Moerenburg ecologisch groenbeheer
NOTULEN BIJEENKOMST
Datum: 2 december 2015
Aanwezig: Jo van Hal, Niels Raaijmakers, Noud Horsten, Michiel Dupius, Will van Sprang
Notulist: Bas Dielen
Opening
- Niels Raaijmakers, kwaliteitsmedewerker bij Gemeente Tilburg, is aangesloten in verband
met het onderhoudscontract 2016 t/m 2019 waar hij in de rol als kwaliteitsmedewerker de
werkzaamheden van Jo van Hal zal overnemen. Niels wordt welkom geheten als
toekomstige kwaliteitsmedewerker;
- Jo van Hal heeft in de periode 2012 t/m 2015 de rol als kwaliteitsmedewerker vervult en zal
na dit beheerjaar zijn taken voor het bestek Moerenburg overhevelen naar Niels
Raaijmakers. Jo wordt zeer hartelijk bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid bij
Moerenburg;
- Bij de vorige bijeenkomst is commentaar gegeven op het starttijdstip van 19:00 uur. Om die
reden is de tijd een half uur verlaat. Dit heeft echter niet het gewenste effect gehad
aangezien steeds dezelfde mensen naar de bijeenkomst komen, ongeacht de tijd. Wellicht
dat een moment overdag beter zou schikken om meer belanghebbenden bij de
bijeenkomsten te krijgen.
Mededelingen
- Het beheer en onderhoud in Moerenburg wordt opnieuw aanbesteedt voor de periode 20162019. Begin 2016 ontvangen de betrokken partijen een uitnodiging om de nieuwe
contractperiode in te luiden. Zaken die hierin zullen veranderen, zullen bij de kick-off
worden toegelicht.
Notulen 23-9-2015
- De klaphekjes bij het perceel ten zuiden van de Meierijbaan zijn weer geopend en hersteld.
In dit perceel staat nog een weidepomp van Veehouderij de Rouw. Deze zal worden
weggehaald;
- De poel bij Harrie van Gorkum moet nog worden opgeschoond. Momenteel is het erg nat.
De mogelijkheid wordt bekeken om dit met behulp van rijplaten te bereiken of te wachten
tot een droge periode. Vrijkomend hout kan worden verwerkt bij de natuurspeeltuin en/of
langs de Meierijbaan;
- De sloot langs Buitenom blijft lastig te beheren. Machinaal beheer onmogelijk. Wachten tot
de sloot droog staat;
- Het gaaswerk rond de afgerasterde inzaailocaties vanuit het project Bee-o-topen kan
worden verwijderd om vervolgens op te nemen in het ecologisch maaibeheer. De werkgroep
heeft aangeboden dit gaaswerk te willen verwijderen.

Beheer
- Het ecologisch maai- en begrazingsbeheer wordt doorgaans als positief ervaren door
voorbijgangers en betrokkenen. Ook heeft het een positieve uitwerking op de flora en
fauna;
- De voorgeschreven begrazingsperioden (met name in najaar) blijkt ongelukkig. Wat opvalt
is dat niet iedereen zich strikt houdt aan de afgesproken periode van september-oktober;
- Tijdens de natuurwerkdag is in Moerenburg wederom zwerfvuil geruimd. Complimenten
hiervoor. Daarnaast is langs de Koerbrugseweg (hoek Kommerstraat) zijn door de
werkgroep elzen verplant. Ze zijn van de berm naar de andere zijde van het raster verplant.
Ziet er netjes uit en hopelijk slaan ze goed aan;
- De eerste twee werkdagen van het knotprogramma zijn inmiddels achter de rug. Bij het
dunnen van het bosje naast de Verbrande brug (9 januari) zal Bas op voorhand met de
werkgroep de dunning uitzetten. Bas kan zelf niet aansluiten in verband met zijn eigen
verhuizing (privé);
- De poelen in Heukelom zijn niet afgerasterd ondanks de begrazing. Dit dient te worden
aangepast;
- Het hang- en sluitwerk op de poorten is erg slecht. Hierop dient actie te worden
ondernomen;
- Vanaf het waterpark is in de toekomst een nieuw te graven sloot voorzien. Dit is een
aandachtspunt voor het toekomstige beheer.
Monitoring
- Toename van aantallen en verspreiding van amfibieën. Geen nieuwe amfibieënsoorten;
- Weinig nieuwe soorten vaatplanten. Nieuwe soorten gaat veelal om aanplant van uitheemse
soorten en wildgroei vanuit tuinen;
- Het monitoringsrapport volgt, zodra de gegevens van de insectenfauna zijn aangeleverd
door de KNNV;
- Will van Sprang gaat informeren bij de KNNV naar het rapport van het soortenweekend.
Communicatie/evaluatie
- In januari zal een kick-off georganiseerd worden om het nieuwe onderhoudscontract in te
luiden. Een uitnodiging volgt;
- Omdat de aanloop van de bijeenkomsten enigszins beperkt blijft tot een vast en select
gezelschap, is geopperd om een bijeenkomst te organiseren overdag;
- Het verzoek om het evaluatieformulier (apart bijgevoegd) in te vullen en uiterlijk 15 januari
per mail te retourneren. Het bijgevoegde evaluatieformulier is een bewerkbaar Wordbestand.
Afspraken
- Weidepomp verwijderen Meierijbaan-zuid  Veehouderij de Rouw
- Gaaswerk verwijderen rond inzaailocaties project Bee-o-topen  Will
- Uitzetten dunning Verbrande brug  Bas / Michiel
- Afrastering poelen Heukelom  Bas
- Hang- en sluitwerk poorten nalopen en melden  Bas
- Monitoringsrapport toesturen zodra deze gereed is  Bas
- Rapportage soortenweekend achterhalen  Will
- Evaluatie formulier toesturen & retourneren  Bas / iedereen
- Kick-off 2016 organiseren en uitnodigingen versturen  Bas

