Zoek op trefwoord, titel of auteur

Peter Vogelsang, voorzitter van het WOP Ketensche Polder bij de dierenweide die een make-over krijgt. © Jan
Kok | Boomerang Fotografie

Boomstammen voor de geitjes en een pad zodat iedereen van de dieren kan
genieten: de dierenweide in Capelle aan den IJssel gaat vanaf vandaag op de
schop. Het onderkomen van onder meer emoes, pauwen en eenden moet een
flinke make-over krijgen.
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En dat is hard nodig, vertelt Peter Vogelsang, buurtbewoner en voorzitter van de
Stichting Wijkoverlegplatform (WOP) Ketensche Polder, speciaal opgericht voor het
project. Want de weide is vaak modderig en nat en mensen kunnen nu alleen naar de
dieren vanachter het hek kijken. ,,We willen het toegankelijk maken’’, zegt Vogelsang.
Samen met bewoners uit de wijk bedachten ze het plan voor de vernieuwde dierenweide
op de grens van ‘s Gravenland en Capelle-West, die wordt gerund door drie vrijwilligers
die de dieren verzorgen.

,,Het is zonde, de dierenweide is juist zo leuk. Die vrijwilligers doen het heel goed met de
beesten. Daar kunnen straks ook anderen van mee profiteren’’, legt Vogelsang uit.
Tussen de dieren lopen
Al jaren is er volgens hem niets aan de dierenweide gedaan. Nu komt er een verhard
pad, zodat bezoekers tussen de dieren kunnen lopen en het veld ook toegankelijk wordt
voor mensen met een beperking. Een vernieuwde drainage moet de drassige grond
verhelpen. Ook is de boel verzakt. De grond wordt daarom verhoogd en kuilen worden
weggewerkt.

- Peter Vogelsang

Op een deel van het terrein worden tegels aangelegd, onder andere met voerbakken en
hokken voor de vogels. Het veld krijgt nieuw gras, er komen nieuwe houten hekken en
een vijvertje. De kippen, geiten, emoes, pauwen, konijnen, eenden en ganzen kunnen al
die tijd gewoon op hun stekkie blijven zitten. De opknapbeurt wordt in delen uitgevoerd.
,,En er komen weer nieuwe varkentjes’’, vertelt Vogelsang.
Verwaarloosde vijver
Vanaf maandag gaat de aannemer aan de slag. Het idee is dat de dierenweide straks
een paar tijdsblokken per week open gaat voor bezoekers. Ook is het de bedoeling dat
scholen, die nu alleen incidenteel gebruik maken van de dierenweide, dat straks meer
gaan doen. ,,En dat ouderen uit bijvoorbeeld het verpleeghuis Rijckehove, dat hier in de
buurt zit, de gelegenheid krijgen rond te rijden.’’

- Peter Vogelsang

Niet alleen de dierenweide gaat op de schop. Ook de ‘verwaarloosde’ vijver
daarnaast wacht een opknapbeurt. Met bijvoorbeeld nieuwe speeltoestellen, een
upgrade voor het trapveld en nieuwe beplanting. Het idee is dat er ook nieuw leven in het
aangrenzende jeugdhonk Knop Op wordt geblazen, van waaruit bijvoorbeeld
speurtochten of natuuractiviteiten kunnen worden georganiseerd. Ook krijgt het gebouw
een invalidentoilet.

Op de dierenweide zijn onder meer kippen, geiten, emoes, pauwen, konijnen, eenden en ganzen. © Jan Kok |
Boomerang Fotografie

Flinke som uit fonds

- Peter Vogelsang

Het is allemaal onderdeel van het project ‘Het nieuwe vijvergebied’, een gezamenlijk
initiatief van WOP Capelle-West en WOP ‘s-Gravenland. Ze richtten er speciaal de
stichting WOP Ketensche Polder voor op en vroegen bewoners om mee te denken. Voor
het project kreeg de groep een flinke som vanuit het Denk en Doe Mee Fonds, waarmee
de gemeente ideeën van Capelse bewoners, organisaties en ondernemers ondersteunt.
,,Het is nu een onaantrekkelijk stukje, terwijl het juist zo aantrekkelijk kan zijn om te

recreëren: rondlopen, in het gras zitten. Het speeltuintje krijgt nieuwe toestellen en er
worden natuurelementen neergezet zoals stenen en hout’’, zegt Vogelsang enthousiast.
Hij hoopt dat zo mensen er kunnen zitten op een ‘mooie zomerdag’. ,,En het is belangrijk
voor het aangezicht: het is nu echt verwaarloosd. Er is denk ik al bijna twintig jaar niets
aan gedaan.’’

De eerste stap in het project is nu de dierenweide. Die zal de eerste week van juni klaar
zijn. Na de zomer volgt de rest van het vijvergebied.
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