin 43 is aanwezig voor instructies) 

i. Uitmeten gaten 
ii. Graven pootgaten (30x30cm) of (40x40cm) 

iii. Pootgat met mengsel van compost/klei/kalk vullen  
• 8 maart 10.00 uur tot … (Anna tuin 43 is aanwezig voor instructies) 

i. Uitmeten gaten 
ii. Graven pootgaten (30x30cm) of (40x40cm) 

iii. Pootgat met mengsel van compost/klei/kalk vullen  
• 17 maart 10.00 uur tot … (Anna tuin 43 is aanwezig voor instructies) 

i. Planten uit de kuil halen 
ii. Planten poten in de pootgaten 

iii. Feest!! Alle 120 planten hebben een plekje! 



 
Actieoverzicht voor het bestuur: 

1. Bestuur Tuinvereniging Leeuwenbergh koppelt het besluit terug als de 
kapvergunning onherroepelijk geworden is. (Na 23 februari) 

2. Slotkantonderhoud opnemen in het werkbeurtenplan. Wat aan de slootkant gebeurd 
is het visitekaartje naar de omgeving van de Tuinvereniging Leeuwenbergh. 

 
Actieoverzicht actie(s) voor de technische commissie (Michael): 

a) Schoppen inspectie (scherpte bladen) 
b) Gereedschap beschikbaar stillen voor het poten van de planten 

 
Actieoverzicht actie(s) voor de groen commissie (Karin): 

a) De leden die zijn ingepland voor de werkbeurten aan de slootkant kunnen niet 
worden ingepland voor de algemene werkbeurten van de Tuinvereniging 
Leeuwenbergh 

 
Actieoverzicht voor Anna (tuin 43): 

1. Eind januari de 120 planten ophalen bij het bedrijf Heg en Landschap. 
2. Tijdelijk inkuilen de 120 planten 
3. Markeren van de locaties voor de nieuwe aanplant aan de slootzijde (eerste 2 weken 

februari) 
4. De film met het overzicht op de achterzijde van de tuintjes vanuit de Populierenlaan 

verspreiden via YouTube met de hulp van Babette tuin: 49 
5. Opzet maken voor een meerjarenplan voor de slootkant samen met de Groen 

commissie. 
 
Besluiten/Mededelingen 

1. Gemeente akkoord met de kapvergunning de inspraakperiode duurt nog tot 23 
februari. Daarna definitief akkoord. 

2. Na definitief akkoord gemeente kan gestart worden met het kappen. Dit kan tot 15 
maart! Als het niet lukt voor 15 maart dan worden de bomen in het laatste kwartaal 
van dit jaar gekapt.  

3. Gemeente heeft als aanvullende eis bij de kapvergunning het heraanplanten 
geformuleerd van 20 bomen met een stam omtrek van 14 cm voor 2020.   

4. Aanwezig Slootkanters zijn akkoord met nieuwe indeling. Aan de slootzijde de 
nieuwe Boswilgen/Elzen dan het looppad en vervolgens de overige planten/struiken 
die als een geheel de eerste stap zijn naar biodiversiteit en samenhang in de 
groenstrook. Deze indeling wordt bereikt via een meerjarenplan.  

5. De nieuwe boswilgen (10 stuks) en de Zwarte Elzen (10 stuks) worden verspreid over 
de 140 meter slotkant. Deze 20 planten staan op verschillende afstanden tot elkaar 
met minimaal een afstand met 4 meter en worden later geknot tot knotboom en als 
hakhout beheerd. 

 
Korte samenvatting overleg: 

a) Het is een gefaseerd meerjarenplan waar we nu de eerste stap zetten. 
b) De nieuwe beplanting strategisch poten.  

a. Rekening houden met de buren (zichtlijnen) 



b. Verandering van de indeling aan de slootzijde. Wilgen aan de slootzijde, pad, 
en dan weer beplanting!! 

c) Welke beplanting draagt niet bij aan de nieuwe eisen voor biodiversiteit. Dat zijn de 
‘armeluis’ buxus en Laurier dit zijn geen inheemse planten en dragen erg weinig bij 
als voedsel voor insecten en/of vogels of verbetering van de grond. 

d) Voor het beheer van de bomen aan de slootzijde maken we gebruik van hakhout en 
knotten. Dit zijn technieken die gebruikt worden om de bomen en struiken te 
beheren en het snoeihout kan weer ingezet worden voor gebruik in de tuinen 

e) Om het zicht op de tuinen te belemmeren in de winter zijn de hulst, Wilde Liguster 
en Haagbeuk ideaal. 

 
 
Vragen: 

1) Hoe past de buxus en de laurier aan de slootkant?  
Wij willen biodiversiteit aanmoedigen en we willen voorkomen dat we gaan voor 
monocultuur. Gewoon al omdat plagen en ziekten zich beter verspreiden met 
identieke planten. Vlinders en vogels zijn verzot op bosjes, struiken en heggen 
allerhande: ze doen er zich tegoed aan nectar, fruit of zaden. Hazelaar, meidoorn, 
haagbeuk en veldesdoorn zijn struiken de buxus en lavendel geven hier geen bijdrage 

 
2) Als de bomen niet worden gekapt moeten de nieuwe planten dan toch voor 15 maart 

worden geplant? 
Ja, wachten is geen optie. Dan moet alles opgepot worden, veel extra werk en veel 
ruimte en materiaal nodig. 

 
3) Moeten we elk jaar de wilgen knotten? 

Elk jaar de wilgen knotten put de boom uit! De knotwilg moet je blijven snoeien, 
want anders kunnen de takken scheuren en ben je de knotwilg kwijt. Je kunt hem elk 
jaar snoeien, maar meestal gebeurt het om de drie tot vijf jaar. Wilgen knotten doe je 
alleen tijdens de wintermaanden. Gevarieerd snoeien is beter voor de biodiversiteit. 
 

4) De huidige Hulst struik laten staan aan de slootkant? 
Ja, de Hulst is een groenblijvende struik met groen of bontbladig blad. De hulst heeft 
in het algemeen veel bessen in de kleuren geel, oranje of rood. De hulst staat bekend 
als een haagplant. De toekomstige ontwikkeling van de Hulst maakt onderdeel uit 
van het meerjarenplan. 
 

 


