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Opening bezoekerspunt
Sophiapolder

Omringd door de rivier de Noord
en de Rietbaan, midden in de
regio Drechtsteden, ligt het eiland
Sophiapolder. Een echte parel van
de natuur. Het bevindt zich in een
getijdengebied waar bijvoorbeeld
veel trekvogels een plek vinden
om te fourageren, maar waar nog
veel meer prachtige flora en
fauna te bewonderen is. Dankzij
het wandelpad van vlonders en
een de vogelkijkhut kan de
natuurliefhebber hier zijn hart
ophalen.
Er is dan ook veel belangstelling voor
het eiland. De verschillende
omliggende natuurverenigingen
organiseren regelmatig een
educatieve natuurwandelingen en veel
basisscholen uit Hendrik-Ido Ambacht
en Zwijndrecht bezoeken het eiland
voor een natuurexcursie. Spannend,
want het eiland kan alleen met een
klein voetveer bereikt worden. Het
veer gaat elke woensdag-, zaterdagen zondagmiddag.
Bezoekerspunt
Hoewel de ervaring van een bezoek
aan het eiland op veel enthousiasme
kan rekenen, was er behoefte aan een
aantal voorzieningen. Zo konden
bezoekers tot voor kort niet schuilen
bij slecht weer, geen sanitaire stop
maken, een kopje koffie drinken of
adequaat reageren bij medische
problemen. Bovendien was er geen
echte plek om natuureducatie aan
schoolgroepen te geven.

Dankzij een enorme inzet en geld
vanuit de Landschapstafel Groen
IJsselmonde en andere instanties is
het bezoekerspunt in 2018 gebouwd.
Op 8 maart 2019 vond de officiële
opening plaats.
Een echt kunstwerk
Michiel Houtzagers, directeur van
Stichting Het Zuid-Hollands
Landschap, vertelde bij de opening dat
hij in het begin, toen de plannen net
op tafel lagen, zijn twijfels had: Gaat
het niet te groot worden, past het wel?
Maar nu: “Het is echt een kunstwerk
geworden, met een prachtige
vormgeving die fraai in het landschap
past. Mijn complimenten voor
Stichting Bezoekerspunt Sophiapolder.
Zonder jullie had dit er niet gestaan”.
Het gebouwtje is verankerd op een
drijvend ponton en kan op en neer
gaan met de beweging van eb en
vloed in de polder. Het is goed
geïsoleerd, volledig zelfvoorzienend
met dertig zonnepanelen op het dak
en er is een zuiveringsinstallatie voor
het afvalwater. Houtzagers hoopt dat
het een plek wordt waar vooral veel
kinderen leren over de natuur. Ook Jan
Heijkoop, burgemeester van HendrikIdo-Ambacht en Han Weber,
gedeputeerde van de provincie ZuidHolland, spraken enthousiaste
woorden. Zij waren vol lof over de
grote inzet van de vrijwilligers. Zonder
hen was dit gebouwtje niet tot stand
gekomen.

Zo is het idee van een bezoekerspunt
ontstaan, dat moest gaan voorzien in
deze behoeften. De Stichting
Bezoekerspunt Sophiapolder heeft zich
hier de afgelopen tijd samen met
Stichting het Zuid-Hollands Landschap
én veel vrijwilligers hard voor
gemaakt.

Bijeneiland IJsselmonde
Het gaat slecht met de bijen en andere insecten in Nederland. In meerdere regio’s
wordt er gewerkt aan het verbeteren van de situatie. Door het bloemrijker maken
van bermen en andere plekken worden er steeds vaker successen geboekt. Een
bijkomend voordeel is dat de recreatieve aantrekkelijkheid hierdoor natuurlijk ook
toeneemt. Op initiatief van de landschapstafel krijgt IJsselmonde ook een
bloemenlint, te beginnen met een pilot in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht.
Ecologische verkenning
In opdracht van beide gemeenten heeft een ecoloog een verkenning verricht naar
de mogelijkheden voor de versterking van de biodiversiteit en, specifieker, de
leefomgeving van de wilde bijen op het eiland IJsselmonde. Op maandag 18 maart
jongstleden vond een presentatie plaats van de resultaten van deze verkenning.
Hierbij waren naast de verantwoordelijke wethouders van beide gemeenten, ook het
Waterschap Hollandse Delta, Staatsbosbeheer en de groenbeheerders in het gebied
aanwezig. De resultaten van de verkenning is verbeeld met behulp van een poster.
De poster kunt u hier downloaden.
Momenteel wordt het plan verder uitgewerkt, waarbij onder andere een keuze wordt
gemaakt voor zaadsoorten, beheerwijze en wijze van monitoring.

