Veenweiden
05

Natuurwandeling onder leiding van een gids

OKTOBER 2018

Streekmarkt en springkussen

Mijlpaal in Oukoop
De inrichting van Oukoop als natuurgebied is klaar. In juni werd dat gevierd met
een open dag op natuurboerderij Hoeve Stein. Ruim honderd bezoekers genoten
van gidswandelingen door de natuur, maar ook van de gratis ijsjes, de streekproducten en het springkussen.

open dag polder Oukoop

Mijlpaal in Ruygeborg II

Inloopavond Ruygeborg

Er ligt een schetsontwerp voor de inrichting van
Ruygeborg II als natuurgebied. Dit ontwerp is door
grondeigenaren opgesteld. Het werd in januari
gepresenteerd aan geïnteresseerden. Zo’n 140
bezoekers gingen in Nieuwkoop in gesprek met de
ontwerpers en met andere betrokkenen. Ook konden
ze een film bekijken over de plannen.
In februari heeft de stuurgroep ingestemd met het
schetsontwerp. U vindt het schetsontwerp op
www.veenweidengouwewiericke.nl onder het project
Ruygeborg.
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Legenda
1 Bovenlanden
Er worden gesprekken gevoerd over kavelruil tussen Natuurmonumenten en andere grondeigenaren. Zodra deze gesprekken afgerond zijn, kan de uitwerking weer opgepakt worden.
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4 Meijegraslanden
In Meijegraslanden zijn in totaal vier gebiedjes aangewezen
als toekomstig natuurgebied. De drie gebieden die Natuurmonumenten in eigendom heeft (twee gebieden in Hondertmorgen en één in Hazenleger) worden volgend jaar ingericht als natuurgebied. Voor de nodige dammen en kades
Waddinxveen
Waddinxveen
in Hondertmorgen is extra grond nodig. Dat wordt
gehaald
uit werkzaamheden in de omliggende graslanden, die ook
in eigendom zijn van Natuurmonumenten. Daardoor wordt
de Meije niet belast met grondtransport. Eind 2018 en in de
eerste helft van 2019 worden het Voorlopig Ontwerp en het
Definitieve Ontwerp opgesteld voor deze drie gebieden. De
natuuraanleg volgt in 2019 en 2020. Voor het vierde gebied
(in Hazenleger) lopen gesprekken over de wensen en mogelijkheden.
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6 Abessinië en Zuidzijderpolder
Er worden gesprekken gevoerd met de grondeigenaren binBovenlanden
Bovenlanden
nen het Natuurnetwerk Nederland over de mogelijkheden
Westveen Westveen om op eigen grond natuur aan te leggen en te beheren (de
zogenaamde ‘zelfrealisatie’). Voor het eind van het jaar moet
hierover duidelijkheid komen.
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7 Oukoop
Natuurgebied
Oukoop is klaar.
De open dag op
Hoeve Stein in
juni was voor
wethouder Robèrt
Smits zijn eerste
activiteit als lid
van de stuurgroep.
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2 Westveen
Met alle grondeigenaren is een eerste verkennend gesprek
Nieuwe
Nieuwe natuur
gevoerd over hun mogelijke en gewenste rol in het toekomstige natuurgebied. Deze gesprekken worden in de tweede
helft van 2018 doorgezet. Er komt een verkenning van de
(zelf)realisatiekansen. Ook wordt onderzocht of er kansen
zijn voor een bredere invulling van de natuur in dit gebied.
Dit jaar nog wordt gestart met het opstellen van het schetsAlphen Zegera/d Rijn
Alphen a/d Rijn
ontwerp en het uitvoeren van bijbehorende onderzoeken,
plas
zoals een bodemonderzoek. Op 26 november is er een bewonersavond over de plannen.

