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Geachte mevrouw, mijnheer,
Met deze brief informeren wij u over de resultaten van het onderzoek naar het verbeteren van de
biodiversiteit en de manier waarop u het groen beleeft in uw wijk. Biodiversiteit is de verscheidenheid
van dieren, planten en kleine organismen. Het onderzoek is onlangs in uw wijk uitgevoerd en heeft als
doel het creëren van een zo mooi mogelijk groenbeeld voor omwonenden, met gebruik van diverse
soorten beplanting. Voorwaarde hierbij is dat de aanleg- en beheerkosten niet hoger mogen zijn dan
die van gras. Kortom: soortenrijker, mooier en niet duurder.
Biodiversiteit is belangrijk omdat verschillende soorten samen een levende en productieve natuur
vormen. De groene zones in uw wijk (De Veste) worden gebruikt als proeflocaties voor het onderzoek.
Het blijkt dat een combinatie van de vaste planten en ingezaaid bloemenlint, het beste passen in uw
wijk. Dit beplantingsadvies nemen we over en daarom starten wij in week 18/19 met het beplanten van
de groenzones in uw wijk. Het beplantingsoverzicht en het onderzoeksrapport kunt bekijken op de
www.lelystad.nl/biodiversiteit.
Aanleg en beheer
Bij de aanleg wordt uiteraard rekening gehouden met het gebruik van het groen, zoals uitlaten van de
hond en speelruimte voor kinderen. Omdat het bloemenmengsel goed op opengewerkte grond groeit,
wordt er jaarlijks licht gefreesd. De vaste planten bedekken snel de bodem en dit voorkomt
ongewenste kruiden. Om het sluiten van de aanplant te bevorderen wordt redelijk kort na het planten
een keer gemaaid. Daarna zal jaarlijks een keer gemaaid worden.
De komende tijd zal een groep studenten van CAH Vilentum uit Almere het project volgen. U zult in uw
wijk geverfde soepkommen en insectennetten kunnen zien. Deze zijn bedoeld om insecten mee te
vangen. De studenten verzamelen en tellen de insecten en brengen ze op naam. Hierdoor krijgen wij
inzicht in het effect van beplanting op de samenstelling van de planten en dieren en op de
biodiversiteit in de wijk.
Meer weten?
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer
A. van der Veen van de gemeente Lelystad. Dit kan telefonisch op nummer 14-0320 of per mail op
natuurrijklelystad@lelystad.nl.
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