Poort naar de Hooge Nesse
Op de Hooge Nesse in Zwijndrecht wordt op dit moment hard gewerkt aan de bouw
van een zogenaamd ‘autarkisch gebouw’. Dit gebouw zal de poort gaan vormen
naar het achterliggende natuurgebied. Als het klaar is kan de recreant óver het
gebouw heen lopen om zo rechtstreeks het gebied te bezoeken en dóór het gebouw
heen lopen waarbij informatie kan worden opgehaald.
De werkzaamheden worden verricht door jongeren die hier een leer-/werkplek
hebben en door vrijwilligers. De coördinatie gebeurt door een bouwmanager. Vrijwel
alle bouwmaterialen zijn hergebruikt en het gebouw wordt vollledig zelfvoorzienend
door onder meer de opvang en zuivering van hemelwater en energievoorziening
door de plaatsing van zonnepanelen.

Ontdek IJsselmonde gaat door!
De Landschapstafel Groen IJsselmonde timmert flink
aan de weg om het eiland IJsselmonde, en hetgeen er
te zien en beleven is, meer bekendheid te geven en
het imago te versterken. Dat gebeurt sinds eind 2017
door middel van een gebiedspromotiecampagne
“Ontdek IJsselmonde”.

Website
Het hart van de gebiedspromotiecampagne is de
website www.ontdekijsselmonde.nl. Met 13.000
bezoeken in het afgelopen seizoen wordt de website
druk bezocht. Bovendien neemt de belangstelling toe: in 2018 groeide het aantal
bezoekers met 60% ten opzichte van het jaar 2017. Als u de site nog niet kent,
neem dan zeker eens een kijkje!
Facebook en mama-vlogs
Ook Facebook speelt een belangrijke rol in de marketingcampagne. De facebookpagina van Ondek IJsselmonde heeft bijna 6.000 vrienden. Velen van hen delen
foto’s, verhalen en tips waardoor echt een ‘community’ is ontstaan. Verder benutten
we de mogelijkheden van free-publicity goed, met name in huis-aan-huis-bladen.
Ook zetten we, met veel succes, in op zogenaamde mama-vlogs. Dit zijn dagboeken
op internet waarbij een persoon of gezin een activiteit onderneemt en daarvan
verslag doet. Deze vlogs zijn populair op internet. Een aantal vloggers heeft al een
tocht op IJsselmonde gemaakt en daarvan verslag gedaan.
Het effect van gebiedsmarketing is altijd lastig te meten. Maar het gevoel over onze
campagne is heel positief. We zien bijvoorbeeld dat het bezoek aan specifieke
locaties toeneemt nadat daarover bericht is. Reden voor de zes gemeenten op het
eiland IJsselmonde die de campagne gezamenlijk bekostigen om de
gebiedsmarketing ook de komende tijd door te zetten.

Provincie gaat voor een rijke groenblauwe
leefomgeving

Begin dit jaar stelde de provincie Zuid-Holland de "Visie Rijke Groenblauwe
leefomgeving" vast. Daarmee zet de provincie sterker dan ooit in op een integrale
aanpak van natuur, landschap en recreatie. Waar het voorheen aankwam op de
alertheid van de vertegenwoordigers van de ‘zachte belangen’, draait de provincie
de rollen om. Een initiatiefnemer heeft de plicht om partijen tijdig in de gelegenheid
te stellen hun bijdrage te leveren aan het vergroten van de maatschappelijke
meerwaarde van een project.
Integrale aanpak
De integraliteit komt op verschillende momenten terug. Zo is
verstedelijkingsopgave in Zuid-Holland groot. Waar mogelijk gaat deze opgave
hand-in-hand met het versterken van het groen voor alle nieuwe inwoners. En waar
maatregelen worden genomen om op de klimaatverandering in te spelen wordt
gezocht naar mogelijkheden om hierbij ook natuur, landschap en recreatie te
versterken.
Leefklimaat
Versterking van waterrijke natuur ziet de provincie als dé manier om het leefklimaat
in de steden te verbeteren. Groenblauwe verbindingen tussen stad en ommeland
moeten worden versterkt, zij dienen zowel de recreant als flora en fauna. In het
buitengebied moet volop gelegenheid zijn om te recreëren, te ontspannen en te
genieten. Stiltekernen in natuurgebieden worden ontlast door aantrekkelijke
voorzieningen op andere plekken. Erfgoed wordt beter bereikbaar en beleefbaar.
Steeds meer boerenbedrijven gaan als satellieten van stadslandbouw fungeren en
meer landbouwbedrijven krijgen voorzieningen voor meerdaags verblijf.
Een breed gedragen visie
De visie is door de provincie opgesteld in samenspraak met inwoners, ondernemers,
tal van organisaties en andere overheden. Ook in de uitvoering ziet de provincie
voor hen een grote rol. De Landschapstafel Groen IJsselmonde heeft de provinciale
visie gebruikt als bouwsteen voor de eigen visie die binnenkort zal verschijnen.
U kunt de visie hier downloaden.

Vragen? Meer informatie? Neem contact met ons op!
Mail naar t.endlich@bar-organisatie.nl
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ontvangst voegt u tim@maakhetopen.nl toe aan uw adresboek.

