Tips en tops uit werksessie Kagerzoom
Leeswijzer In dit document staan de Aps en tops t.a.v. de herontwikkeling Kagerzoom die verzameld zijn Ajdens het werkatelier op 5 juli jl. Toen ging een 40-tal betrokken kenners en gebruikers uit
het gebied aan de slag met de opbrengst uit de enquête, straaAnterviews en gesprekken. Een externe procesleider begeleidde de bijeenkomst. Hij verzamelde de Aps en tops. Hij rubriceerde ze in
dit overzicht slechts ter bevordering van de leesbaarheid. De gemeente verwerkt de Aps en tops en de eerder verzamelde input tot een ontwikkelplan dat de vorm heeE van een visie in tekst en
beeld. Ofwel: wat zou waar ontwikkeld kunnen worden, waarom, hoe dan en voor wie of wat. Dat presenteert de gemeente in het najaar van 2017 aan alle geïnteresseerde inwoners en
belanghebbenden. Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld op het plan te reageren. Dit document bestaat uit 5 pagina's.

Biodiversiteit

Avontuurlijk groen

Tips

Tops

natuur vergroten, biodiversiteit

oppervlakte gol3aan beter benu4en

beheerplan Strengen > variaAe

minder wateroppervlakte zodat je
meer banen krijgt (holes)

aan buitengebied voor ommetjes, vrij
van gemotoriseerd verkeer
recreaAemogelijkheden aangepast, in
gefaseerd natuuromgeving

bermen bewust maaibeleid i.v.m.
biodiversiteit

vijvers in golEerrein dempen t.b.v.
nieuwe holes (minder ballen kwijt)

wandelpad naast geasfalteerd pad +
bloemrijke dijk

extra paden niet verhard

brug langs molen, uitzicht over de
polder met koeien, hagen, reigers,
volgens ook rustgevend

maaibeheer voor biodiversiteit

meer natuurlijke afscheiding langs
sloten

op asfalt ﬁetsen en hardlopen etc.
langs een laarzenpad

voetpad over dijk merenwijkzijde

ligweide op strengen

voetpaden op dijk bij grote sloot

laarzenpaden

landmark, bestemming

wilde gevarieerde natuur op strengen inkrimpen golEerrein t.b.v. natuur

natuur

Tips

Varia:e en vergezichten

Tops

Tops

Tips

combi van alles: golf, ﬁets, wandel,
beesten + uitzicht rust
oude hek, paarden, schapen, molen,
water, vrije uitzicht
betrekken bruggetje tussen gol3anen

natuur toevoegen uitbreiden gol3aan voetpad op dijk apart van ﬁetspad
meer wandelpaden langs de slootjes,
ook waar woonboten liggen
aparte rondjes
biodiversiteit op golf terrein moet
voetpad met klaphek over dijk van Zijl laarzenpad + begroeiing
terug (riet en kleine dieren zijn weg
tot Broekweg
afwisselender patroon en oevers
Laarzenpaden
langs de gol3aan; alleen daar maaien
waar dat voor het golfen nodig is?

landmarks

direct gebied rondom de molen met
dijkje houten hek, paarden en
schapen

bomen langs zeil beperken het zicht
op de boterhuispolder

behoud boerensloten geeE meer
biodiversiteit

overal te dicht gemaaid langs water

opschonen ruimte voor/om molen

meer voor de molen, zo wat vaag

boerensloot heeE meer biodiversiteit,
(niet pas na de langste dag snoeien)
het kleine weiland met zijn mooie
planten moeten kennelijk ná de
langste dag gesnoeid worden, anders
gaan ze dood

riet als beschoeiing op golEerrein en
Kagerzoom
verrijking biodiversiteit rondom de
gol3aan via natuurbeheer, bv.
beschoeiing van riet / weghalen gras
(Ben Hoogduin en Theo Warmerdam
weten hier meer van

wandelen, laarzenpaden op zand,
grind of schelpen (Niet alles
asfalteren!)
laarzenpad mogelijk naast de sloot
paadje achterom

*naar de molen vrij (geen hek)

uitzichten en rust

natuurlijke rust voor drukke
merenwijkers en andere mensen uit
de stad en regio
riet in de sloot zuivert ook het water

rietkragen op/langs gol3aan = habitat avontuurlijk bos maken

sportveldje behouden, iets
opknappen

vergezichten naar de molen

wc-gebouw verplaatsen zodat uitzicht
open wordt als je van de brug komt

langs de dijk t.o. golEerrein dicht
struweel, habitat zangvogels

verbetering van de sportvelden

Herstel holle mare langs schapenwei
(historische en natuurwaarden)

plas moeras
variaAe scholekster

ruige uitdagende struinranden

behoud hoge made (riviertje)

molen vrijze4en erf

natuur vriendelijke oevers

natuurvriendelijke oevers + meer
variaAe div. plaatsen

breder natuurlijke (onbemaaid)
vegetaAe langs de oevers

glad asfalt voor skaten

kleinschalige landschapselementen
behouden

natuurvriendelijke oever inrichAng en faciliteren opknappen, veel
beheer met ruimere oevers, waar
spannender maken
mogelijk ﬂauwer talud
meer biodiversiteit
speelveld = top!

