Gebiedsvisie Natuurgebied Kardinge 2020-2038
Kardinge is van en voor Stadjers en Ommelanders. Het
natuurgebied ligt in de stad Groningen, tussen de wijken
Beijum en Lewenborg. Jaarlijks trekt het natuurgebied meer
dan twee miljoen bezoekers. Om te wandelen, te fietsen,
te joggen en te genieten van de natuur. Als beheerder
spannen we ons in om Kardinge nog groter, natuurlijker en
aangenamer te maken. Dat doen we in onze terreinen, maar
ook daarbuiten. Met Stadjers en Ommelanders, boeren,
ondernemers, overheden en andere partijen.
Samen gaan we méér natuur realiseren.

Kardinge is aangelegd speciaal voor Stadjers, zodat bewoners van de stad
Groningen ook dichtbij huis kunnen recreëren in het groen. Kardinge is in trek:
voor even een blokje om, een frisse neus of om te joggen, de hond uit te laten
of een fietstocht. Het gebied kent vele gezichten: het drukke begindeel met het
sportcentrum, de kleibossen, de polders met weidevogels, de Koelanden met
Hereford koeien en de buitenste moeras- en rietlanden met de fraaie Noordermolen. Er valt veel te zien en te beleven. Neem ons plukbos, waar iedereen
vruchten en noten mag oogsten, en de speelnatuur van OERRR waar kinderen
zich kunnen uitleven.

Gebiedsvisie inzien

Geen park, maar échte natuur
Het mooie is: Kardinge geeft! Kardinge geeft de natuur de ruimte, geeft Stadjers
en Ommelanders een plek om te genieten van de natuur. Hebben mensen
natuur om zich heen, dan zijn ze gezonder, actiever en gelukkiger. Vanaf 2004
beheren wij in Kardinge bijna 300 hectare natuur. Kardinge is échte natuur,
geen stadspark met gemaaide gazons. De Kardinger natuur ontwikkelt zich
spectaculair. Grazende reeën, een ijsvogel op een tak, een lachende specht,
het geluid van een roerdomp, een grutto op een lantaarnpaal: bezoekers van
Kardinge maken het dagelijks mee. En dat op loopafstand van huis. Bijzonder
zijn de kleibossen, vooral het Beijumerbos. Op de Groningse klei vormen bossen groene oasen in een open landschap. Zangvogels, paddenstoelen, libellen,
vlinders: de bossen barsten van het leven. Omwonenden zijn er blij mee.

samenvatting van de gebiedsvisie Kardinge.

Voor elk van onze natuurgebieden in Nederland
maken we een visie,
waarin de toekomstige
ontwikkeling van het
gebied en het beheer
worden beschreven.
Deze folder schetst een
De uitgebreide versie is te vinden op
www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/
kardinge.

Acht actiepunten
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Natuurinclusieve landbouw heeft de toekomst. Deze duurzame
landbouw gaat uit van een veerkrachtig voedsel- én ecosysteem.
Natuurbeschermers, de landbouw, de overheid, de wetenschap:
iedereen erkent dat het roer om moet. Op onze eigen akkers boeren we natuurvriendelijk. We bemesten alleen met ruige stalmest
en laten een deel ’s winters staan als wintervoedsel voor vogels
en zoogdieren. Samen met boeren in de buurt van natuurgebied
Kardinge zoeken we naar kansrijke initiatieven. Het voedsel dat in
en rond Kardinge wordt verbouwd willen we lokaal vermarkten.

Om Kardinge mooier, groter en natuurlijker te maken, gaan we de
komende tijd met de volgende acht speerpunten aan de slag. Dat
doen we nadrukkelijk niet alleen. We willen de bewoners van de
naastliggende wijken en andere partijen aansporen om mét elkaar niet
alleen Kardinge, maar de hele omgeving te vergroenen.
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Kardinge is van iedereen
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Kardinge verbinden

Kardinge ligt als natuurgebied geïsoleerd. Dieren zoals
dassen, otters, vlinders en ringslangen kunnen het gebied
nauwelijks bereiken. Daarom willen we Kardinge verbinden:
met het Zuidlaardermeer en de Hondsrug, ’t Roegwold,
het Reitdiepgebied en andere groengebieden in de stad
Groningen. Zodat dieren zich onbelemmerd kunnen
verplaatsen. Verbinden vraagt het verwerven en inrichten van
nieuwe natuur en het oplossen van barrières, zoals kanalen en
wegen.
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Kardinge is van planten, dieren en mensen. Natuur in de d
 irecte
omgeving is belangrijk. Om te recreëren, te ontstressen, te bewegen en te genieten van de natuur. Een groene omgeving houdt
mensen gezond. We willen meer mensen bij de natuur en het
gebied betrekken. Belangrijke podia daarvoor zijn onze gebiedsgroep en de speciale facebookpagina van Kardinge. Doe en denk
mee, luidt onze oproep in de visie. We zijn bij voorbaat enthousiast en helpen graag mee om Kardinge en omgeving te verfraaien.
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Natuurinclusieve landbouw
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Uitbreiding Beijumerbos

