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Omschrijving door doe-team Oersheim- Natuur 
Wij zetten ons in om een voormalig helofytenfilter met waterloop en vijver, 
groene weide en aanwezige natuurwaarden, te behouden. Broed - en 
rustgebied voor vogels. Op het voorterrein-nu nog- opslag grond(depot) etc. 
van gemeente  Koggenland willen we een vlindertuinbestemming realiseren. 
Openbaar toegankelijk, vlinders, bloemen, insecten! 
Waar is dit gelegen? Aan de Leet achter huis nr. 4  te Ursem. 
 
Wat is er intussen gedaan en gerealiseerd? 
15 maart 2018 PowerPointpresentatie voor Ursemmers en andere belangstellenden. 
                             Geslaagde avond met ondersteunings- verklaringen. 
April 2018 Werkgroep ruimt zwerfvuil op en jonge boompjes zijn verwijderd. 
                             Een zgn. takkenril  aangelegd voor schuilgelegenheid vogel, zoogdieren, insecten.  
                             Nestkastjes voor vogels in het gebied opgehangen. 
8 Oktober 2018 Oproep aan gemeenteraad voor beter insectenbeheer. 14 tips van Natuurmonumenten 

als leidraad.  
3 Dec. 2018 Presentatie (pp) gehouden voor B&W. Petitie overhandigd aan wethouder C v/d Pol. 

Met verzoek aan B+W om een  raadsvoorstel te doen dit gebied te bestemmen als 
natuurgebied, zodat  (verborgen ) natuurgebiedje, behouden blijft. 

21 Dec. 2018 Aanleg IJsvogelwand (foto)! Eerste succes. 
Jan. 2019  Knotwilgen geknot en een paar flinke elzen verwijderd. IJsvogel gezien!! 
 
Maart /april 2019 Aanleg proefveldje met kruidenrijk-bloemenzaad. 
                             
Regelmatige werkzaamheden Doe-Team 
Licht onderhoud vrijwilligers. 
Inventariseren: diverse keren per jaar om de aanwezige flora en fauna vast te leggen. 
Natuurbelevings-middagen voor bijv. schooljeugd. 
 
Nog niet gerealiseerde doelen 
A     Weide inzaaien met bloemrijke kruiden etc.  Planning: April 2019 
B     Terrein afsluiting (rust-en broedgebied) d.m.v oudhollands damhek  met klaphekje. 
C     Oeverzwaluwenwand. Hopelijk voorjaar 2019 
D     Kijkwand voor  (IJs)vogelobservatie. Dus recreatief medegebruik. 
E     Natuurlijk overloopje vanuit vijver naar de poldersloot. 
F     Politiek:  Veiligstellen gebied als natuurgebied. 
       Bestemmingplan: Oersheim-Natuuurgebied. 
       Plannen van Oersheim-Natuur aan elke fractie tonen via een powerpoint-presentatie. 
G    Petitie starten op - of via- onze facebookpagina: Oersheim-Natuur. 
      Om een breed draagvlak voor onne plannen te creëren. 

http://www.facebook.com/Oersheim-Natuur


 
Afbeelding: plattegrond helofytengebied met te bereiken doelen van doe-teamleden 
 