5 Bodegraven Noord
De Commissie Bodegraven Noord heeft in de eerste helft van
2018 het advies afgerond voor de natuuropgave. Er zijn twee
informatie-avonden georganiseerd voor en door agrariërs
rond de stand van zaken en de definitieve versie van het
advies. Het advies is in juli aangeboden aan en vastgesteld in
de stuurgroep. Dit advies is bovendien vastgesteld door de
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Bestaande natuur
Bestaande natuur

3 Ruygeborg II
Grondeigenaren hebben een
schetsontwerp
voor de inrichting
van Ruygeborg II
als natuurgebied
opgesteld. Dat
werd in maart
met alle betrokkenen gevierd met taart. De goede samenwerking tussen de
initiatiefnemers, de andere grondeigenaren en de Adviesgroep met bewoners, grondeigenaren en maatschappelijke
partijen werd geprezen. Eerder dit jaar, in januari, was er
in Nieuwkoop een inloopavond over het schetsontwerp. De
grondeigenaren werken nu een grondplan uit en er wordt
een inrichtingsplan opgesteld.
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besturen van LTO, ANV De Parmey en Natuurmonumenten.
Er worden nu diverse zaken verder uitgewerkt (waaronder
watersysteem, predatie beheerplan en agrarisch natuurbeheer met gebiedscollectief). De commissie blijft betrokken
bij de uitwerking.
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netwerk Nederland: het verbindt de Reeuwijkse Plassen met
de nieuwe natuurzone door de Krimpenerwaard. Daarom
worden stukjes van Steinse Groen nog ‘natuurlijker’ gemaakt
om ruimte te bieden aan flora en fauna, zoals de noordse
woelmuis, otter en groene glazenmaker. Het Definitieve
Ontwerp voor de herinrichting is in mei gepresenteerd aan
omwonenden. Zo’n 40 mensen kwamen af op de informatiebijeenkomst. De herinrichting vindt plaats in 2019.
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Kamerik
Steinse Groen vormt een belangrijke schakel in het Natuur-
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Woerden
9 Watermaatregelen polder Achttienhoven
Uit natuurgebied De Haeck ‘lekt water weg’, ondergronds,
naar het lagergelegen gebied polder Achttienhoven. In die
polder wordt in de toekomst het waterpeil verlaagd. Om verder weglekken tegen te gaan, komt er in Achttienhoven een
bufferzone. Het projectplan voor de bufferzone heeft begin
2018 ter inzage gelegen. Er zijn tien zienswijzen ingediend.
In juni is het projectplan door het Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden (HDSR) vastgesteld. De verwachting is,
dat in 2019 gestart kan worden met de aanleg van het eerste
deel van de bufferzone. Ongeveer 2/3e deel van de beoogde
bufferzone is in eigendom van HDSR. HDSR overlegt met de
overige eigenaren om te kijken hoe tegemoet kan worden
gekomen aan hun bezwaren, zodat ook in het overige deel
de bufferzone gerealiseerd kan worden.
10 Boeren voor Biodiversiteit en weidevogels
De agrarische natuurverenigingen “De Parmey” en “Weide
en Waterpracht” bereiden nieuwe strategieën voor om
de weidevogelpopulatie in het landelijk gebied tussen de
Nieuwkoopse Plassen en de Oude Rijn te versterken. Ze willen daarbij ook de percelen langs de Kerkweg bij Reeuwijk
Dorp betrekken, die ooit als natuurgebied bestemd werden
maar afvielen toen er bezuinigd moest worden. De natuurverenigingen proberen subsidie te krijgen en willen andere
geïnteresseerden erbij betrekken.
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Mijlpaal in Lange Weide
De eerste meters drainagebuis worden uitgerold

Mijlpaal in Bodegraven
Noord
Agrariërs hebben in samenspraak met Natuurmonumenten, waterschap en gemeente een plan opgesteld
voor de inrichting van nieuwe natuur in Bodegraven
Noord. LTO Noord en Agrarische Natuurvereniging
De Parmey boden het plan op 4 juli 2018 aan de
Stuurgroep aan.

In augustus hebben burgemeester Van der Kamp
(Bodegraven-Reeuwijk), hoogheemraad De Groot (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) en gedeputeerde
Janssen (provincie Zuid-Holland) de eerste meters uitgerold van
450 kilometer onderwaterdrainage in polder Lange Weide.
De aanleg is een initiatief van de gezamenlijke bewoners
(13 melkveehouders en 15 particulieren) en is op deze schaal
nog nooit eerder toegepast in Nederland.
Met onderwaterdrainage wordt bodemdaling tegengegaan
en vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO2. Boeren
profiteren er ook van: in droge periodes blijft het land vochtig genoeg voor de groei van gras en in erg natte periodes
wordt het regenwater juist snel afgevoerd en zakken de
koeien niet weg.

U vindt het plan op www.veenweidengouwewiericke.nl
onder het project Bodegraven Noord.
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