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Inleiding
Het Gents Stadsontwikkelingsbedrijf plant de heraanleg van de site in het Noorden van
Gent rondom de drie oudste dokken van Gent: Achterdok, Handelsdok en Houtdok
(Figuur 1). Onderdeel van dit plan is de opwaardering van de oude dokken en hun
kaaimuren. In het kader van de uit te voeren werken werd de vraag gesteld door W&Z
om op basis van terreinwerk een beeld te vormen over de aanwezige muurflora (verticale
vlakken) en van de vegetatie op de taluds in deze historische dokken. Indien waardevolle
vegetaties voorkomen wordt gevraagd om een advisering mbt het mitigeren van het
restauratieproject om zodoende het behoud van waardevolle muurvegetaties te kunnen
realiseren.
Deze nota behandelt de (muur)flora van het Houtdok. Een eerdere nota behandelde
reeds het Achterdok en Handelsdok (INBO.A.2009.88).

Figuur 1. Situering van het project gebied

Beschrijving van de site Houtdok

Bij de inventarisatie werd de indeling gebruikt zoals weergegeven op Figuur 2.
B1 – bocht ter hoogte van Houtdoklaan in overgang naar Tolhuisdok
B2 – bocht ter hoogte van Koopvaardijlaan in overgang naar Handelsdok
B3 – bocht in overgang op Linkeroever Houtdok
K1 – kaai (waterkerende keermuur) Houtdok tot aan talud 1
K2 – kaai (waterkerende keermuur) Houtdok tussen talud 1 en 2
K3 – kaai (waterkerende keermuur) Houtdok tussen talud 2 en bocht 2
T1 – schuin talud als scherpe bocht gelegen tussen kaaimuur 1 en 2
T2 – schuin talud als scherpe bocht gelegen tussen kaaimuur 2 en 3

Figuur 2. Indeling en codering van de onderzochte zones
Op 03/07/2009 werd gedurende een terreinbezoek de aanwezige muurflora (keermuren)
en de flora op de schuine taluds in het Houtdok geïnventariseerd vanop de oever. De
muren waren doorgaans niet makkelijk te inspecteren, vaak was het nodig om liggend te
inventariseren. De geïnventariseerde lengte is ongeveer 350m gemetste kaaimuur met
nissen. Per indeling (Figuur 2) werden de voorkomende soorten genoteerd. Van de
soorten werd de status (inheems, neofyt, ingeburgerd) en de Rodelijst categorie
nagegaan.
Er werd nagegaan of er eerdere inventarisaties gebeurden van deze sites ter aanvulling
van onze inventarisatie. Gedetailleerde gegevens bleken niet voorhanden (Wouter Van
Landuyt, Geert Heyneman).
Inventarisatie
Over het algemeen is de begroeiing op de keermuren nog relatief schaars maar vrij
gevarieerd met nogal wat niet-inheemse soorten maar ook een vrij zeldzame