ﬁtnessparcours langs pad naast veld

uitkijkbult bij hole 6

spor4oestellen

rechts stad met zwanenbloemen
wilgen

driehoek bij brug nat houden
speelterrein
broekbos op strengen zou nat moeten
blijven, verdroging leidt tot verruiging

ﬁtness naast basketbal terrein
volleybalnet

de steil kantjes van de bultjes langs de
oevers van het zwemwater op de
strengen. Ontstaan door afslag.
Broedplaats voor ijsvogels, behouden
dus!
na4e driehoek: rusAg om rond te
lopen. Hoge waarde voor
biodiversiteit ontwikkeling. geen
asfalt pad
sloten in de broek en
simonnetjespolder met rijke
oevervegetaAe
het rondje buitenom het golEerrein,
daar kun je vrijelijk de hond uitlaten
zonder dat de natuur eronder lijdt.
vogelrijkdom de strengen

broedplaats moet nat blijven

vogeluitkijkpunt op tengnagel

uitzichten op struweel en sAltegebied
koudenhoorn
uitzicht schi4erend, bank/rustplek
B&S polder, openzicht houden + meer
biodiversiteit, hekjes, watertjes,
weiland
open zicht broek en
simonnetjespolder

links kippenveld

de strengen: rijke diverse
moerasnatuur. Zeer geschikt om een
breed geïnteresseerd publiek kennis
te laten maken met een grote
verscheidenheid aan vogels.
natuurlijke waterkanten
sloot rondom golEerrein meer
variaAe. -vorm +begroeiing
natuurvriendelijke oevers

struinmogelijkheden

ruimte voor trimmen houden

moerasdriehoek weer na4er maken
voor o.a. salamanders

lopen tussen dieren

natuurbeheer strengen: meer moeras,
na4er

zicht- en windlijn verbeteren vanaf de
molen

bloemrijke bermen

dieren

biodiversiteit vergroten in weiland
door minder nesten en later maaien
randen verscheidene, gras afvoeren
voor meer biodiversiteit

ooievaarspaal

meer begroeiing langs het water

driehoek nat gebied bij zijl

moeras nat houden, houtopslag
regelmaAg verwijderen
slootranden 3m niet maaien
(probleem juist onkruid groeit langs
de rand)
extra nestplaatsen op strengen

talud grote sloot naar golEerrein
meer variaAe geven vorm en helling
meer natuurlijke oevers gol3anen
meandering van sloten op en naast de
gol3aan
nat gebied houden

voerakker met weidemengsel in
rietgedeelte op strengen
zorg voor natuurbeheer op strengen
zodat zang- en rietvogels meer kans
hebben
na4er gebied meer moeras

met uitzicht houden, bomen?

tengnagel schuine kanten in de dijk
(a.d. oostkant langs de Zijl) verAcaal
afsteken voor oeverzwaluwwand. Met
daarvoor een klein beschermd stukje
water omdat de nieuwe damwand
een stuk uit de oever ligt!

stengen meer zicht op de molen, echt
rietveld en voerakker maken

zicht- en windlijn op Strengen tussen
Boterhuispolder en Broekmolen
banken

hekken voor gol3aan weg, als het kan ingang naar de golfclub meer
qua veiligheid (banen draaien)
uitnodiging

ooievaarsnesten
het landschap afwisselender

over bruggetje ineens de natuur
binnen in twee stappen
rust naast het water
meer mogelijkheden om te varen naar
andere delen gebied, pontje
koudenhoorn

rijen hoge populieren geeE koelte,
windvang voor vleermuizen,
nestelgelegenheid vogels
deel bloemrijkgrasland en
vlinderidylle/bijenlint bij sport en
recreaAeveldjes
het moerasdriehoekje tussen grote
sloot en zijl, met dijkje alleen voor
voetgangers en bankjes om over het
water te kijken
zoombegroeiing langs grote sloot
behouden met onregelmaAg patroon en
gebiedseigen soorten, heesters en
bomen
populierenstrook naast merenwijk
natuur lobben op golEerrein
populierenstrook
natuur
bloemrijke bermen met mozaïek beheer
om mooie patronen
groene cirkels

populieren (áls ze omvallen)
vervangen voorlager soorten voor
weidevogels en molenbiotoop
niks op de rechte kant, ruige vlakte
rustgevend!

