Blokland 8 en bijdrage natuur in de omgeving
Rond Blokland 8
De huiskavel van Blokland 8 draagt bij aan lokale natuurwaarden. De percelen liggen in en aan een groen lint waar
hoogstamboomgaarden en knotwilgen een belangrijk ecologisch thuis zijn voor veel soorten vlinders, kleine zoogdieren
en amfibiën. Door de oude boomgaarden en knotbomen is hier al sinds 15 jaar een redelijk stabiele populatie van 2-3
paartjes steenuilen. Kruidenrijk grasland met bomen en struiken zijn voor de populaties dagvlinders en steenuilen
belangrijk. In de omgeving wordt de argusvlinder aangetroﬀen. De verwachting is dat de plannen van Schalkwijk positief
bijdragen aan de populaties dagvlinders en steenuilen.
Via de Heeswijkse kade en de gebiedjes ten zuiden van Montfoort wordt de huiskavel verbonden met nabije natuur die
mensen vanuit huis kunnen en gaan beleven. M.n. voor populaties vlinders, vogels en insecten zal de huiskavel
bijdragen aan de instandhouding en uitbreiding van lokale soorten. De lokale biodiversiteit van het lint Blokland krijgt een
stevige impuls als de kruidenrijkdom en houtige gewassen op de percelen toenemen.
Omdat het land dicht tegen de kern van Montfoort aanligt en verbindingen heeft naar het park in het hart van de plaats is
de verwachting dat de biodiversiteit van de stad wordt versterkt en mensen vaker vlinders, insecten en vogels zullen zien
in hun tuinen.
Natuurnetwerk
De buitenpercelen aan de westzijde liggen vlakbij het natuurgebied Willeskop. Het is in de streek bekend dat het
(lichtgroene) oostelijke deel van dit gebied vooral voor agrarische natuur beheerd wordt. Hier is nog een gezonde
populatie weidevogels aanwezig. Samen met grond op de Willeskop houden een aantal boeren samen hier een
weidevogelpopulatie overeind. De grond van de familie Schalkwijk draagt bij aan deze doelstelling omdat kruidenijk
grasland een hoog aandeel insecten zal hebben dat als basisvoedsel dient voor jonge weidevogels.
Van de jagers is bekend dat hier één van de grotere populaties hazen zit. Daarom zijn hier beelden voor de film Natuur in
de Delta opgenomen. De percelen van Schalkwijk zullen gunstig uitpakken voor de populatie hazen.

Blokland 8 en percelen tov Nationaal Natuur Netwerk

percelen
Boerderij

Engherkade

Blokland eendenkooien eo
1 km

Natuurgebied Willeskop

Blokland 8 en percelen tov NNN en lokale natuur
Heeswijkse kade

Stadspark

percelen
Boerderij
Groengebied

Houtkade Willeskop

Lint met knotbomen en boomgaarden

1 km
Weidevogels

Weidevogels