(Steenbreekvaren) en achteruitgaande soort (Eikvaren1) (zie Tabel 1). In totaal werden 68
taxa genoteerd begin juli. Een aantal éénjarige soorten werden door de latere
inventarisatie periode wellicht over het hoofd gezien.
De taluds (T1 en T2) zijn momenteel rijkelijk begroeid (ruigte) met een bloemrijk aspect.
Een struiklaag begint zich hier geleidelijk aan te ontwikkelen met vlier en robinia
(zaadboom in omgeving) als dominante soorten. De zones tonen een zonering van
oeverplanten naar droogte tolerantere soorten. Er is hier vooral vestiging tussen de
voegen van de betonblokken. Bedreigde of zeldzame soorten werden hier niet
teruggevonden. In de context van een stedelijke omgeving vormen de vegetaties echter
soortenrijke en door de bloemenpracht esthetisch aantrekkelijke zones.
De bochten kennen een structuurrijkere vegetatie met relatief goed ontwikkelde boom
en/of struiklaag. De oude vijg (B1) springt in het oog, alsook de massale opslag van
jonge abelen in B3. In deze zones werden geen bedreigde of zeldzame soorten
gevonden.
De geïnventariseerde muurvegetaties zijn nog volop aan het ontwikkelen. Er is
voornamelijk een dominant aspect van Vlinderstruik. Deze soort kiemt snel tussen de
spleten op de kop en flank van de muren en aan de voet van de nissen (ophoping
organisch materiaal). De struiken verhinderen op termijn wellicht de ontwikkeling van
soortenrijke muurvegetaties (zie bijlage). De socio-ecologische groepering van de
soorten toont een divers palet van ecologische groepen aanwezig op en aan de voet van
de kaaimuren (Tabel 1). De inventarisatie toonde de aanwezigheid aan van een set aan
typische muur- en rotsplanten, planten die houden van kalkrijkere omstandigheden en
soorten van zuurdere milieus. Een aantal soorten gevonden nabij de waterlijn
vertegenwoordigt dan weer rivierbegeleidende en/of vochtindicatieve taxa. Het
voorkomen van zowel zuur- als kalkindicatoren op de muren en taluds heeft
waarschijnlijk te maken met de opbouw van de kaaimuren en taluds. Taluds en
bovenkant kaaimuur met gemetste natuursteen en de bakstenen muren zijn met
kalkrijkere mortel gemetst. De zone tussen de bovenste natuursteen en de bakstenen
muur is vaak gezet (elk materiaal reageert anders op warmte en koude met vaak
scheuren en barsten tot gevolg op het raakvlak) en in deze zone is de kolonisatie
momenteel het verst gevorderd.
De vegetaties op kaaimuren K1 en K3 zijn momenteel het best ontwikkeld terwijl de
zuidelijk geëxposeerde muur K2 in mindere mate gekoloniseerd is met muurplanten. K2
kent wel een relatief sterke struikontwikkeling vanuit de voet van de nissen waar
organisch materiaal ophoopt. De beperkte ontwikkeling van muurvegetaties op K2 is
wellicht te wijten aan de extremere milieucondities (temperatuur en vochthuishouding).
Algemeen is het voegwerk van de muren nog in relatief goede staat (voor de vestiging
van muurvegetaties), wat betekent dat de muren potentieel nog rijkere vegetaties
kunnen ontwikkelen op termijn mits goed beheer (zie bijlage).
Fauna elementen
In het Houtdok werd tijdens de inventarisatie een foeragerende fuut waargenomen.
Indien de oevervegetatie zich wat beter zou kunnen ontwikkelen is deze site een
mogelijke broedlocatie in het Gentse stadscentrum. De struwelen in de bochten met
laaghangende takken boven het water en de aanwezigheid van aanlegkades, spleten en
nissen in de kaaimuren hebben mogelijks potenties als winterslaapplaats voor de Grote
gele kwikstaart een soort dit het in het stadscentrum van Gent ook steeds beter doet. Of
in het Houtdok momenteel Grote gele kwikstaarten overwinteren (slaapplaats) is niet
geweten (Spanoghe & Van Elegem, 2008).
1

Eikvaren is complex van soorten. De achteruitgang van eikvaren s.l. is vooral te wijten
aan de achteruitgang van Polypodium vulgare subsp. vulgare in bossen. Polypodium
vulgare subsp. prionodes (syn. P. interjectum) (de enige van de 2 eikvarens die in Gent
al gevonden is) gaat vermoedelijk niet achteruit. Deze laatste is wel zeldzaam op de
Rode lijst.

Figuur 3. Zicht op vegetatieontwikkeling kaaimuur K1

Figuur 4. Zicht op kaaimuur K2

Figuur 5. Zicht op kaaimuur K3

Figuur 6. Foto van muurvegetatie K3 – met centraal Eikvaren.

Figuur 7. Zicht op talud T1

Figuur 8. Zicht op talud T2
Behoud muurvegetaties?
Het behouden of inpassen van de kaaimuren (en ook van de taluds en bochtvegetaties)
in de herinrichtingsvisie van de site is een beleidskeuze. De kost voor het behoud dient
daartoe afgewogen te worden met de (potentiële) waarde van de huidige biotopen en de
nieuwe biotopen. De inpasbaarheid in de plannen moet daartoe onderzocht worden.
Op termijn hebben de muren mogelijks meer potentie. De nabijheid van soortenrijkere
kaaimuren (voorhavenkaai) verhoogt deze potentie door nabijheid van bronpopulaties.
Redenen tot behoud van plantengroei op muren situeren zich op diverse vlakken:
- esthetisch/recreatief aspect
- ecologisch aspect: verhoogde diversiteit binnen het stedelijk ecosysteem, en het
behoud van zeldzame soorten, die gebonden zijn aan deze specifieke sites.
- muurvegetaties zijn relatief zeldzaam in Vlaanderen en in Gent is de
bescherming van muurvegetaties opgenomen in het GNOP (Gemeentelijk
natuurontwikkelingsplan). (anders is er geen wettelijk kader tot behoud)
- de gevestigde vegetatie heeft zich traag ontwikkeld (behalve struikontwikkeling)
en vervangbaarheid en creatie elders is beperkt
In bijlage worden aandachtspunten geformuleerd bij het restaureren van
muurvegetaties.

