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Inleiding
 
Het Prachtlint is een bloemrijk lint dat de afgelopen jaren in de Alblasserwaard 
en Vijfheerenlanden is ontstaan en zich steeds verder uitbreidt. De vrijwilligers 
en projectleider van de werkgroep Prachtlint zetten zich, samen met regionale 
partners (burgers, bedrijven, scholen, overheid en instellingen), in om nieuwe 
natuur, zogenaamde parels, te creëren en het groen in de openbare ruimte 
ecologisch te beheren. 
 
Uiteindelijk zorgen we er zo samen voor dat er een vlinder- en bijenlint ont-
staat dat loopt van Alblasserdam tot Leerdam en natuurlijk op zoveel mogelijk 
andere plaatsen in onze regio.
 
Hiermee wordt niet alleen de biodiversiteit vergroot, maar ook de onderlinge 
contacten versterkt en laten we met z’n allen zien dat we de handen uit de 
mouwen durven te steken en trots zijn op onze streek. 

Om deze doelen te bereiken ontvangt de werkgroep via de Stichting Blauw-
zaam subsidie van de provincie Zuid-Holland voor een tweetal projecten: 
Prachtlint 2.0 en de Basis van het Blauwzaam Lint (Prachtlint)
 

 

 
Prachtlint 2.0
 
Het project Prachtlint 2.0 maakt deel uit van 
Groen Verbindt en krijgt subsidie van de provincie 
Zuid-Holland. Het doel het Prachtlint 2.0 is het 
verdichten van het Prachtlint door het creëren van 
meer natuurparels en het netwerk van ecologisch 
beheerde bermen uit te breiden. Dit alles gebeurt 
met behulp van een enthousiaste groep vrijwil-
ligers die zich inzet voor een mooie biodiverse 
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

Basis Blauwzaam Lint
 
Het project Basis Blauwzaam Lint ondersteunt de 
vele vrijwilligers van het Prachtlint. Het Prachtlint 
is inmiddels iets van de hele streek geworden.  
Een van de grootste motoren achter het Prachtlint 
is het beheerconvenant, waarin beherende organi-
saties uit de regio de krachten bundelen en afspra-
ken maken over ecologisch groenbeheer. Jaarlijks 
worden twee bijeenkomsten georganiseerd voor  
de ondertekenaars van het convenant.
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Prachtlint 2.0 - nieuwe parels in 2019 
In 2019 zijn er weer een aantal nieuwe natuurparels aan het Prachtlint  
toegevoegd. Hieronder volgt, in willekeurige volgorde, een overzicht van 
een aantal van de nieuwe projecten. 
 
Werelderfgoed Kinderdijk
In Kinderdijk is het groen van de entreezone van werelderfgoed Kinderdijk 
(SWEK) ingezaaid met een Biodivers (=streekeigen) mengsel. Door de droogte 
in het voorjaar sloeg dit in eerste instantie niet goed aan, gelukkig kwam dit 
later goed. Ook zijn er op de plek van de oude boomgaard naast het  
Wisboomgemaal een aantal fruitbomen aangeplant.  
 
In het najaar een start gemaakt met de Havelingen 2.0. De buitendijkse hooi-
landjes tussen de molens van de Nederwaard worden weer in ere hersteld.  
De oude vochtige hooilandjes waren in de loop van de jaren verwaarloosd en 
overwoekerd met riet en bramen. Door deze terug te brengen in originele staat 
komen de kruiden terug. Behalve dat de bloemrijke graslanden mooi zijn voor 
de vele bezoekers zullen deze als bron fungeren voor vele insecten, die op hun 
beurt weer voedsel zijn voor de vele broedvogels van de boezems, zoals de 
zwarte stern.

Het herstellen van de cultuurhistorie gaat hier hand in hand met het vergroten 
van de biodiversiteit. Prachtlint heeft voor SWEK een quickscan laten uitvoe-
ren om de werkzaamheden in dit kwetsbare gebied zorgvuldig te laten  
verlopen.

De havelingen langs de Nederwaard in vroegere tijden (bron SWEK)

https://www.kinderdijk.nl/actueel/nieuws/havelingen-nederwaard-zo-veel-mogelijk-in-ere-hersteld/
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Boomgaard Onderweg
In Arkel is boomgaard Onderweg aan het Prachtlint toegevoegd. De boom-
gaard, ooit door de gemeente Giessenlanden aangekocht, maakt nu deel uit 
van een burgparticipatieproject waar ruim 40 vrijwilligers bij betrokken zijn.  
 
