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Samen in actie voor de bij

Het gaat slecht met de insecten in
Nederland. De bij wordt
bijvoorbeeld met uitsterven
bedreigd door de teruggang van
biodiversiteit en het gebruik van
bestrijdingsmiddelen. Er is actie
nodig om de bij een kans te geven
tot overleven.
De Landschapstafel IJsselmonde wil
bijen
en andere insecten helpen te
overleven én
wil IJsselmonde recreatief
aantrekkelijker
maken. Hiervoor is het project
'Bijenlint
IJsselmonde' gestart. Het startsein
hiervoor
werd gegeven op 21 juni, door
wethouder
Jacqueline van Dongen (Zwijndrecht)
en
Ralph Lafleur (hendrik-Ido Ambacht),
samen met vertegenwoordigers van
het
Waterschap Hollandse Delta. In beide
gemeenten zijn enkele linten
ingezaaid.

De wethouders Lafleur (l) en Van Dongen harken
bloemzaad
voor bijen door het zand. © Peter Koster

Dit bijenlint is dus de eerste van velen.
De bloemen zijn niet alleen qua
aangezicht een aanwinst voor de
omgeving, maar creëren een prettige
en natuurlijke omgeving voor bijen en
insecten. Door de komende tijd actief
in te zaaien en bestaande
bloemenvelden anders te beheren
moeten de komende jaren tal van
bloemenlinten gaan ontstaan.

Hans Wagner gestopt als voorzitter

Hans Wagner is niet langer burgemeester van de gemeente
Albrandswaard. Zes jaar na zijn installatie nam hij op 13 juni
afscheid van het ambt. Wagner gaat op zoek naar een
nieuwe uitdaging.
Door zijn aftreden als burgemeester is hij ook niet langer
voorzitter van de Landschapstafel. De Landschapstafel gaat
op zoek naar een vervanger, maar wanneer deze
gepresenteerd wordt is nog niet bekend. Totdat er een
nieuwe voorzitter wordt benoemd zal Peter Luijendijk
(wethouder Barendrecht) als interim-voorzitter optreden.

Natuurbeleving voor minder validen

Ook mensen met een beperking moeten kunnen genieten van de natuur. Daarom
zetten verschillende partijen zich in om beleving van de omgeving mogelijk te
maken voor minder validen. De Landschapstafel IJsselmonde heeft subsidie
toegekend aan twee initiatieven op het eiland IJsselmonde, in combinatie met de
financiële bijdrage van de gemeente Zwijndrecht en de inzet van het Natuur- en
Recreatieschap IJsselmonde en de Stichting Hooge Nesse/Veerplaat komen deze
projecten binnenkort van de grond.
Hooge Nesse
In natuur- en recreatiegebied de Hooge Nesse wordt een speciaal aangelegd pad
voor blinden en slechtzienden aangelegd. Het pad, dat ruim 700 m lang wordt, zal
worden aangelegd in samenwerking met vrijwilligers van leerwerkbedrijf
Zwijndrecht Werkt, gecoördineerd door de Stichting Hooge Nesse/ Veerplaat.
Speelpolder Heerjanneke
Speelpolder Heerjanneke is een natuurlijke speelplek aan de rand van de polder
Buitenland in Heerjansdam. Deze speelpolder wordt geschikt gemaakt voor alle
kinderen, met én zonder beperking. Er worden speciale speelelementen aan de
speelpolder toegevoegd en andere speel- en zitelementen worden aangepast om ze
toegankelijker te maken. Ook de paden zullen op enkele plaatsen worden
aangepast.
In de tweede helft van dit jaar zal gestart worden met de werkzaamheden op beide
plekken, waarna ze komend voorjaar gereed zullen zijn.

