
Vlinderidylle Ovezande

Werkgroep Ovezande 
Biodivers



 Groenstructuurplan Borsele (eind 2019)
 Bijeenkomsten van de gemeente per dorp
 Meer biodiversiteit uitgewerkt in een plan door Bos 

en Slabbers
 Klimaat adaptatie (bomen zorgen voor verkoeling, 

waterberging)
 Weinig verdere uitwerking voor biodiversiteit voor 

Ovezande
 Er moet meer mogelijk zijn! (Tjeu van Mierlo, André )



 Samen met een aantal dorpsgenoten rondgang 
door het dorp gemaakt.

 Waar liggen kansen? Verbeteringen biodiversiteit, 
verbindingen, Ecospots

 Ontstaan werkgroep Ovezande Biodivers (6 
pers.)

 Lijst van 17 mogelijke projecten opgesteld, 
uitgewerkt en geprioriteerd.

 Besproken met de gemeente Borsele (financiën 
en ondersteuning) Jacob Bouwman, Lennard 
Oppeneer 



Diverse projecten en ideeën



Idee locatie Vlinderidylle Ovezande



 Idee van Vlinderidylle als eerste opgepakt en 
verder uitgewerkt.

 Subsidie van gemeente en Vlinder- en 
Libellenwerkgroep (inheems zaad en 
klaverzaad)



Situatie perceel voor de inrichting, braak 
perceel



 Stuk grond midden in het dorp, ruigte, braak nauwelijks 
onderhoud, Particulier.

 0,53 ha. in beheer (overeenkomst gebruik/beheer).
 Bewerking grond ploegen, eggen, inzaaien lokale boeren 

(gratis).
 Najaar 2020 inzaaien met inheems kruidenmengsel bestaande 

uit Cruythoeck (lijst planten).
 Onderhoudstrook ca. 3 meter breed grenzend aan percelen 

buren (schuttingen, onderhoud).
 Voorkomen inkijk buren; aanplant van vlinderstruik en meidoorn
 Insectenhotel nog te plaatsen.
 Toegangshek, bankje met tafel en infoborden (laatste nog uit te 

werken).

Vlinderidylle



Ruw ontwerp



 Inzetten op Sinusmaaien
 1e maaironde - half mei, ruige grasdelen 

hooien inclusief onderhoud strook.
 2e maaironde – juli 
 3e maaironde – september
 Maaien/hooien Vlinderbrigade (werkgroep 

Biodivers en omwonenden)
 Maaisel afvoeren (gemeente Borsele)
 Wandelpad en onderhoudsstrook vaker maaien

Beheer



Inmiddels 13 soorten dagvlinders 
in het 1e seizoen waargenomen!



 Bedankt!

 Kom gerust in het loop van het jaar 
eens kijken in Ovezande! Ingang 
Bloemenstraat

 Werkgroep Ovezande Biodivers



 Ecologische verbinding Rooneusdijk naar het 
dorp i.s.m. Natuurmonumenten. Doel: 
verbinding voor broedvogels en insecten ri. 
dorp visa versa
 Inplant van struweel en bomen. Plannetje 

uitwerken en indienen bij NM
 Ecospot wollige distel Naaldendijk i.s.m. 

Natuurmonumenten.  Doel: flora en insecten
 Idem plannetje uitwerken en indienen bij NM

Andere nog op te pakken 
projecten





 17 tal projecten:

 Gefaseerd maaien twee bouwterreinen Ovezande
 Uitgevoerd in 2020 eerste aanzet, kan nog worden 

aangescherpt, maar de intentie is er.

 Huiszwaluwkastjes
 Via Traas ongediertebestrijding 20 gratis nestkommetjes om 

op te hangen onder overstekken huizen, bij voorkeur de 
oude broedlocaties en bij bestaande kolonie. Er is animo 
onder de bewoners.

 Dorpsommetjes (verkenning met SLZ en werkgroep)



Huiszwaluwnesten
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