Bochten en taluds
Strikt botanisch gezien zijn de taluds en bochten niet bijzonder in een Vlaamse context.
Er werden geen Rode lijst soorten teruggevonden. De vervangbaarheid en creëerbaarheid
van dergelijke vegetaties is ook makkelijker (in vergelijking met muurvegetaties).
In een stedelijk milieu hebben dergelijke zones echter wel potenties als groenzone.
o

De taluds zijn de enige zones waar zich een natuurlijke gradiënt kan ontwikkelen
van nat naar droog. Om de ecologische waarde te vergroten zou het wenselijk zijn
om de taluds vegetatievriendelijker in te richten (zonder de technische stabiliteit
uit het oog te verliezen). Een natuurtechnische milieubouw (NTMB) oever
eventueel met kleine vooroever kan hier een interessante optie zijn. In een
stedelijk milieu is het aanleggen van dergelijk type oever meteen een ideale
natuureducatieve locatie die als contactzone (belevingswaarde) voor de mens met
het water kan dienen.

o

Gezien het feit dat struwelen langs de waterloop een specifiek biotoop bieden aan
diverse vogelsoorten (bv. Grote gele kwikstaart) is het wenselijk om binnen het
stedelijk gebied op specifieke locaties struweelontwikkeling toe te laten. De zones
B1 en B3 lijken hiervoor aangewezen.

Conclusie
Muurvegetaties zijn zeldzame biotopen en derhalve steeds waardevol. De kaaimuren van
Houtdok zijn matig ontwikkeld maar wel potentievol. Er werden twee rodelijstsoorten
teruggevonden.
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Tabel 1. Inventarisatie Houtdok. NB: Niet Bedreigd; nvt : niet van toepassing; VZ: vrij zeldzaam; A:
Achteruitgaand.
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Angelica archangelica L.
Lythrum salicaria L.
Calystegia sepium (L.) R.
Brown
Epilobium hirsutum L.
Eupatorium cannabinum L.
Stachys palustris L.

Grote engelwortel

Senecio vulgaris L.
Populus alba (+ P. x
canescens)

Klein kruiskruid

Dryopteris filix-mas (L.)
Schott

Grote kattenstaart
Haagwinde
Harig wilgenroosje

aanspoelingsgordels, natte
ruigten en rivierbegeleidende
wilgestruwelen van voedselrijk
milieu

Koninginnenkruid
Moerasandoorn

Witte en grauwe abeel

Mannetjesvaren

Acer pseudoplatanus L.
Polypodium vulgare L.
Dryopteris carthusiana (Vill.)
H.P. Fuchs
Betula alba L.
Salix 'cinerea' groep
Salix alba L.

Gewone esdoorn

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

Zwarte els

Senecio jacobaea L.

Jakobskruiskruid

Sedum acre L.
Hypericum perforatum L.

Muurpeper

Agrostis capillaris L.

Gewoon struisgras

Rode
lijst

Status
ingeburgerd,
neofyt

nvt

inheems
inheems
inheems

NB

inheems

NB

inheems
akkers op voedselrijke
kalkhoudende maar niet
inheems
kalkrijke grond
alluviale bossen, op min of meer ingeburgerd,
neofyt
hydromorfe bodem
bossen op gerijpte, matig
voedselrijke tot voedselrijke,
matig vochtige tot droge grond inheems
bossen op jonge, weinig stabiele,
ingeburgerd,
matig vochtige puinbodems
neofyt
(ravijnbossen)

Eikvaren

B1

x
x

x

NB

x

nvt

x

x

NB

x

Plat beemdgras
Gewone robinia

Chelidonium majus L.
Calamagrostis epigejos (L.)
Roth
Epilobium angustifolium L.
Tragopogon pratensis L.
Holcus lanatus L.
Arrhenatherum elatius (L.)
Beauv. ex J. et C. Presl
Daucus carota L.
Plantago lanceolata L.

