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Terugblik op 2007

Huiszwaluwenactie

Ook 2007 was een jaar van hard werken.
Het is ondoenlijk om hier uitvoerig verslag
van te doen. Wij volstaan hier met een
korte samenvatting om een indruk te geven
waar de Stichting Natuurvrienden Capelle
aan den IJssel e.o. (SNC) zich mee bezig
houdt.
In 2007 is de stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel e.o. (SNC) doorgegroeid van actiegroep naar stuurgroep en denktank.

Op 16 maart werden door de leerlingen van
het Comeniuscollege, afd. VMBO Pelikaanweg, de gemeente Capelle aan den IJssel en
de st. Natuurvrienden ongeveer 50 kunstnesten opgehangen aan 20 gevels aan
de Bermweg-Oost en 9 nestkastjes in het
Schollebos. De bewoners aan de Bermweg
en de volkstuinvereniging Nut en Genoegen
werkten mee. Voor deze actie won de gemeente Capelle een gedeelde tweede plaats
van de stadsvogelprijs 2007 van de Vogelbescherming Nederland.

Vrijwilligers.
Dank aan de vele vrijwilligers, die ons met
raad en daad hebben ondersteund. Hun inzet
gaf een belangrijke kwaliteitsimpuls aan
de vele onderwerpen waar wij in 2007 aan
gewerkt hebben. Onder deze vrijwilligers
zijn twee studenten, die voor hun toekomstige carrière ervaring in het werkveld willen opdoen. Wij begeleiden hen en bieden
hen de mogelijkheid om hun verworven
kennis te confronteren met de praktijk door
met ons mee te denken, mee te werken en
onder onze stichtingsnaam actie te ondernemen. Ons voordeel: zij brengen informatie over nieuwe inzichten en ontwikkelingen
mee.

Gemeente-overleg
Overleg tussen ambtenaren en SNC ontwikkelde zich in 2007 positief. Er wordt groener
gedacht en gehandeld. Voorheen hadden wij
te maken met ingewikkelde communicatie
lijnen. Deze zijn verbeterd; zij zijn korter
en directer geworden. Allen dank.

Educatie, excursies.
Wij organiseerden vier seizoensexcursies,
een vleermuizenexcursie o.l.v. Peter van
Dalen en een nachtvlinderexcursie o.l.v.Rob
van Tilborg. Wij gaven scholieren informatie en hebben op verzoek van de gemeente
meegewerkt aan een presentatie voor studenten van een mbo. Wij deden mee aan de
Dag van het Park.

Broedresultaat: vier nestkasten werden bezet. De eieren in twee half-open nestkasten
werden door andere vogels geroofd.

Schollebos
Van de 9 geadopteerde mezennestkasten
werden er 4 bebroed. Hiervan mislukte 1
broedsel. Van de 4 geadopteerde boomkruipernestkasten werd er 1 bebroed. De bosuilennestkast werd nog niet bezet.
In samenwerking met het Wijknatuurteam
Alexander werd het Schollebos geïnventariseerd op planten, paddenstoelen, vogels,
libellen, vlinders en andere insecten. Hiervan verschijnt in 2008 een leuk boekje met
foto’s. Paden in het Schollebos werden op
verzoek van de gemeente door SNC kritisch
bekeken. Resultaat: de gemeente gaat enkele overbodige paden verwijderen en wateroverlast op paden aanpakken door het
aanleggen van drainage en onderzoek naar

de mogelijkheid om op zeer natte plekken
een amfibieënpoel aan te leggen.
Het maaien op de ‘ ijsbaan’ , ruige weides en
oevers werd op advies van SNC verbeterd.
Resultaat: er kan nu een grotere variëteit van
bloeiende planten ontstaan, waar vlinders
en andere insecten op af kunnen komen. Op
advies van het SNC en het Wijknatuurteam
Alexander gaat de gemeente akkoord met
de aanplant van wilde, inheemse appels,
peren en mispels. Deze voorvaderen van

SNC heeft hiervan officieel aangifte gedaan
wegens overtreding van de Flora- en Faunawet en de gedragscode Waterschappen.
Deze aangifte werd echter niet ontvankelijk
verklaard, omdat niet achteraf de noodzaak
van deze werkzaamheden kon worden
beoordeeld. Wij waren dus te laat. In 2008
zullen wij deze fout niet meer maken.

