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Motie Bufferzone De Hem - polder De Houn

De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op woensdag 7 juli
2021, behandelende het stedenbouwkundig plan voor buurtschap De Hem in De
Zuidlanden,

constaterende dat

- met het stedenbouwkundig plan voor De Hem de plannen voor stedelijk
uitbreidingsgebied De Zuidlanden verder worden geconcretiseerd
(overeenkomstig de eerder genomen raadsbesluiten);

- het prachtige weidevogelgebied polder De Houn een waardevolle groene
ruimte vormt tussen het aanwezige buurtschap Wiarda, het dorp Goutum
en het nieuwe buurtschap de Hem;

- het onderhoud en het beheer van polder De Houn in dit gebied een
voorbeeld is van adequaat en succesvol weidevogelbeheer, en de
gemeenteraad door het aannemen van een motie in 2018 heeft verzocht
het op weidevogels afgestemde beheer voor deze polder langjarig te
waarborgen,

overwegende dat

- er in het land diverse voorbeelden zijn van succesvolle
weidevogelgebieden in stedelijke context;

- bij polder de Houn blijkt dat succesvol weidevogelbeheer op korte afstand
van woningen mogelijk blijkt, mits de inrichting en het beheer optimaal is;

- de aanwezigheid van voldoende foerageergebieden in de nabije omgeving
voor weidevogels belangrijk is voor succesvol grootbrengen van hun
jongen;

- in het stedenbouwkundig plan tussen buurtschap De Hem en de
Wirdumervaart een groene bufferzone is opgenomen en een zorgvuldig
ontwerp van deze buffer er voor zorgt dat deze ondersteunend is aan de
weidevogels in polder De Houn;

- in het advies van Altenburg & Wymenga hiervoor verschillende
aanbevelingen worden gedaan;



- de volgende elementen kunnen bijdragen aan een succesvol beheer in de
bufferzone:

- een open karakter met kruidenrijk grasland;
- een hoog waterpeil met mogelijkheden voor een flexibel peilbeheer

(bijvoorbeeld door middel van een handmatige stuw);
- een stevige natuurlijke / begrenzing tegen predatoren uit de buurt

(bijvoorbeeld door middel van een brede sloot);
- hooilandbeheer c.q. uitgesteld maaien;

- bij de beheerders en vrijwilligers van polder De Houn op dit vlak zeer veel
ervaring aanwezig is,

verzoekt het college om

- zorg te dragen voor een inrichting en beheer van de bufferzone tussen De
Hem en de Wirdumervaart die maximaal is afgestemd op de weidevogels
in De Houn;

- samen met het vast te stellen bestemmingsplan een uitgewerkt
inrichtings- en beheerplan aan de gemeenteraad voor te leggen dat
rekening houdt met de bovenstaande overwegingen;

- bij ontwerp, aanleg en beheer de samenwerking te zoeken met
beheerders en vrijwilligers van de weidevogelpolder De Houn

en gaat over tot de orde van de dag.
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