
Ontwikkelen van een convenant Duurzaam Beheer van het Blauwzame Lint 
 

 
 

Omschrijving project Het Blauwzaam Lint is een kleurrijke robuuste verbinding 
tussen Alblasserdam en Leerdam. De verbinding bestaat uit 
blijvende en tijdelijke natuur, gerealiseerd door 
verschillende gebiedspartijen en vrijwilligers.  
 
Het streven is om dit lint duurzaam te beheren. Daarvoor is 
een goed en duurzaam beheerplan nodig. De meeste 
partijen juichen ecologisch beheer toe, mits dit niet leidt tot 
hogere kostenposten voor beheer. Op dit moment bestaat 
bij veel partijen echter de overtuiging dat ecologisch beheer 
hogere kosten met zich meebrengt. Het is echter de vraag of 
ecologisch beheer op langere termijn werkelijk duurder is. 
 
De projectgroep Blauwzaam Lint wil dit vraagstuk samen 
met grondeigenaren, terreinbeherende organisaties, 
overheden en natuurorganisaties onderzoeken. Door 
onderzoek te doen en elkaars kennis te delen (diverse 
partijen hebben al ervaring op dit gebied) wordt in kaart 
gebracht wat de mogelijkheden zijn voor een gezamenlijk 
convenant voor het duurzaam beheer van het Blauwzaam 
Lint. Binnen dit project worden daarvoor verschillende 
aspecten belicht, zoals de kosten en baten van duurzaam 
beheer, inrichtingsplannen, de ambities van de partijen, etc. 
Gezamenlijk zullen een of meerdere pilotprojecten worden 
opgezet en de bestaande pilots worden geëvalueerd.  
 
Voor dit project – en vooral voor fase 1 is een bijdrage in 
proceskosten (uren en/of middelen) nodig van betrokken 
partijen.  

Resultaatomschrijving na afronding 
project 

In het project onderscheiden we een aantal resultaten: 
1. Een convenant dat door de betrokken partijen 

gezamenlijk is opgesteld en ondertekend voor een 
duurzaam beheer van het Blauwzame Lint. 

2. Pilotprojecten met monitoring en rapportage van de 
resultaten van duurzaam beheer. 

3. Opname van gunstige opbrengsten in beleid 
deelnemende partijen.  

 

Belangrijkste activiteiten binnen 
project 

1. De ontwikkeling van een convenant ‘duurzaam beheer’, 
waarin de betrokken partijen gezamenlijk formuleren 
wat hun ambities en afspraken zijn: 
a. Mensen en organisaties bij elkaar brengen  
b. Zicht krijgen op de criteria van duurzaam beheer 
c. Aanjagen en laten kantelen van ideeën  



d. Opstellen convenant 
e. Inrichten van een nulmeting 
f. Inrichtingsplan maken voor het Blauwzame Lint 
g. Organiseren van workshops over duurzaam beheer. 
h. Communicatie opzetten voor duurzaam beheer. 
i. Draaiboek en gereedschapskist voor beheer met 

bijvoorbeeld een voorbeeld van groen aanbesteden 
en excelsheets voor levenscycli van bloei en 
zaadwijze van de 60 veel voorkomende en gezaaide 
bloemen en planten.  

j. Opzetten van voorbeeldprojecten.  
k. Onderzoek bij elkaar brengen over de waarde(n) 

van bermmengsel 
 

2. Uitvoering van het convenant en monitoring van de 
resultaten op nader te bepalen gronden (primaire focus: 
Blauwzaam Lint) gedurende een proefperiode van 5 jaar 
(met optie tot verlenging). 

3. Evaluatie en inbedding van de opbrengsten uit 
kennisdeling en voorbeeldprojecten in het beleid van de 
gebiedspartijen. 

 
NB De Stichting Blauwzaam denkt aan frequentie van 5 x per 
jaar , exclusief voorbereidingstijd, uitzoekwerk, onderzoek 
ed,  

Start en einddatum project Fase 1 van september 2014 - eind 2015 (ondertekening 
beheerconvenant op 5e symposium van Blauwzaam), daarna 
overige 2 fasen. 

Aangeven aan welke provinciale 
doelen activiteit voldoet * 

1. Het behoud van de biodiversiteit  
2. De ontwikkeling en het behoud van waardevolle en 

aantrekkelijke agrarische landschappen . 

Onderbouwing hierboven gekozen 
doelen (per doel) 

Het hoeft geen betoog dat het duurzaam beheer van een 
robuuste verbinding de natuurwaarden verhoogt. Door veel 
partijen te betrekken bij dit beheerconvenant van het 
Blauwzame lint en mee te laten draaien in een totaalpakket 
zal dit tevens beslist bijdragen aan het behoud van de 
waardevolle landschappen Er is bovendien meer synergie te 
bereiken om dit samen te doen en MVO iets te laten zijn van 
alle ondernemers en ondernemende organisatie.  
 
 

Verantwoordelijke beheer   Beheer van convenant ligt bij Stichting Blauwzaam of 
(binnen projectgroep) nader te bepalen partij.  
Beheer van BLZ lint ligt bij terreinbeheerders  of andere 
partijen.  

Beoogde totale kosten    



Samenwerkende partners (direct 
betrokkenen van het Blauwzame Lint 
en andere geïnteresseerde partijen  

Stichting Blauwzaam, Waterschap Rivierenland, Provincie 
Zuid-Holland, Gemeenten , Oasen, Den Hâneker, LTO, 
Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap, Vlinderstichting 
, Natuur- en Vogelwacht en andere gebiedspartijen.   
 
Partijen participeren in uren en/of kennis, netwerk, 
financiën , middelen.  

 
Opmerking: toegezegd hebben in uren voor minimaal 5 bijeenkomsten: 
Provincie, waterschap, gemeente Gorinchem, Molenwaard, Leerdam, Vlinderstichting, Stichting 
Blauwzaam, Biodivers, van der Bijl en Heierman, voorzitter bijenlint, Natuur en Vogelwacht, 
Nationale Bomenbank en Oasen.  