Met subsidie van de gemeente Molenlanden wordt de boomgaard sinds begin 
2019 ecologisch beheerd. Van de eerste oogst is een heerlijk perensap  
gemaakt dat wordt verkocht in o.a. de wereldwinkel de Punt in Arkel.  
De opbrengsten worden gebruikt voor het onderhoud van de boomgaard.  
Een deel van de pruimenoogst is aan de voedselbank gedoneerd. 
 
Er zijn plannen voor de aanleg van een paddenpoel en picknickplek voor  
recreanten en lunchplek voor werknemers van het naastgelegen  
bedrijventerrein Papland.

De boomgaard werd tijdens NLDoet in maart officieel overgedragen aan de vrijwilligersgroep door wethouder Lanser (foto Richard Slagboom)

https://depuntarkel.nl
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Prachtlint Hardinxveld-Giessendam
In mei werd langs het fietspad aan de Parallelweg het eerste Prachtlint  
infobord geopend door wethouder Boerman. Het bord staat langs een  
brede berm, die op initiatief van teamleider groen van de gemeente  
Hardinxveld-Giessendam Hans van den Heuvel als enkele jaren ecologisch 
wordt beheerd. 
 
Bij het infobord is een bankje geplaatst waar recreanten rustig kunnen  
genieten van de bloemenpracht van de Parellelweg.

Bloemenpracht langs de Parellelweg (foto Richard Slagboom)         Het eerste infopaneel van Prachtlint (foto Peter Paul Klapwijk)

Giessenzoom
Net ten noorden van deze ecologische verbinding langs de Parallelweg ligt het 
nieuwe natuurparel Giessenzoom. Op een circa 2 hectare groot terrein naast 
het riviertje Giessen heeft Waterschap Rivierenland twee poelen gegraven en 
natuurvriendelijke oevers aangelegd. Een prachtige stapsteen voor de natuur. 
 
Door de variatie in wateren is de Giessenzoom een paradijsje voor libellen en 
andere insecten. Wie het gebied in het late voorjaar bezoekt heeft zelfs kans 
om de Bruine Korenbout te zien, een vrij zeldzame libel. In de Giessenzoom 
staat ook een insectenhotel voor wilde bijen, dat geschonken is door de  
provincie Zuid-Holland.

Prachtlint Alblasserdam 
Vlak voor het eind van 2019 werd bekend dat er in Alblasserdam een tweetal 
natuurparels bij komen. Zo wordt het Boerenpad aan het Prachtlint toege-
voegd. Het Boerenpad is een wandel- en fietspad dat langs de bebouwde kom 
van de gemeente loopt. Enkele jaren geleden zijn de sloten langs het Boeren-
pad voorzien van natuurvriendelijke oevers. Halverwege het Boerenpad ligt 
natuurparel Liesgras dat sinds 2017 bij het Prachtlint hoort.

https://www.waterschaprivierenland.nl/opening-natuurgebied-giessenzoom-op-8-oktober
https://www.prachtlint.nl/parels/liesgras/
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Ecologische verbinding Boerenpad

Natuurparel  
Liesgras Alblasserbos  

Kortland

De ecologische verbinding langs het Boerenpad als voorbeeld op de kaart van Prachtlint.

MAVO-park
Een mooie nieuwe aanwinst in AlblasserdaM is het MAVO-park. Achter de 
Mesdaglaan ligt een verborgen pareltje. Tussen de locatie waar vroeger MAVO 
‘de Blokkerd’ stond en de brug over het Achterwaterschap ligt een park dat 
grotendeels ecologisch wordt beheerd. 
 
In het parkje ligt een grote poel die door een mooie kruidenrijke vegetatie 
wordt omzoomd. Daarnaast zijn een aantal brede randen langs de oever van 
de naastgelegen wetering afgeplagd. Door jarenlang ecologisch beheer is 
hier een bijzondere vegetatie ontstaan. Er groeien tal van bloemen, waaronder 
rietorchissen. 
 
Aan de oostzijde van het Achterwaterschap ligt Alblasserbos Kortland. 
De gemeente Alblasserdam en provincie Zuid-Holland zijn met eigenaar 
Staatsbosbeheer in overleg het bos biodiverser te maken door het anders te 
gaan beheren en in te richten. Vrijwilligers van Prachtlint geven hierbij advies. 
 
Het groen langs het Boerenpad en het MAVO-park vormen een mooie geleide-
lijke overgang tussen de bebouwde kom van de Alblasserdam en naastgele-
gen polders Blokweer en Kortland.
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Groene Schoolpleinen 
Sinds 2019 helpen leden van de werkgroep Prachtlint bij het vergroenen van 
schoolpleinen. Zo maakten op 2 november de eerste tegels van het school-
plein van de J.P.Waale in Gorinchem plaats voor fris, groene struiken. 
 