Het Beijumerbos willen we met zeker 100 hectare uitbreiden.
Kleibossen als deze zijn waardevol voor talloze plantenen diersoorten. Een robuuster bos zal de natuurkwaliteit
verbeteren. Meer mensen kunnen er dan wandelen en de rust
blijft gewaarborgd. Voor de financiering moeten we creatieve
combinaties vinden. Zoals een natuurbegraafplaats, een
voedselbos of een klimaatbos om CO2 op te slaan.
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Groter moeras realiseren

Het moeras bij de Noordermolen bestaat bijna dertig jaar.
De kwaliteit is bijzonder hoog, met broedende roerdompen,
blauwborsten en baardmannetjes. Vanwege het succes willen
we het moeras fors uitbreiden. In het moeras bouwen we een
vogelobservatiepunt, zodat bezoekers de bijzondere vogels van
dichtbij kunnen zien en fotograferen zonder ze te verstoren.

Ree
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Kwaliteitsimpuls natuur

Kardinge is ook voor de planten en dieren. We zien kansen
om de biodiversiteit in Kardinge te verhogen. Zo maken
we de graslanden, bermen en akkers bloemrijker. De
kleibossen begeleiden we naar een gevarieerd en soortenrijk
bos. Onze natuurakkers breiden we uit en beheren we
natuurvriendelijk. We verruimen watergangen en maken
ze natuurlijker, zodat ze als natuuraders door het gebied
stromen. We streven naar bomenlanen met verschillende
soorten bomen.
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Meer groen in de stad

We verbreden ons blikveld. Niet alleen Kardinge, maar heel
de stad Groningen moet groener. Daar hebben Stadjers en de
natuur baat bij. Groen maakt stadsbewoners gezonder, fitter en
gelukkiger. De natuur heeft meer ruimte nodig. Groen verbetert
ook het stadsklimaat en het waterbeheer. We zetten vrijwillige
natuurconsulenten in om erfeigenaren te inspireren meer natuur
te creëren. Een kans om te vergroenen biedt het Transferium, nu
nog een versteend terrein. Het Transferium moet het voorbeeld
worden van klimaatneutraal en natuurinclusief bouwen.
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Samenwerken

Natuurmonumenten kan deze plannen niet
alleen realiseren. Gezamenlijk moeten we
de handen ineenslaan. Met onze ruim dertig
duizend buren, met de betrokken gemeenten
Groningen en Het Hogeland, met onze
pachters, met omliggende boeren en met
de ondernemers in de buurt. Mét
elkaar willen we Kardinge en de
omgeving vergroenen.

Baardmannetje

Doe mee?
Onze directe buren, de dertigduizend bewoners van Beijum en Lewenborg,
zijn dik tevreden over Kardinge. Het gebied krijgt een 7,9. Dat blijkt uit een
enquête, die we speciaal voor deze visie hebben uitgezet. Ze zijn - net als wij trots op en begaan met het gebied. We vinden het belangrijk om omwonenden te betrekken bij Kardinge. Een grote groep buurtbewoners helpt en denkt
al lange tijd mee. Het plukbos, de speelnatuur van OERRR, het plan Kardings
Onzet om Kardinge te verbinden met omliggende natuurgebieden: allemaal
komen ze uit de koker van buurtbewoners. We helpen mee bij de uitvoering.
Ook steekt een grote groep vrijwilligers de handen uit de mouwen. Ze onder
houden onder meer het plukbos en de speelnatuur, organiseren natuurexcursies
en voeren het bosbeheer uit.
Zwanebloem

Meer leven
Zorgen zijn er ook. Landelijk gaan de weidevogels onverminderd achteruit, net
als de akkervogels. De afname van insecten is op het platteland dramatisch en
onderwijl rukt de bebouwing op en verstenen steden. Daarom willen we een
groter, natuurlijker en aantrekkelijker natuurgebied. We zien volop kansen,
zowel in Kardinge als daarbuiten. We willen het natuurgebied fors uitbreiden:
van 300 naar 500 hectare. Het Beijumerbos verdubbelen we in omvang en
ook het moeras- en rietgebied breiden we uit. In onze terreinen verhogen we
de biodiversiteit. Onder meer door een uitgekiend beheer van onze kleibossen
en door graslanden bloemrijker te maken. Ook buiten Kardinge omarmen we
kansrijke initiatieven. Om de landbouw natuurinclusief te maken, Kardinge te
verbinden met andere natuurterreinen en de stad Groningen te vergroenen.

Doe en denk mee!
Lijkt het je wat om vrijwilliger van
Natuurmonumenten in Kardinge te worden?
Vul dan het contactformulier in.
www.natuurmonumenten.nl/contact

• de natuur de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen
• zoveel bezoekers er met veel plezier vertoeven
• het groen de stadsbewoners gezonder en vitaler maakt
• de biodiversiteit bijzonder hoog is
• groen het stadsklimaat verbetert
• het gebied hittestress tegengaat
• water er tijdelijk wordt opgevangen
• het ruimte biedt aan biologische boeren

Colofon
Natuurmonumenten Groningen
en Noord-Drenthe
Hoofdweg 251B
9765 CH Paterswolde
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