Stinkende gouwe

Gewone vlier
Gewoon robertskruid
Grote brandnetel
IJle dravik

Gewoon struisriet
Gewoon wilgenroosje

jonge aanplanten en zomen op
voedsel- (vooral stikstof-) rijke,
neutrale, humeuze matig
vochtige tot droge grond

x
x

inheems

NB

inheems
ingeburgerd,
neofyt

NB

inheems

NB

x

inheems

NB

x

inheems

NB

inheems
ingeburgerd,
archeofyt

NB

Melilotus albus Med.

x

NB

x

matig bemeste graslanden op
natte grond

Witte honingklaver

muren en rotsen

open, voedsel- (spediaal stikstofinheems
) rijke, natte grond
ingeburgerd,
regelmatig betreden plaatsen op neofyt
voedselrijke grond (tredplanten)
inheems
ingeburgerd,
neofyt
ingeburgerd,
neofyt
ingeburgerd,
ruigten op betreden,
archeofyt
voedselrijke, niet humeuze,
kalkhoudende maar niet
kalkrijke, droge grond

Spiesmelde

Oenothera glazioviana Micheli Grote teunisbloem
Kompassla
Lactuca serriola L.
Oenothera biennis L.

Middelste teunisbloem

Reseda luteola L.
Cirsium arvense (L.) Scop.

Wouw

Epilobium ciliatum Rafin.
Artemisia vulgaris L.

Beklierde basterdwederik

Erigeron annuus (L.) Desf.
Rumex obtusifolius L.

Madelieffiijnstraal

Matricaria maritima L.
Scutellaria galericulata L.
Iris pseudacorus L.
Carex paniculata L.

Reukeloze kamille

Rumex hydrolapathum Huds.
Lycopus europaeus L.

Waterzuring

Ficus carica
Rubus

Gewone vijg

ruigten op weinig betreden,
kalkrijke, niet humeuze, droge
grond

Akkerdistel

Bijvoet

Ridderzuring

Blauw glidkruid
Gele lis
Pluimzegge

Wolfspoot

ruigten op weinig betreden,
voedselrijke, humeuze, matig
droge grond

x

x

x
x

x

x

NB

x

x

VZ

x

nvt

x

nvt

x

NB
nvt

x

x

x

x

nvt

x
x

nvt

x

x

x

x

NB

x
x

inheems
ingeburgerd,
archeofyt
ingeburgerd,
neofyt

NB

inheems
ingeburgerd,
neofyt
ingeburgerd,
archeofyt

NB

inheems
ingeburgerd,
neofyt

NB

inheems
ingeburgerd,
neofyt

NB

x

nvt

x

NB

x

ingeburgerd,
neofyt
ingeburgerd,
neofyt
ingeburgerd,
neofyt

x

x

NB

inheems
ingeburgerd,
neofyt

x
x

NB

verlandingsvegetaties in zoete, inheems
voedselrijke, stagnerende of
inheems
lichtstromende ondiepe tot diepe
wateren; dikwijls veenvormend inheems

x
x

NB

NB

x

x

nvt

inheems

inheems
stranden, zeeduinen en zandige
inheems
vloedmerken
inheems

x
x

inheems

Braam sp.

Bottelroos
Rosa villosa L.
Conyza sumatrensis (Retz.) E.
Hoge fijnstraal
Walker
Parthenocissus inserta (A.
Valse wingerd
Kerner) Fritsch

x

inheems
matig bemeste graslanden op
(matig) vochtige grond

inheems

Speerdistel

x

x

inheems
ingeburgerd,
neofyt
ingeburgerd,
neofyt

Heermoes

x

x

Muurvaren

Gewone raket

x

x

NB

Bezemkruiskruid

x

x

NB

inheems
ingeburgerd,
neofyt

Senecio inaequidens DC.
Sisymbrium officinale (L.)
Scop.
Equisetum arvense L.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Atriplex prostrata Boucher ex
DC.

x

NB

Muurleeuwenbek

Amerikaanse kruidkers

x

NB

NB

Lepidium virginicum L.

