Van grasland naar natuurontwikkeling

Wat is het mooi dat er een kans is. Een kans om een stukje grond dat al jaren in gebruik is als
grasland om te vormen tot beleefnatuur. Natuur waarin gerecreëerd kan worden, leerzaam is voor
kinderen en bovendien goed voor het klimaat.
Tussen de woningen aan de Ooievaar 1 t/m 9 en de tuinen van volkstuinvereniging de Bakwetering
ligt zo’n strookje grond. Een perceel van de gemeente dat al vele jaren in gebruik is als grasland. Er
wordt nu alleen gemaaid en gehooid. Verder heeft de grond geen functie.
De gemeente Molenlanden heeft daarom haar oog laten vallen op deze grond in de zoektocht naar
natuurontwikkeling en klimaatadaptatie. Daarbij gaat vooral om het verhogen van de biodiversiteit,
bergen van te veel aan hemelwater en het voorkomen van hittestress. Het graven van extra
waterpoelen, extra vergroenen en het planten van bomen voor schaduw helpen daarbij.

Inrichtingsplan
Samen met de bewoners van de Ooievaar, volkstuinvereniging de Bakwetering en het Kernoverleg
Nieuw-Lekkerland zijn randvoorwaarden opgesteld. Op basis daarvan heeft het team Buitenruimte
van gemeente Molenlanden vervolgens een inrichtingsplan gemaakt.

Het Ijsvogeltje
De locatie heeft al een naam gekregen: “Het IJsvogeltje”. Wij zien dit prachtige en iconische vogeltje
namelijk graag op deze plek verschijnen en treffen hiervoor voorzieningen, zoals een wand waarin
deze vogel kan nestelen. Verder worden poelen, plas/drasbermen, heesterbosjes e.d. aangelegd.

Hoe gaat het eruit zien?
Onderstaande ontwerptekeningen geven een impressie van de nieuwe situatie. Om de tekeningen
heen zijn referentiebeelden geplaatst van andere locaties. Die geven een indruk van de
mogelijkheden van dit terrein.

Het doel is dat de natuur vooral zelf de kans krijgt om zich verder te ontwikkelen. Wandelaars of
spelende kinderen worden wel toegestaan maar honden niet: er worden geen paden aangelegd.
Door bepaalde maaiactiviteiten wordt aangegeven waar gelopen kan worden.

Wanneer wordt gestart?
In het vierde kwartaal van 2020 beginnen we met de werkzaamheden. In het voorjaar van 2021
worden dan de eerste resultaten van de natuurontwikkeling zichtbaar.
We zien uit naar deze nieuwe natuur.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen, dan kunt u contact opnemen met het
Stef Hendriksen van team beheer Buitenruimte van gemeente Molenlanden:
stef.hendriksen@jouwgemeente.nl