Gidsencursus IJsselmonde
komt er aan!
Voor natuurbeleving hoef je niet in de auto te
stappen, zeker niet in IJsselmonde. Je hoeft
eigenlijk alleen maar naar buiten te gaan! Het
Zuid-Hollands landschap zoekt vrijwilligers die
als gids de bewoners van IJselmonde kennis
willen laten maken met de natuur.
Onder de rook van Rotterdam ligt een prachtige
ketting van zoetwatergetijdengebieden die het
beleven waard zijn. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap wil zoveel mogelijk
bewoners van IJsselmonde kennis laten maken met de natuur om de hoek.
Toenemend aantal inwoners
Excursies en andere natuur gerelateerde activiteiten helpen bij het beleefbaar
maken van die mooie natuur zodat mensen ontdekken en verwonderen. Een kleine
groep vrijwillige gidsen helpt het Zuid-Hollands Landschap nu al bij deze beleving.
Maar met het groeiende aantal bewoners van IJsselmonde en de aankoop van
nieuwe natuurgebieden, waaronder de Crezéepolder, is deze groep te klein.
Daarom start het Zuid Hollands Landschap samen met andere natuurorganisatie in
2019/2020 een nieuwe cursus vrijwillige gidsen, om nieuw gidstalent aan te boren
en meer mensen een natuurbeleving mee te kunnen geven.
Word een verhalenverteller
Naast het bezoek aan verschillende zoetwater getijdengebieden op IJsselmonden
komen verschillende onderwerpen aan bod: wat maakt zoetwater getijdengebied zo
bijzonder, welke planten- en diersoorten profiteren hiervan en hoe is het zo
ontstaan? Ook staat verhalen vertellen op het programma: hoe sta je voor een
groep, hoe combineer je vertellen met beleven en hoe vind je je weg naar bronnen
voor natuur- en gebiedskennis. Dit en nog veel meer hoor, ervaar en zie je tijdens de
cursus voorbij komen zodat je na afronding een goede basis op zak hebt om
deelnemers van een activiteit een prachtige beleving mee te kunnen geven.
De cursus start naar verwachting eind 2019, begin 2020. Zodra de exacte data
bekend zijn zal dit breed verspreid worden via (lokale) media. Mocht u nu al
interesse hebben in deelname dan kunt u zich aanmelden via regio-eilanden@zhl.nl
t.a.v. Mirjam Eikelenboom.

Concrete stappen voor de Nes

Sinds april 2018 is het projectteam Waalvisie in gesprek met een grote groep
omwonenden van het eiland de Nes. Samen met hen is besproken hoe de
toekomstige invulling van de Nes er uit zou moeten zien om de huidige akkergrond
te transformeren naar natuurgebied dat bijdraagt aan de biodiversiteit in de
omgeving en extensieve recreatie toestaat.
Tijdens eerdere bijeenkomsten was een deel van de aanwezigen duidelijk: laat het
gebied zoals het is en doe niets. Anderen pleitten voor kleine ingrepen: iets meer
natuur en recreatie. Met deze boodschappen is het projectteam Waalvisie terug
gegaan naar het college van B&W. Het college besloot vervolgens om het gebied
aan te kopen en in te gaan richten als natuurgebied met extensieve
recreatiemogelijkheden.
Van weerstand naar concensus
Op 10 juli presenteerde het projectteam de eerste schetsen. Dat stuitte in eerste
instantie op weerstand, maar de algehele consensus van de avond was dat er toch
tevredenheid is over het plan. Men maakt zich nog wel zorgen over het beheer in de
toekomst en het beheer van het water door het waterschap. Aan de verschillende
tafels werd dan ook flink gediscussieerd. Het complete verslag van de avond is hier
te lezen.
Planning
Volgens de planning moet het ontwerp aan het einde van het jaar definitief zijn.
Daarna start de voorbereiding voor de uitvoering en parallel aan de voorbereiding
wordt de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan uitgevoerd. De
verwachting is dat de start van de uitvoering medio 2020 kan plaatsvinden.

Vragen? Meer informatie? Neem contact met ons op!
Mail naar t.endlich@bar-organisatie.nl
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u tim@maakhetopen.nl toe aan uw adresboek.