x
x

NB

NB

Conyza canadensis (L.) Cronq. Canadese fijnstraal
Kruipertje
Hordeum murinum L.

x
x

nvt

NB

Veerdelig tandzaad

x

NB

inheems

Bidens tripartita L.

x

NB

inheems

Vlinderstruik

x

inheems

inheems

Buddleja davidii Franch.

x

NB

Smalle weegbree

Hieracium amplexicaule L.

x

x

NB

Peen

Steenbreekvaren
Stengelomvattend
havikskruid

x

inheems

Gestreepte witbol

Grote wederik

x
x

kaalslagen op matig vochtige tot
droge, matig voedselrijke tot inheems
voedselrijke grond
inheems

Gele morgenster

Glanshaver

x

x

nvt

NB

Robinia pseudoacacia L.
Sambucus nigra L.
Geranium robertianum L.
Urtica dioica L.
Bromus sterilis L.

x

NB

NB

graslanden op droge,
voedselarme, kalkrijke of
zinkhoudende, neutrale tot
basische grond

x

x

inheems

graslanden op droge,
voedselarme, kalkarme, zure
grond

x
x

NB

inheems

Sint-janskruid

T2

x
x

x

T1

x

Grauwe wilg

graslanden op droge,
inheems
voedselarme tot matig
voedselrijke, niet tot matig
kalkhoudende, neutrale tot zwak
basische grond
inheems

K3

NB

Zachte berk

bossen op relatief voedselrijke,
inheems
vochtige tot natte grond en van
brongebieden
inheems

K2

NB

NB

Schietwilg

K1

x

inheems

Smalle stekelvaren

B3

x

A

bossen op matig voedselarme,
droge zure grond

B2

x

inheems

Poa compressa L.

Lysimachia vulgaris L.
Cymbalaria muralis Gaertn.,
B. Mey. et Scherb.
Asplenium ruta-muraria L.
Asplenium trichomanes L.

Stieperaere & Fransen

x
x

x

x

x

x

x

x
x

nvt

x

nvt

x

NB

x
x

x

nvt

x

x
x

x

x

x
x

NB

x

NB

x

x

NB
NB
NB

x

x

x

x

x

NB
nvt

x

nvt

x

x

x

x

x

x

x

x

x

nvt

x

nvt

x

nvt

x

x

x

x

Bijlage: aandachtpunten bij restauratie van muren
Er zijn weinig bewijzen dat kruidachtige planten muren ernstig beschadigen (dit in
tegenstelling tot struiken en bomen). Planten spelen slechts een rol nadat fysische
factoren verval veroorzaken. Plantengroei op muren verloopt uiterst traag, wat te wijten
is aan de extreme milieuomstandigheden.
Een muurecotoop is zeer kwetsbaar. Verwijderen van muurplanten vernietigt in één klap
de langzaam opgebouwde vegetatie; ‘schoonmaken’ van de muren is dus niet gewenst.
Indien herstellingen aan de muren dienen te gebeuren, is het wenselijk om dit met de
nodige omzichtigheid te doen, zoveel mogelijk rekening houdend met de bestaande
vegetatie, en de muurplanten zoveel mogelijk behouden.
Wat beheer betreft laten we de verdere ontwikkeling van typische muurvegetaties best
aan de natuur zelf over. Gebruik van herbiciden dient dus zoveel mogelijk te worden
vermeden.
In het algemeen kan gesteld worden dat boom- en struikontwikkeling op de kaaimuren
niet wenselijk is voor de ontwikkeling van soortenrijke muurvegetaties. Nochtans zorgt
boom- en struikontwikkeling op kaaimuren voor een bepaald microklimaat geliefd bij
sommige soorten. De beworteling berokkent op termijn schade aan de muren; dit zorgt
voor meer restauratiewerk, wat enerzijds kostelijk is, maar ook vanuit het standpunt van
de muurvegetatie geen goede zaak is. Aangewezen is om de struiken op de muren
regelmatig te kappen. Het voorkomen van schaduwbomen in de omgeving (niet groeiend
op de muren) kan echter wel van belang zijn voor het ontwikkelen van muurvegetaties.
Het verwijderen van dergelijke bomen moet geëvalueerd worden in functie van de
muurvegetaties. Dergelijke schaduwbomen komen echter niet voor in het studiegebied.
Bij restauratie kunnen enkele vuistregels dienen (methode gebruikt bij restauratie van de
stadsreien van Brugge; bron Luc Maene aangevuld met aandachtspunten opgesomd door
Hermy & Vermote, 2005):
o
o
o
o

