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Een bijenidylle met speeleilanden

verde vistaplas

De A4 ter hoogte van Zoeterwoude is verdiept waardoor er 
ruimte is ontstaan voor een gebied voor kantoren, recreatie, 
retail en een nieuwe woonwijk, Meerburg. Eén van de 
deelgebieden betreft de Verde Vista Plas waar 24 twee-onder-
een-kapwoningen worden ontwikkeld. Het wijkje ligt parallel de 
snelweg aan een plas met een waterbergende functie. Deze 
begrensde en waterrijke uitgangspunten inspireerden Buro 
Lubbers tot een natuurlijk en speels inrichtingsplan met volop 
ruimte voor zowel kinderen als bijen. 

lange lijnen
De langgerekte waterplas langs de snelweg sluit naadloos aan 
op het oorspronkelijke polderlandschap met zijn weteringen. 
De lange lijnen in het landschap zijn op een eigentijdse manier 
vertaald naar de Verde Vista Plas. Zo worden de drie eilanden 
in de plas verbonden via een lang, smal voet- en vlonderpad 
evenwijdig aan de snelweg. Betonplaten, grasstenen, gebroken 
schelpen en gerecycled materiaal voor de vlonders geven 
het pad een natuurlijke en duurzame uitstraling. Het voetpad 
maakt een ommetje mogelijk voor de buurtbewoners en geeft 
de plas een recreatieve waarde, zeker voor kinderen die op 
twee eilanden naar hartelust kunnen spelen.

Ook de beplanting verwijst naar de aanliggende veen-
weidegebieden. De speeleilanden zijn omzoomd met 
knotwilgen en hun bermen worden aan een zijde ingezaaid met 
gebiedseigen bloemrijke soorten. Plas-drasbermen en flauwe 

taluds zijn bestemd voor spontane riet- en ruigtevegetatie. De 
beplanting op de eilanden vormt een buffer met de woningen 
en verzacht het zicht op de damwand van de A4. Bovendien 
transformeert al het groen het voorheen infrastructurele 
knooppunt tot een representatieve entree naar het dorp.

Blije bijen
De gemeente Zoeterwoude heeft het vergroten van de 
biodiversiteit hoog op de agenda staan. Uitgangspunt van de 
gemeente is dat de Verde Vista Plas naast een bijdrage in de 
waterbergingscapaciteit van de wijk ook een bijdrage levert aan 
de biodiversiteit en het leefgebied en de voedselvoorziening 
voor bijen. Daarom wordt de wijk ingericht met gebiedseigen 
beplanting, die de bijen van zoveel mogelijk nectar en pollen 
voorziet. De entree van de wijk én van Zoeterwoude, gelegen 
aan een drukke doorgaande route, wordt ingericht als een 
ware bijenidylle. Hier wordt informatie verstrekt over bijen, het 
bijenlandschap en het bij-vriendelijk inrichten van buitenruimte 
en tuinen. Het is een plek met educatieve waarde én een 
markant bijenhotel. De bermen worden er ingezaaid met een- 
en tweejarige bijenmengsels. Ook borders met vaste planten en 
heesters lokken er bijen. De beplanting vormt een belangrijke 
schakel in de verbindingen naar andere (toekomstige) 
biodiverse gebieden in de gemeente. Kortom, de bij-vriendelijke 
beplanting rond de plas en bij de entree creëert zowel de juiste 
omstandigheden voor een biodiverse flora en fauna als een 
aantrekkelijk visueel beeld voor de bewoners en voorbijgangers.
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knotwilgen omzomen het eiland
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