
Infodag Kloostereind
3 november 2018



Beleidsplan 2018/2019

Missie

Het zeker stellen en waar mogelijk verbeteren van het karakter van het 
gebied Kloostereind mede ten behoeve van de leefbaarheid in 

Brouwhuis.



Visie

• Groen en natuur leveren bijdrage aan gezondheid, duurzaamheid, 
klimaat en …. sociale cohesie

• Groene zone rondom de wijk is een buffer tussen wonen en 
bedrijvigheid

• Communicatie hierover van groot belang

• Bewoners en leerlingen van scholen dienen betrokken te worden

• Bedrijven in de buurt dienen in het kader van maatschappelijk 
betrokken ondernemen ook een bijdrage te leveren

• Een gezonde financiële situatie is nodig



Waarden

• Cultuurhistorie

• Biodiversiteit

• Duurzaamheid

• Educatie



Jaarplannen

• In 2016/2017 is projectplan, gericht op biodiversiteit in 
stads/dorpsranden, volledig uitgevoerd

• Andere gewassen dan mais kosten geld

• Penibele financiële situatie heeft geleid tot het inzaaien van 
kruidenrijk grasland i.p.v. graan (spelt)





Actieplan 2018/2019
1. Beheer van ‘onze’ landbouwgronden: 4 ha akker en 1 ha grasland (continue 

activiteit);
2. SLK financieel gezond maken i.s.m. Gemeente;
3. Creëren van werkgroepen van mensen die de handen uit de mouwen steken 

d.m.v. het organiseren van een info-dag (3 november 2018);
4. Bakhuis op orde brengen en activiteiten ontplooien (o.a. bezoek/rondleiding 

op 6-10-2018);
5. Uitwerken communicatieplan i.s.m. Rabobank, contact met Dirk Heemink van 

Rijkswaterstaat;
6. Bezoek aan Maximapark Leidsche Rijn i.s.m. de Rabobank;
7. Planten oude-ras-fruitbomen;
8. Aanleggen van zinkpoel;
9. Aanleggen van kruidentuin nabij zinkpoel i.s.m. scholen (Berbel van Bree; 

‘Jongeren op gezond gewicht’);
10.Creëren van wandel- en fietspaden, met name in het fase-2 gebied.



Werkzaamheden in het landschapspark

Aard periode

Vogelnestkasten schonen februari

Wilgen knotten maart

Boomplantdag 21 maart

Afzetten bermen om nesten 

te beschermen
april

Distels steken
april, mei, juni, 

juli, aug

Afzetten lang gras april

Aardappelen poten april

Maaien lang gras
mei, juni, juli, 

sept, okt

Aardappelen rooien aug

Onderhoud slootkanten

Onderhoud rabatten

Onderhoud bijenveld

Vogelnestkasten ophangen

Planten fruitbomen

Aanleg zinkpoel

Aanleg kruidentuin


