
Alblasserdam,  30 december 2022                                                    

Aan het college van B&W te Alblasserdam                      
Betreft: actie- en wensenlijst                                        

Geacht college,

Dit schrijven heeft een tweeledig doel. Enerzijds heeft u ons tijdens een kennismakingsgesprek d.d. 
31 oktober 2022 gevraagd om onze wensen als Stichting Groene Long op papier te zetten, anderzijds
willen wij u herinneren aan de afspraken die tijdens een vergadering in januari 2019 gemaakt zijn 
betreffende de (her)inrichting van het Lammetjeswiel.

We beginnen met de wensen die wij op dit moment als Stichting De Groene Long hebben.
1. Aanplant van bomen en kleine gerief/bosjes in de woonwijken. (Waar bomen zijn, komen 

insecten. En waar insecten komen, komen vogels.)
2. Volgens het Groenstructuurplan Alblasserdam moet er een open doorgang (geen duiker) 

komen van de Waalsingel naar de Middelwetering.
3. De uitstraling en ecologische waarden van de Middelwetering zouden op een aantal plekken 

meer versterkt moeten worden.
4. Status van de Groene Long in zijn geheel (inclusief de buitendijkse griend) als ecologische 

verbindingszone (binnen de ecologische hoofdstructuur) herstellen en vastleggen . En dus 
ook beschermen, zoals destijds bij Zone 69 (zoals het vroeger heette) het geval was.

5. De buitendijkse griend (voor zover eigendom van de gemeente) herstellen. Dit is het enige 
stukje buitendijks natuurgebied van Alblasserdam (en omgeving), tevens een deel van de 
ecologische verbindingszone tussen het gebied van De Groene Long met aan de ene kant de 
Sophiapolder en Crezéepolder, en aan de andere kant de polder Blokweer en de boezems 
van Kinderdijk.

6. De ecologische structuur bínnen Alblasserdam herstellen dan wel versterken door middel 
van het creëren van meer verbindingen (bomen planten langs weteringen en singels).

7. Het inrichten (met bomen en struiken) van restzones tussen de fietszones en de wetering 
met inachtneming van de beschermingszone van 4 meter.

8. Het herinrichten/aanplanten van gebiedseigen bomen langs het buitenpad. Hierbij moet 
rekening gehouden worden met de molenbiotoop.

9. Een algehele herplantplicht betreffende het kappen en herplanten van bomen door de 
gemeente, alsmede een gedegen administratie met betrekking tot dit onderwerp.

10. Herzien/actualiseren van het beheersplan Park Huis te Kinderdijk en Lammetjeswiel.
11. Opslagruimte voor alle materialen/gereedschap van onze Stichting, bijvoorbeeld een 

opslagcontainer.
12. Een helofytenfilter vlakbij/in de buurt van het Voedselbos. Als extra mogelijkheid om het 

water op een natuurlijke manier te zuiveren zien wij mosselcultuur als een belangrijke 
mogelijkheid. 

13. Het uitbreiden van de natuurlijke speeltuin/speelplaats in het Lammetjeswiel, in 
samenspraak met de Natuur BSO Ablasserdam.



14. Herinrichten (door middel van het aanplanten van diverse soorten hakhout) van het Bos van 
Rijkee, dat cultuurhistorisch en qua diversiteit erg waardevol is.

15. Betere afstemming met de afdeling Buitendienst (in de vorm van op tijd versnipperen 
/afvoeren van takken) als de Groene Long voor de gemeente bijv. knotwerkzaamheden 
verricht.

16. Zie tevens ons Biodiversiteitsplan, waarin meerdere wensen met betrekking tot het nog aan 
te leggen groen staan.

Wat wij zeer zeker niet willen zijn extra langzaam verkeer routes door het Groene Long gebied.

Tot slot willen wij u meenemen naar de vergadering op 31 januari 2019 betreffende de inrichting van
het Lammetjeswiel. Bij deze vergadering waren o.a. de volgende personen aanwezig: Kees Okker 
(destijds projectleider Lammetjeswiel), Robert de Keijzer van Stichting het Lammetjeswiel, Herman 
Schnitker (hoofd Buiten), de wethouders Peter Verhey en Arjan Kraijo, en drie bestuursleden van 
onze Stichting, te weten Nel de Vries, Frans Sieben en Klaas Boon. Ook was er een notulist vanuit de 
gemeente aanwezig, maar notulen van deze vergadering hebben wij nooit ontvangen en 
desgevraagd heeft Lex Koelewijn ons laten weten dat hij deze notulen ook niet kan vinden. 
Tijdens deze vergadering zijn actiepunten besproken die volgens de aanwezigen m.b.t. het 
Lammetjeswiel nog gerealiseerd zouden moeten worden. Hieronder vindt u (op grond van de 
destijds door onszelf gemaakte aantekeningen) een opsomming van de punten waar tijdens 
voornoemde vergadering over besloten is dat er actie op ondernomen zou worden.

- Het  gesloopte doolhof zal hersteld worden (naar het voorbeeld van avonturenboerderij 
Teun en Fien). Dit is tot op heden niet gerealiseerd

- Er worden twee of drie natuurlijke entrées gecreëerd m.b.t. het recreatie- en natuurgebied 
Lammetjeswiel. Dit is tot op heden niet gerealiseerd.

- Er  wordt een doorgang van de sloot bij Zwartbol gegraven ten behoeve van de 
doorstroming. Dit is tot op heden niet gerealiseerd.

- Er komt een insectenhotel. Dit is gerealiseerd (door de Groene Long).
- Er komt een ijsvogelwand op het eiland in het Lammetjeswiel.  Dit is tot op heden niet 

gerealiseerd.
- De vijvers krijgen een meanderende/natuurlijke vorm. Dit is gerealiseerd.
- Blauwalgbestrijding. Dit is gerealiseerd: de pomp draait langer.
- Het weiland wat niet bij het voedselbos komt wordt een bloemenweide met een aantal 

knotwilgen langs de sloot. Dit is tot op heden niet gerealiseerd.
- Het amfitheater moet een écht amfitheater worden, met passende beplanting. Dit is tot op 

heden niet geheel gerealiseerd op de wijze zoals destijds afgesproken is.

Tot zover de actiepunten waarover in januari 2019 besloten is dat deze gerealiseerd zouden worden.
Graag zouden wij van u horen wanneer deze punten alsnog opgepakt en uitgevoerd gaan worden.

Tevens gaan en blijven we met u in gesprek over wat er met betrekking tot de natuur in ons mooie 
dorp wenselijk en mogelijk is, waarbij de door ons hierboven geformuleerde wensen een 
uitgangspunt kan zijn.

Met groene groet,

Namens Stichting De Groene Long/Park Huis te Kinderdijk 

Nel de Vries, voorzitter Donneke Ooms, secretaris

               


