Nieuwsbrief De Groene Punt

14 maart 2021

In juli 2019 is de gebiedsvisie Varenschut Zuid door de gemeenteraad vastgesteld. Het betreft
grofweg het gebied ten zuiden van de Rochadeweg en tussen de ‘oude’ Zuid-Willemsvaart en de
kanaalomleiding. Het gebied is beter bekend als De Groene Punt. In deze nieuwsbrief leest u wat er
afgelopen periode is gebeurd en wat er komende periode gaat plaatsvinden.
Maaien rietland
In de eerste week van maart hebben we het rietland op het perceel aan de Kanaaldijk Zuid-Oost
gemaaid. Niet alles is afgemaaid. Ongeveer 30% van het rietland is niet gemaaid. Vogels, insecten en
kleine zoogdieren maken daar dankbaar gebruik van.
Inrichting Leembergen
In het gebied tussen de Nieuwe Aa en de kanaalomleiding, de Leembergen, doen we slechts een paar
aanpassingen. Aan de randen van het bos planten we nectarrijke hoge struiksoorten. Die zijn
aantrekkelijk voor vogels en insecten. Daardoor ontstaat meer biodiversiteit in het gebied. We planten
hier alleen inheemse soorten struiken.
Het asfalt, een restant van de Stipdonkseweg, naast de Nieuwe Aa wordt opgebroken en afgevoerd.
De laarzenpaden in het gebied worden in de toekomst tweemaal per jaar gemaaid. Op de locaties met
fraai uitzicht komen zitbanken. Gekozen is voor een robuuste bank die past in het landschap.

Voorbeeld van zo’n bank
Deze werkzaamheden worden dit voorjaar uitgevoerd.
Inrichting percelen tussen Nieuwe Aa en oude Zuid-Willemsvaart
In dit gebied liggen een aantal percelen die eigendom zijn van de gemeente. Op dit moment hebben
deze nog een landbouwfunctie. Dat gaat veranderen. De meeste percelen richten we in als bloemrijke
graslanden met hakhoutsingels. Het inzaaien van deze percelen en het aanplanten van de
hakhoutsingels vindt dit voorjaar plaats. Twee gemeentelijke percelen worden omgevormd en beheerd
als rietland.
Ten slotte zijn nog gesprekken gaande met enkele particuliere grondbezitters in het gebied over de
eventuele verkoop van deze gebieden.
Omgeving Nieuwe Aa
In de Nieuwe Aa hebben we beekherstellende maatregelen gepland. In de eerste helft van 2021
pakken we de uitwerking hiervan verder op in samenwerking met Waterschap Aa & Maas. In de loop
van het voorjaar brengen we aan de zuidkant van het project een oeverzwaluwwand aan. Na de
zomer komt er een nieuwe brug over de Nieuwe Aa. Deze brug is alleen bestemd voor voetgangers.
De brug komt op de locatie aan de Stipdonkseweg waar voorheen een brug lag.

Zandpad om De Groene Punt
Dit voorjaar gaan we het zandpad egaliseren. Kuilen en gaten worden gevuld met grond. Het pad blijft
een (onverhard) zandpad. In een later stadium verwijderen we de poort in het verlengde van
Kanaaldijk Zuidoost. Wandelaars en fietsers hebben dan toegang tot het natuurgebied. Om te
voorkomen dat motorcrossers via deze toegangsweg het natuurgebied in kunnen, brengen we hier
een sluisconstructie aan. Wandelaars en fietsers kunnen deze sluis lopend passeren.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de heer Jack Vogels. U bereikt hem op werkdagen tussen 8.00 en 16.30
uur op (0492) 58 70 88 of per mail, j.vogels@helmond.nl. Hij weet alles over de werkzaamheden en
helpt u graag.

Uitvoeringsplan inrichting Groene Punt

!
°
weg
Rochade
bestaande
slagboom

a
Nieuwe A

Leembergen

inrichting
perceel

brug
bestaande
slagboom

Legenda

aanleg oeverzwaluwenwand

Æ
!

aanleg vogelobservatie-scherm
plaatsen informatiebord watermolen
aanleg fauna uitstap-plaats

voetgangersdoorgang

rt

r
â

slagboom

aa

inrichten uitzichtpunt

sv

k

m
le
ill
-W

!
e
m
n

id
Zu

!
I

populieren

Sluis 9

kanaalom

plangebied

leiding Z
uid -Willl
ems

vaart

Rietland

zitbank
verbeteren zandpad

achtergebleven asfalt verwijderen

zandpad

brug over Nieuwe Aa
populieren aanplant

aanplant bosranden
aanplant hakhout- en struweelsingels
grondbewerken en inzaaien

0

50

100

200 m
20073225_14b_nieuwsbrief_MvW_16-03-2021