Bij het vergroenen wordt samengewerkt met leerkrachten, schoolbestuur en 
ouders, maar ook met het Wellant College. De leerlingen van het leerwerk- 
traject worden ingeschakeld bij de uitvoering. 
 
Behalve het groene schoolplein in Gorinchem is Prachtlint in gesprek met 
scholen uit Nieuw-Lekkerland en Groot Ammers om maatregelen te treffen om 
het schoolplein klimaatbestendig te maken. 
 

Meer info over de projecten van Prachtlint zijn te vinden op onze website 
www.prachtlint.nl

https://www.ad.nl/rivierenland/een-groen-schoolplein-voor-basisschool-j-p-waale-in-de-lingewijk~aa35f335/
https://www.prachtlint.nl
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Basis Blauwzaam Lint
Vrijwilligersprojecten 
Het project Basis Blauwzaam Lint (BBL) ontvangt subsidie van de provincie 
Zuid-Holland voor de ondersteuning van de vrijwilligers van het Prachtlint.  
 
Dit gebeurt o.a. door het faciliteren van de vergaderingen en het organiseren 
van gemeenschappelijke activiteiten zoals de NLDoet-dag. Daarnaast zorgt de 
BBL voor de communicatie rondom het Prachtlint. 
 
In 2019 heeft Richard Slagboom het projectleiderschap van BBL overgenomen 
van Esther Dijkstra, die een stapje terug doet vanwege drukke werkzaamhe-
den. Richard wordt algemeent aanspreekpunt voor BBL en krijgt daarbij hulp 
van Wilma Abspoel en Peter Paul Klapwijk. Wilma is verantwoordelijk voor 
de vrijwilligersactiviteiten en buigt zicht over de toekomst van het Prachtlint, 
terwijl Peter Paul de communicatie rondom het Prachtlint zal vormgeven.

Vanuit BBL worden ook de activiteiten rondom het beheerconvenant  
georganiseerd. Tot in 2019 werd dit gedaan door Rolia Wiggelinkhuijsen en 
Esther Dijkstra. Rolia heeft in 2019 haar taken overgedragen aan Richard. 
 
In 2019 zijn een tweetal bijeenkomsten georganiseerd rondom het beheer-
convenant. In maart was er een bijeenkomst in de Schaapskooi in Hei- en 
Boeicoop en in september werden we ontvangen door de provincie Zuid-Hol-
land in Gorinchem. Tijdens de laatste bijeenkomst in 2019 ondertekenden 
vijf nieuwe partijen het beheerconvenant: de nieuwe gemeente Vijfheerenlan-
den (voorheen Zederik, Vianen en Leerdam), Provincie Utrecht, Utrechts- en 
Zuid-Hollands Landschap en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht. 

Wethouder Christa Hendriksen ondertekent het beheerconvenant namens de gemeente Vijfheerenlanden (foto Peter Paul Klapwijk)
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Plannen voor 2020
2020 wordt een spannend jaar voor Prachtlint. De subsidies van Prachtlint 2.0 
en Basis Blauwzaam Lint lopen af. Voor de continuering van Prachtlint zullen 
nieuwe subsidiebronnen of andere vormen van financiering moeten worden 
aangeboord. 
 
Dit kan via de provincie Zuid-Holland, maar ook wellicht via Utrecht. Sinds 1 
januari behoort namelijk de helft van de regio (Vijfheerenlanden) tot deze  
provincie. 
 
Het doel van Prachtlint is om in 2020 nog een aantal parels aan het Pracht-
lint toevoegen. Daarnaast willen we ons vooral richten op de kwaliteit van het 
beheer van de bermen en parel. Dan doen we o.a. door tijdens de eerste bij-
eenkomst van het beheerconvenant (maart 2020) de cursus Kleurkeur aan te 
bieden aan de partners. Kleurkeur is de nieuwe norm van ecologisch beheer. 

Met het project Groenste Fietspad van Nederland willen we de stedelijke zone 
langs de A15 meer betrekken bij het Prachtlint. Het doel is dat eind 2020 alle 
gemeenten binnen onze regio het beheerconvenant hebben ondertekend. 
 
Daarnaast willen we het beheerconvenant uitbreiden.Inmiddels heeft de  
gemeenteraad van onze noorderburen, de Krimpenerwaard, een motie aange-
nomen waarin wordt opgeroepen het beheerconvenant te tekenen. 
 
Al met al nog genoeg werk aan de winkel! 
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Prachtling in het nieuws in 2019
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