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Groeimodel Beheerconvenant Prachtlint 
Alblasserwaard Vijfherenlanden 

 

Molenaarsgraaf, 10 september 2019 

door Rolia Wiggelinkhuijsen (mede-initiatiefnemer) 

Inleiding  
Het beheerconvenant ontleent zijn kracht aan het vanuit het gebied en de mensen & organisaties tot 

stand komen van een hechte samenwerking. De regio is zelf het beste in staat met kennis van het 

gebied in partnerschap vooruitgang te boeken op ecologisch gebied, zodanig dat de inwoners en 

bezoekers van het gebied het prachtlint gaan waarderen. “Wij weten het beter in de regio!” 

Inmiddels is het Blauwzaam Lint uitgegroeid naar Prachtlint met een solide en hechte basis van 

partners die zich aan het beheerconvenant voor vijf jaar verbonden hebben.  

(zie poster pdf beheerconvenant). Optie voor 10 jaar staat nadrukkelijk in de poster. 

“De doelstelling is het BlauwZaam lint minimaal 5 jaarecologisch te beheren met een optie om 5 jaar 

te verlengen. De deelnemers formuleren gezamenlijk de richtlijnen voor een duurzaam ecologisch 

beheer.  

================================= 

 

Blauwzaam kent met het Prachtlint drie sporen: 

 
1e spoor: doorgaan met het vergroten van areaal en partners Prachtlint 

Het initiatief ligt hiervoor bij de partners van het prachtlint 

 

2e spoor: kwalitatieve opschaling met als doel: 

o samenhang in het gebied brengen tav alle groen-blauwe initiatieven 

o kennis bijeenbrengen (w.o. monitoring info)  

o bewustwording vergroten 

o dragers vinden voor de groen-blauwe (te ontwikkelen)  kwaliteiten 

o visie of plan input benutten van sessies elders  

o bestuurders betrekken 

o kansen benutten om financiering van initiatieven in de regio binnen te halen 

(bijen, groene schoolpleinen, stresstest, Natura 2000 omgevingsonderzoek) 

o helpen bij het goed helder krijgen van de bedreigingen en kansen voor het 

landschap 

o Iedereen in de regio mee zien te krijgen  

 

3de spoor: helpen met het ontwikkelen van gebiedsgerichte oplossingen (bijv.voor  

bodemdaling en natuurbeheer) 

o Organiseren van een bijeenkomst met nieuwe inzichten 
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Het waarom, wat, wie en hoe bij het doorontwikkelen van het 

beheerconvenant 
 

Waarom? 

o Voor de mensen een prettige werk- en leefomgeving 

o Samen  met stakeholders en partners 

o Landschapspijn verminderen 

o Steriele grasakkers bloemrijker maken 

o Kennis vergroten van het belang van biodiversiteit 

o Ecologisch boeren rendabel maken 

o Het welzijn van de mens meetbaar vergroten (wat levert het op?) 

o Roofbouw verminderen op het natuur en landschap 

o Integraler en effectiever (samen) beheren. 

 

 

 

Wat? 

o Hele regio ecologisch! 

o Van binnen uit de ecologische hoofdstructuur terug brengen 

o Bewustwording bij gebruikers in de regio van de (ontbrekende) ecologische waarden. 

Niet alleen groene weilanden maar ook kleur door bloemen en andere biodiversiteit. 

o Planten- en dierenrijk versterken 

o Robuuster ecosysteem ontwikkelen 

o Visie op slootbermen en randen van weilanden 

o Business Case ecologisch boeren 

o Ecosysteemdiensten van natuur en landschap introduceren 

o Vergroenen en verblauwen van de kernen.  

o Groen-blauwe schoolpleinen en bedrijfsterreinen 

o Bodemdaling aanpakken in combinatie met peilverhoging en daarmee ook C0₂ reductie. 

o Wensbeeld, herinrichten van de bermen van de PZH 

o Uitzoeken hoe we de kwel in het gebied beter ecologisch kunnen uitnutten 

o willen we dat ze gefaseerd maaien en afvoeren 

o willen we dat ze bij bomenkap niet al te rigoureus te werk gaan 

o willen we dat als ze opnieuw gaan inplanten een grote variatie in streekeigen bomen en 

struiken gebruiken 

o kennis uit de regio inzetten bij hun activiteiten 

o samenwerken bij het schrijven van goede ecologische bestekken 

o dat ze aanwezig zijn op de bijeenkomsten van het beheerconvenant 

o  willen we dat slootkanten, met grote variatie aan streekeigen nectarsoorten, goed 

worden beheerd 

o Argusvlinder een icoonsoort wordt 
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Wie? 

o Iedereen die een stem heeft in het gebied 

o Steeds meer partijen sluiten aan bij het beheerconvenant 

o 650 agrariërs betrekken  

o Gebiedscoalitie 

o Gebiedsplatform A5HL 

o Landschapstafel en Erfgoedtafel 

o Waterschap> overloopgebieden meekoppelkansen 

o Gemeenten vergroenen en verblauwen van de kernen 

o PZH/DBI voor herinrichten bermen 

o Parktrust voor groenen bedrijfsterreinen 

o Groene cirkel Graafstroom 

o Aansluiten bij de bijenlandschap initiatieven 

 

Hoe? 

o Waar liggen abiotisch gezien de beste kansen? Op voedselrijke klei is het lastig 

bloemrijke bermen te beheren. De bloemen verdwijnen na verloop van tijd voor het 

overgrote deel door de voedselrijke bodem. Prioriteit geven aan zandige bermen of 

moeraszones? 

o Inzaaien met streekeigen bloemen om snel resultaat te zien. 

o Prioriteiten stellen 

o Kennis over bloemrijk slootkantenbeheer ophalen en implementeren 

o Gebiedsvisie ontwikkelen voor A5H 

o Mee koppelen met de uitkomst van de klimaat stresstest van kernen 

o Goede plannen uitwerken zodat nieuwe colleges en nieuwe partijen enthousiast mee 

gaan financieren 

 

=================================================== 


