7 puntenplan
Vogelbuurt? Vogelparadijs!
1. Het idee?
Ons doel is de hoeveelheid groen en de diversiteit aan vogels en ander
leven in de Vogelwijk te behouden; en dit na de renovatie zelfs te
vergroten!
Dit initiatief gaat over onze eigen ‘achtertuin’ maar ook over onze
gemeenschappelijke ‘achtertuin’: de wijk en haar openbare groen.
Samen willen we de Vogelbuurt de groenste en gezelligste wijk van
Lansingerland maken!

2. Voor iedereen!
Dit plan is voor iedereen die in de Vogelbuurt woont maar ook voor
familie en bezoekers die in de wijk moeten zijn.
De resultaten van de enquête zijn nog niet volledig maar ons initiatief
wordt als zeer positief ervaren. Mensen wonen hier graag; juist vanwege
alle vogels en al het groen.

3. Voor de natuur!
Dit initiatief draagt bij aan een duurzamere leefomgeving doordat we de
Vogelwijk willen (her-)inrichten met meer en meer divers groen.
Dit draagt bij aan een grotere biodiversiteit in planten en dieren.
Verder willen we gemeenschapszin creëren door het vogelthema als
uitgangspunt te nemen voor activiteiten.
Daarnaast heeft ons plan praktische voordelen zoals het terugdringen
van wateroverlast, energiebesparing en het voorkomen van hittestress.

4. Hoe we dat willen doen?
Zie filmpje en PowerPoint presentatie

- Door 100% groenbehoud + meer divers groen toevoegen
- Door nestelgelegendheid en een groter leefgebied te creëren voor vogels
maar ook voor vlinders en bijen, vleermuizen en alles wat graag leeft in onze
buurt.
- Door de mooie en knusse plekjes van de wijk te behouden en versterken
-Door de entree van de wijk; de Vogelweg, aantrekkelijker en meer
uitnodigend te maken door middel van meer bloeiers en een vlonder aan de
vijver
- Door groene parkeerplaatsen te leggen
- Door sedumdaken te plaatsen
- Door een natuurlijkere bewegwijzering en materiaalgebruik in speeltuinen
en de openbare ruimtes
- Door educatieve borden bij elke straat te plaatsen waarop verteld wordt
over de vogel waarnaar de straat vernoemd is
- Door gezamenlijke activiteiten op te zetten rond het thema vogels
- Door ieder gezin ter afsluiting van de renovatie een nestkastje,
voederkastje of vlinderkastje aan te bieden.

5. Met wie dan?
Wij hebben in samenwerking met Vogelwacht de Rotta en de
Vogelbescherming uitgezocht welke beplanting de wijk heeft en erbij kan
gebruiken. Ook hebben we gekeken welke vogels en dieren hier leven en
welke andere er hier nog meer zouden kunnen settelen.
Beide partijen kunnen activiteiten en workshops in de Vogelbuurt
bieden. Verder willen we een imker uitnodigen, nestkasten timmeren en
andere leuke activiteiten organiseren.

Bij het plannen van de herinrichting van de openbare ruimte wil onze
initiatiefgroep graag in samenwerking met Vogelwacht de Rotta actief
meedenken met de gemeente en de landschapsarchitect.

6. Wat kost dat?
De gemeente stelt 300.000 euro beschikbaar voor de ‘Plus voor de wijk’.
De kosten voor herinrichting van de openbare ruimte is opgenomen in het
totaalbudget van de gemeente. Voor veel van onze plannen is dan ook slechts
een aanvulling op de geraamde budgetten nodig.
1. Voor aanpassingen in het plan van de landschapsarchitect met
betrekking tot vegetatie willen wij 10.000 euro reserveren.
2. Voor onderwaterbeschoeiing, een vijvervlonder, wandelbruggen en een
trekvlot zouden we 50.000 euro kunnen toevoegen aan het reeds
geraamde budget van de gemeente.
3. Voor meer natuurlijk ogende hekwerken, bewegwijzering en nestkasten
in de openbare ruimte zouden wij 10.000 opzijzetten.
4. Voor het plaatsen van educatieve borden over elke vogel ramen wij
2.500 euro.
5. Voor de sedumdaken zou de gemeente een subsidieregeling kunnen
treffen met de bewoners. De gemeente zou bijvoorbeeld per vierkante
meter sedumdak tien euro subsidie kunnen bieden. Als een derde van de
woningen deelneemt in de Vogelbuurt komt dit neer op 12.500 euro.
De vraag is echter of dit uit het ‘Plus voor de wijk’ budget zou komen; de gemeente
Rotterdam subsidieert dit apart.

6. Wij schatten met 5.000 euro iedere woning een vogelhuisje te kunnen
bieden na de renovatie.
7. Voor de organisatie van activiteiten zouden wij op jaarbasis 2.500 euro
willen reserveren.

8. Voor aanpassingen in het onderhoud van het groen en het maaibeleid
schatten wij circa 7.500 extra kosten te maken.
Dit houdt in dat we voor de renovatie 100.000 euro uittrekken voor dit initiatief
en daarna op jaarbasis 10.000 euro nodig hebben om de wijk zo mooi te
houden als toen hij opgeleverd werd.
Want een wijk waar vogels graag komen, is een wijk waar mensen graag
wonen!
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