Wijkgroen

onze fruitbomen worden met uitsterven
bedreigd. Ondanks onze blijvende inspanningen heeft de gemeente besloten dat de
kinderboerderij voorlopig gehandhaafd blijft
op de ’s-Gravenweg. Desondanks blijft SNC
lobbyen voor een natuur-educatiecentrum
in het ijsbaangebied.

Luchtkwaliteit
Kap van bomen en struiken leidde bij ons
tot bezorgdheid over onze luchtkwaliteit.
De politiek in Capelle deelt deze bezorgdheid met ons nog niet, alhoewel zich situaties voordoen waarbij de grenswaarden
voor luchtkwaliteit worden overschreden.
SNC houdt daarom de vinger aan de pols,
vooral nu bekend is dat de normen voor
luchtkwaliteit aangescherpt zullen gaan
worden. Bovendien is aangetoond dat groen
(bladeren) het fijnstof in de lucht met ¼
kan verminderen.

Wijkblauw
Ondanks afspraken met het Hoogheemraadschap (HHSK) hebben zij toch in 2007 tijdens het broedseizoen van oever tot oever
de watergangen in o.a. Schenkel gemaaid.

SNC ontdekte in het Wegelingpark zeer oude
bomen: vleugelnoten in hun natuurlijke
groeivormen. De gemeente erkende deze
bomen als zijnde monumentaal. Zij mogen zich op een natuurlijke manier verder
ontwikkelen. Op initiatief van het SNC heeft
de gemeente de toegankelijkheid van het
Wegelingpark hersteld. Er loopt nu een
mooi snipperpad door dit parkje. Met de gemeente is eveneens afgesproken, dat SNC
in het Wegelingpark twee amfibieënpoelen
zal gaan herstellen en onderhouden.
Wij ontdekten aan de Slotlaan/Oude Laantje
een cultuurhistorisch restant van een zeer
oud landschapselement; een oude hakhoutwal van zwarte elzen. In overleg met SNC
heeft de gemeente deze historische hakhoutwal hersteld.

Volgens SNC worden helaas nog steeds te
veel struiken tot op teenhoogte gesnoeid,
of vervangen door steen, gras, of door saaie
en eentonige struikjes. Ook wel ‘economisch’
groen genoemd. In 2008 willen wij dit a.d.h.v.
eigen onderzoek en inventarisatie aantonen.

Wat deze nieuwe bomenverordening wel teweeg heeft gebracht, is dat onder ambtenaren meer over een boom en kap wordt
nagedacht. Een boom wordt niet altijd meer
gezien als onhandig straatmeubilair. Het
inzicht breekt door dat een boom ook positieve gevoelswaarde heeft voor burgers en
een bijdrage levert aan de verbetering van
de luchtkwaliteit.

Public Relations
Er wordt hard gewerkt aan het restylen van
de website. Wij hebben in 2007 11 nieuwsbrieven ‘ nieuwe stijl’ uitgebracht en er was
veel media aandacht. Het aantal lezers van
de nieuwsbrief: 335.
Het volledige jaarverslag wordt u op verzoek toegezonden.
Mail naar: secretaris@natuurvriendencapelle.nl

Financien
Op aandringen van SNC en op advies van
ambtenaren heeft de politiek besloten om
in Capelle gevelbegroeiing langs de openbare ruimte toe te staan.

Bomenbarometer
Met behulp van onze bomenbarometer konden wij aantonen, dat in 2006 ongeveer 50
% van de gekapte bomen was verdwenen
en niet meer werd vervangen.

Wij ontvangen geen subsidie. Onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de donateurs en de vrijwillige bijdragen na afloop
van excursies. Verder hebben wij van de
gemeente materiële- en personele ondersteuning gekregen bij de Dag van het Park
en bij het ophangen van de Zwaluwennestkasten aan de Bermweg.

Nieuwe bomenverordening

Oproep om natuurvriend(in) te
worden

SNC is van mening dat met deze nieuwe
bomenverordening de burger nog steeds
behoorlijk machteloos is waar het gaat om
kappen van bomen. De weg naar de rechter
is voor veel burgers een te groot obstakel.
SNC blijft streven naar meer objectieve en
meetbare criteria op grond waarvan een
kapvergunning kan worden beoordeeld.

Als u ons ook financieel wilt steunen, vindt
u op de website een formulier om u aan te
melden als natuurvriend(in).
Via Contact -->Natuurvriend(in) gezocht.
Uw bijdrage kunt u overmaken op girorekening 4289550 t.n.v. St. Natuurvrienden
Capelle aan den IJssel e.o., Capelle aan den
IJssel

