Projectplan bij subsidie-aanvraag in het kader van de
Subsidieregeling natuur en samenleving Noord-Brabant § 4
Gemeente impuls voor groen burgerinitiatief
Gemeente Helmond, 15 juli 2015
Het projectgebied ligt ten zuidwesten van de wijk Brouwhuis.
Het project bestaat uit een aantal elementen die zijn gericht op soortenrijkdom die
hoort bij kleinschalig oost-Brabants cultuurlandschap.
Het plan is ontwikkeld door Belangenvereniging Wijkraad Brouwhuis. Het is een
eerste fase van een verdergaande ambitie. Die ambitie is beschreven in de folder
Landschapspark Kloostereind, bijlage bij dit projectplan. In het gebied loopt al een
initiatief voor het houden van traditionele schapenrassen en voor een hoogstamboomgaard met oude fruitrassen. Eerder heeft de gemeente langs de wijkontsluitingsweg een akkerrand aangelegd.
Dit projectplan is een beschrijving op hoofdlijnen van initiatieven. De initiatieven
worden in deze fase gecoördineerd door Belangenvereniging Wijkraad Brouwhuis.
De wijkraad draagt die taak uiterlijk begin 2016 over aan een te vormen Stichting
Landschapspark Kloostereind.
Bij uitwerking van het projectplan kunnen naar aanleiding van overleg met initiatiefnemers en met betrokken eigenaren/beheerders op onderdelen wijzigingen
plaatsvinden, binnen de kaders van de doelstelling voor biodiversiteit.
Hierna komen de volgende initiatieven aan de orde:
1. Speltakker
2. Bloemrijk grasland
3. Akkerranden
4. Knotwilgen
5. Insectenwand
6. Vleermuis- en vogelnestkasten
Apart aangegeven op onderstaand kaartje zijn de locaties van bovengenoemde
7. Schapenhouderij met hoogstamboomgaard
8. Akkerrand langs de wijkontsluitingsweg

Locatie plangebied Landschapspark Kloostereind en Projectgebied Fase 1

Projectgebied Landschapspark Kloostereind fase 1
Locatie van initiatieven voor biodiversiteit

1. Speltakker
Oppervlak:
Grondeigenaar:
Initiatiefnemer:
Biodiversiteit:
Bijzonderheden:

ca. 3,9 ha.
Gemeente Helmond.
Belangenvereniging Wijkraad Brouwhuis.
insecten, vlinders, zangvogels (ook ‘s winters), kleine
zoogdieren, roofvogels.
- De akker wordt door een loonwerker uit het gebied bewerkt, en
ingezaaid.
- Akkerkruiden zoals korenbloem, klaproos, gele ganzenbloem
kamille en bolderik zijn mede beeldbepalend.
- De spelt wordt zo mogelijk op traditionele manier gemaaid,
gedroogd en gedorst. Een deel van het graan blijft op het veld
staan, en strooisel blijft achter.
- De spelt, mèt het verhaal over flora en fauna van het akkerbiotoop, wordt gebruikt in bakhuis De Willig.
- Het perceel ligt aan de wijkontsluitingsweg en aan een
recreatieve route.
- Het terrein wordt waar nodig voorzien van een draadafrastering.

Locatie

Huidige maïsakker

Spelttarwe

2. Bloemrijk grasland
Oppervlak:
Grondeigenaar:
Initiatiefnemer:
Biodiversiteit:
Bijzonderheden:

ca. 0,9 ha.
Gemeente Helmond.
Belangenvereniging Wijkraad Brouwhuis.
flora, insecten, vlinders, zangvogels, kleine zoogdieren,
vleermuizen.
- Het perceel, nu maïsland, wordt door een loonwerker uit het
gebied bewerkt, en ingezaaid.
- Het perceel is nat door kwel, daardoor kansrijk voor bloemrijk
grasland, misschien uiteindelijk zelfs met soorten als Ratelaar en
Rietorchis.
- Het perceel zal worden beheerd als hooiland, eventueel in
combinatie met (druk)begrazing.
- Het perceel ligt aan een recreatieve route.
- Het terrein wordt waar nodig voorzien van een draadafrastering.

Locatie

Huidige maïsakker

Bloemrijk grasland

3. Akkerranden
Oppervlak:
Initiatiefnemer:
Grondeigenaar:
Biodiversiteit:
Bijzonderheden:

Locatie

Maïsakker

Akkerrand

2800 m2.
Belangenvereniging Wijkraad Brouwhuis.
H. van Bree, loonwerker in het gebied.
insecten, vlinders, zangvogels (ook ‘s winters), kleine
zoogdieren, roofvogels.
- Er worden inheemse een- en tweejarige akkerkruiden gezaaid.
- De akkerranden wordt door de eigenaar / een loonwerker uit
het gebied bewerkt en ingezaaid.
- De begroeiing blijft in de winter (deels) staan als schuil- en
overwinteringsplaats en voedselbron voor insecten, vlinders,
kleine zoogdieren en zangvogels.
- De locatie ligt aan de rand van de wijk.

4. Knotwilgen
Hoeveelheid
Initiatiefnemer:
Grondeigenaar:
Biodiversiteit:
Bijzonderheden:

Locatie

Uitgangssituatie

Knotwilgen

ca. 950 m1.
Belangenvereniging Wijkraad Brouwhuis.
Gemeente Helmond en waterschap Aa en Maas.
insecten; zangvogels, vleermuizen.
- De knotwilgen worden als staken geplant.
- Er worden traditionele selecties gebruikt, geschikt voor
mandenvlechten en mutserd.
- Snoeihout kan worden gebruikt in bakhuis De Willig.
- De locatie ligt aan recreatieve fietsroutes.

5. Insectenwand
Oppervlak:
Initiatiefnemer:
Grondeigenaar:
Biodiversiteit:
Bijzonderheden:

10 m2.
Belangenvereniging Wijkraad Brouwhuis.
Gemeente Helmond
insecten, vlinders, zangvogels, vleermuizen.
- De insectenwand wordt in overleg met het IVN door vrijwilligers
gemaakt, geplaatst en beheerd.
- De omgeving is geschikt leefgebied voor insecten.
- De voorziening wordt eventueel mede geschikt gemaakt als
schuilplaats voor vleermuizen.
- De locatie ligt aan een recreatieve fietsroute.

Locatiezoekgebied

Locatie

Voorbeeld insectenwand

6. Vleermuis- en vogelnestkasten
Oppervlak:
Initiatiefnemer:
Eigenaar:
Biodiversiteit:
Bijzonderheden:

n.v.t.
(gerekend met 25 exemplaren)
Belangenvereniging Wijkraad Brouwhuis.
Particulieren
zangvogels, zwaluwen, roofvogels/uilen, vleermuizen.
- Rekening houdend met de locatie wordt in overleg met IVN en
eigenaren bepaald voor welke soorten welk type nestkast wordt
toegepast.
- De voorzieningen worden in overleg met het IVN door
vrijwilligers c.q. eigenaren gemaakt, geplaatst en beheerd.
- De omgeving is geschikt leefgebied.
- Voorzieningen worden ook beschikbaar gesteld aan
belangstellenden in aangrenzend woongebied. Dat vergroot ook
hun betrokkenheid bij het landschapspark Kloostereind.

Mogelijke locaties aan gebouwen

Voorbeelden van vleermuis- en nestkasten

