Jaarverslag 2017 Stichting Natuurpolders
In dit jaaroverzicht geven wij een korte terugblik op de activiteiten van Stichting Natuurpolders.
In februari 2017 is stichting Natuurpolders opgericht. Het bestuur van het eerste uur wordt gevormd
door: Martin van der Linde (voorzitter), Liesbeth de Frel (secretaris) , Arend Hoogeveen (bestuurslid),
Hannie van Loosen (bestuurslid)

Hennipgaarde
In februari 2017 werd bekend dat de aanleg van De Hennipgaarde niet eerder zou starten dan
september 2017. Ons voorstel aan het Recreatieschap om het terrein in de tussenliggende periode in
te zaaien met een graangewas en te voorzien van bloemenranden werd enthousiast ontvangen. De
naastgelegen akker van eigenaar J. Sol mochten wij ook gebruiken. Hierdoor konden wij ruim 6
hectare inzaaien met zomergerst. 16 Maart, een prachtige zonnige dag, was het zover dat Fa. Van
Dorp het land kon ploegen en inzaaien. Een hele happening, onze eerste activiteit op de
Hennipgaarde! Helaas brak er na het inzaaien een lange droge periode aan waardoor onvoldoende
zaad goed ontkiemde. Op 26 juli hebben we ruim 22 ton geoogst met assistentie van Fa. Van Dorp en
akkerbouwer Jan Eindhoven, beiden gevestigd in Zevenhuizen. De opbrengst hebben we verkocht
aan de coöperatie Agrifirm. Helaas was de opbrengst niet genoeg om de kosten te dekken, maar we
waren tevreden met de opgedane ervaring en met het feit dat de akkers er gedurende een aantal
maanden fraai hadden uitgezien met de eerst lichtgroene en later gele gerst.
Op dinsdag 4 april hebben we een strook van ca. 600 meter lengte en 3 meter breed langs de
gerstakkers met de hand ingezaaid met een bloemen/kruidenmengsel. De maanden die volgenden
kon er genoten worden van de kleurende akkers en bloemenranden. De bloemen waren een waar
paradijs voor allerlei insecten, we zagen vele soorten vlinders en bijen. In de maanden juli, augustus
en september hebben we samen met een aantal vrijwilligers diverse malen bloemzaden geoogst. Een
deel hebben we via marktjes verkocht, een ander deel gaan we in 2018 zelf weer inzaaien op de
Hennipgaarde.

Herenweg Moerkapelle
De Herenweg is een veel gebruikte wandel en fietsverbinding tussen Moerkapelle en het
achterliggende Bentwoud. Wij willen hier de biodiversiteit vergroten en een aantrekkelijker
verbinding tussen Moerkapelle en het Bentwoud realiseren. Hiervoor legden wij een plan neer bij de
gemeente Zuidplas, die ons voorstel heeft goedgekeurd.
In november 2017 hebben wij in samenwerking met vrijwilligers van Natuur -en Vogelwacht Rotta,
de 'vrouwen van nu' en een aantal bewoners van zorgcomplex Boerderij Nooitgedacht van ASVZ, in
de bermen van de Herenweg over een totale oppervlakte van ruim 1.000 m2 stinzenbollen geplant.
Dit project is nog niet afgerond. Op 17 mei 2018 gaan wij samen met Cors Oudijk, een bewoner van
de Herenweg, op zijn akker een rand met een bloemenmengsel inzaaien. Voor ruim 80 kinderen van
de Rehobothschool en de Keijzerschool uit Moerkapelle organiseren we een dag met leuke en
leerzame activiteiten over bijen en bloemen.
Dit project is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van gemeente Zuidplas en samenwerking
met familie Villerius van het Land van Belofte.

Oogstfeest
2 September konden we onze oogst van het land tonen en verkopen aan de bezoekers van het
jaarlijkse oogstfeest in Zevenhuizen. Ook een dag om meer te vertellen over de Hennipgaarde en het
enthousiast maken van inwoners om ons straks te helpen bij het werk op het land.

Duurzaamheidsmarkt
Op de tweede editie van de
Duurzaamheidsmarkt in Zuidplas konden wij
niet ontbreken. We kregen veel enthousiaste
reacties op de plannen met betrekking tot de
Hennipgaarde, op onze werkwijze die gericht is
op duurzame, lokale voedselproductie en op
het vergroten van de biodiversiteit in de
polders.

Starthandeling aanleg Hennipgaarde
Donderdag 2 november 2017 was het dan eindelijk zover. Na bijna drie jaar voorbereiding kon
wethouder Rik van Woudenberg het startschot geven voor de aanleg van de Hennipgaarde. Een mooi
moment om stil te staan bij wat alle betrokken partijen bereikt hebben. De Hennipgaarde, een plek
waar gespeeld, ontspannen, geleerd en ontmoet kan worden.