o

Overleg tussen alle betrokken partijen
De restauratie dient zo beperkt mogelijk te worden gehouden
De werken worden best uitgevoerd buiten het groeiseizoen van de planten, van
het late najaar tot het vroege voorjaar.
Wanneer stukken kaaimuur dienen te worden hersteld, is het wenselijk om de
waardevolle vegetatie voorzichtig vrij te maken en uit de muur te verwijderen, en
bij de herstelling zo vlug mogelijk terug in te voegen in een voorziene ruimte.
Indien er enige tijd tussen uithalen en planten verloopt, dienen de uitgehaalde
planten vochtig en vorstvrij bewaard te worden (in een pakketje bakstenen).
Boven de waterzone is de te gebruiken mortel best een zachte kalkmortel (1)
(metselspecie met kalk als bindmiddel): hierdoor worden potentiële kalkrijke
standplaatsen voor de karakteristieke muurvegetatie gecreëerd. Deze mortel is
sterk onderhevig aan uitloging en verwering onder invloed van water, en is dus
niet geschikt voor gebruik binnen de waterzone. Een analyse van de oude
mortelsamenstelling kan gegevens opleveren waarmee rekening gehouden kan
worden bij de aanmaak van de nieuwe mortel (het kalkgehalte in de
oorspronkelijke verhouding zand:kalk zal echter groter geworden zijn doordat de
mortel in de loop der tijd is uitgeloogd). De verhouding kalk/tras is belangrijk.
Voor de voegspecie kan eenzelfde samenstelling worden gebruikt; de voegen
worden niet geheel opgevuld; ze dienen onafgewerkt en ruw te blijven.

Tabel 2. Samenstelling van plantvriendelijke mortels (Strubbe, 1988)

Samenstelling
1/3 schepkalk
1/3 vet zand
1/3 scherp rivierzand
400 kg portlandcement/ 1m³ zand;
voor het invoegen van muurplanten worden
holtes opengelaten waar in plaats van mortel
verweerde specie (met humus) van rond de
worteldelen wordt aangebracht
1 ¼ deel tras
1 deel schelpkalk
1 ½ deel scherp rivierzand

(1)

(2)

(3)

(4)

¼ deel tras
1 deel gebluste schelpkalk
4 delen rivierzand
2 delen met humus verrijkt zand

o

o

o

Gebruik
Mortel en voegspecie
Brugse reien boven de
waterzone
Mortel Brugse Reien in
waterzone, met plaatselijk
zones voor invoegen van
muurvegetaties
Voegspecie Brugse reien in
waterzone (opgevoegd tot
rond de ingebrachte
planten)
Dubbele Sluis te Reutem:
Inbrengen in de holtes,
voor invoegen van
muurplanten, waarbij
opname wordt bevorderd
van water en
voedingsstoffen

In de waterzone (boven de waterlijn) wordt gewone mortel gebruikt; en kunnen
plaatselijk holtes opengelaten worden waarin verweerde mortel wordt
aangebracht (2). Dit biedt een goed substraat waarin de oorspronkelijke
muurvegetatie kan worden aangebracht. Deze dient dan wel opgevoegd te worden
met een harde voegspecie (3) tot vrij dicht tegen de plant, om uitspoeling tegen
te gaan. Voor het voegwerk is tras (zeer fijngemalen tufsteen) te verkiezen boven
portlandcement, vermits dit een minder zuur milieu creëert.
Bij het terug invoegen van de planten kan de oude specie vermengd met humeus
zand en aangelengd met water terug gebruikt worden (2), of een nieuwe
mengeling gemaakt(4); binnenin dient voldoende ruimte te worden gelaten voor
wortelontwikkeling.
Bij de restauratiewerkzaamheden verdient een gefaseerde aanpak de voorkeur
boven een éénmalige ingreep. Zo wordt aan risicospreiding gedaan; voorts kan
het resultaat per onderdeel beoordeeld worden en de aanpak zonodig bijgestuurd.