Agrarisch

Veilig en opgeruimd

Beheerplanning

Informa:e en educa:e

Proces

Tops

Tips

Tips

Tips

Tips

Tips

het laatste stuk Broekpolder met
agrarische funcAe
landelijk met z'n hooibalen

boerenland natuurvriendelijker
beheren
biologisch boeren

verbeteren veiligheid golf ﬁetspad

beter maairegime

informaAebord op de steiger

veiligheid hoek merenwijk/Warmond

beter hondenbeleid 1 maart tot 1
september dicht

kans om bestaande te handhaven qua
natuurbeleving, zie enquête
het bestaande handhaven

koeien stralen rust uit

in polder ruimer van de oevers
maaien

roeiboot naar koudenhoorn

natuurlijke rust die koeien uitstralen,
genieten, ontstressen

delen gebruik oudhollandse
veehouderij en kinderboerderij

het pontje langer in dienst

beheerplan maken

infobord voor nestkasten

koeien stralen rust uit

biologisch boeren + kinderboerderij

afval van gol3aan achter een mooie
wilg….

beheer sAchAng maken

educaAeve gebiedsinformaAe over
natuur en cultuurhistorie

drinkplaats voor koeien i.v.m.
vertrappen kanten
wildakker voor de zangvogels +
knotwilgen
drinkwater oever creëren voor
blaarkoppen, behoud vorm en
begroeiing van de oevers

pontje

handhaving m.b.t. honden

informaAe over biodiversiteit, langs
en pad en mobiel
gebiedsinfoborden

gevaarlijke bocht! Snoeien struiken

vergoeding voor het uitstel van
maaien voor Theo, zodat er meer
plantenrijkdom ontstaat.

aantrekkelijke leerzame borden

weiland met koeien behouden totdat
de boer ervan afziet

bij molen ﬁetspad verleggen >
veiligheid gol3aan

uitgesteld maaibeheer, vergoeding ter infoborden aantrekkelijker maken
compensaAe

afspraken met de boer over
mozaiekbeheer landschap
Indien Theo Warmerdam geen proﬁjt
meer heeE van de wei, dan
waterbeheer niet koppelen aan
gol3aan maar hooiland maken.
(Blaarkoppen fantasAsch ook zijn
promoAebijdragen aan
streekproducten en delicatessen)

veilig wandelen te druk met ﬁetsers,
geen wielerparcours
wielrenners zorgen voor gevaarlijke
situaAes, voetgangers in gedrang

informaAebordjes op strengen om te
laten zien wat er gebeurt en wat er te
zien is
beheerplan maken voor beheersen en infobord met historie polder
proces, 'hapsnap' fragmentarische
houtopslag van strengen
vangst. Combi van suggesAes en
kennis. Gefundeerde keuzes.
Startpunt voor verdere discussies.
Hoeveel nieuws opgeleverd? Op basis
hiervan niet gaan tekenen maar
verdiepen. Qua diepgang niet verder
dan enquête.

populieren onderhouden

pad beter asfalteren

veiligheid voetpaden

maak gebruik van de gebiedskennis
van Theo Warmerdam en Ben
Hoogduin
biodiversiteit en gol3aan gaat niet
samen. Agrarische funcAe behouden.
Oostkant grenzend aan water advies
vragen. Groene Cirkel helpdesk graAs.
Aansluitend beleving Groene Hart.

er is een ﬁetsroute ontstaan en er is
geen scheiding van ﬁetsen en lopen.
Onveilig omdat er steeds meer
elektrische ﬁetsen komen en
wielrenners. Geldt voor het helen
gebied!
ﬁetspad bij grote sloot is te smal

beter scheiden ﬁets- en wandelpaden
brug veilig is te smal
veilig wandelen met de hond, 4
gescheiden ﬁets en wandelpaden
ﬁets- en wandelpaden meer
gescheiden

veiligheid voor jongen kinderen en
honden, enz.

vervanging van het huisje door iets
eleganters. Voorbeelden bij MaAlo
top + toilet moet wel open en het
liefst ergens anders
ﬁetsenstalling
toiletgebouw verplaatsen

meer afvalbakken
strand is vies
bij ligweide prullenbakken en BBQ
plaatsen
beter toilet en afvalvoorzieningen
strandje en hek langs rietkraag
hekwerken opknappen
opruimen molen biotoop

meubilair en hekwerken op elkaar
afstemmen
hondenpoep verwijderen

