
Natuurgroep 
Lunetten 2017

• Voortgekomen uit “Groengroep Lunetten” en onderdeel van 

het BOL

• Sinds 2012 bundeling van alle initiatieven en afstemming 

activiteiten van de werkgroepen

• 7-10 mensen kern, met + 50 vrijwilligers

• Website / twitter / facebook voor informatieverstrekking en 

agenda voor activiteiten

• Sinds 2017 een eigen Nieuwsbrief



Natuurgroep 

Lunetten
• Zelfbeheerterreinen: Koppelpoel

Ravelijnpoel

Natuurtuin

• Ontwikkeling Sporendriehoek

• Wilgenknotten

• Ringslangbroeihoop onderhouden

• Inventarisaties: Bomen en planten

Gierzwaluwen

MUS telling (SOVON) 

• Aanspreekpunt gemeente



Zelfbeheerterreinen

Koppelpoel
sinds 2007

• Hooien tweemaal per jaar

• Riet snijden in het najaar

• Takkenril opbouwen in het 

najaar

Ravelijnpoel
sinds 2011

• Hooien 

• Riet en lisdodden snijden

• Meidoornhaag bijhouden

• Takkenril opbouwen



Zelfbeheerterreinen

De Natuurtuin in het Beatrixpark sinds 2014

• Hooien, 2 maal per jaar

• Snoeien van wilgenopschot

• Riet snijden

• Snipperpad aanleggen

• Planten monitoren

• “Open tuin” excursies



Orchideeën in Lunetten



Werkdagen

Wilgenknotten in februari

Ringslangbroeihoop 

opbouwen in maart



Werkdagen poelen en 

Natuurtuin

• Hooien

• Riet snijden

• Takkenril opbouwen

• Meidoorn snoeien

• Wilgen knotten





Aanspreekpunt 

voor de gemeente

• Goed contact met wijkmanager groen en grijs

• Een of twee keer per jaar een schouw in de wijk

• Via het BOL aanspreekpunt wijkbewoners

• Deelname aan “groen” overleg (MAGIE) en projecten vanuit gemeente 

(gierzwaluwen)



Wijkschouw met de gemeente

• Vlindervriendelijke 
maaibeheer

• Waterkwaliteit

• Ontwikkelen 
Sporendriehoek

• Herstel ‘ecologische 
hotspots’

• Essentaksterfte

• Rommel opruimen en 
onderhoud



Sporendriehoek

• Gedeeltelijk opengesteld

• Via een nieuwe brug (vlak 
achter het station)

• Rem op de ontwikkeling 
door verbreding A27



Zwerven door Lunetten

• Vier wandelingen door 
de wijk: 
– de randen, 

– de wateren, 

– het geheime Lunetten,

– historische erfgoed

• Eind 2017 uitgebracht

• Bijna 1000 exemplaren 
verkocht



Agenda 2018

• Wat kan de Omgevingsvisie opleveren?

• Spanning recreatie en natuur

• Bomenkapbeleid gemeente

• Bijenhotels

• Schonen van de poel in de Sporendriehoek

• Begrazing door Schapen?


