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Ruygeborg

Nieuwe natuur in Ruygeborg
Ruygeborg is het gebied tussen Noorden en Nieuwkoop. Dit gebied wordt
de komende jaren omgevormd tot natuurgebied, als verbinding tussen
de Nieuwkoopse Plassen en natuurgebied de Groene Jonker. Het eerste
deel, “Ruygeborg I”, is al natuurgebied. Voor “Ruygeborg II” wordt nu

2018: van schetsontwerp naar
inrichtingsplan
In 2018 zijn er belangrijke stappen gezet
op weg naar de inrichting van Ruygeborg
II als natuurgebied. Het jaar begon met
een succesvolle inloopavond op 11 januari.
Op deze inloopavond presenteerden de
grondeigenaren hun schetsontwerp voor
het gebied. Zo’n 140 bezoekers kwamen
kijken naar het ontwerp en spraken met
de grondeigenaren en andere betrokkenen.Tijdens deze avond werden diverse
vragen gesteld en opmerkingen gemaakt,
die ook werden gehoord door leden van
de adviesgroep en de stuurgroep.
Onder andere op basis van de reacties van
de belangstellenden, adviseerde de adviesgroep om in te stemmen met het schetsontwerp. Dit advies nam de stuurgroep
over, waarmee het schetsontwerp werd
vastgesteld. Een mijlpaal, die in maart met
alle betrokkenen werd gevierd.

Na het schetsontwerp
De stuurgroep heeft de gezamenlijke
grondeigenaren gevraagd om het schetsontwerp verder uit te werken met concrete inrichtingsmaatregelen. Ze vroegen
daarbij rekening te houden met het advies
van de adviesgroep en – waar mogelijk
- met de reacties naar aanleiding van de
inloopavond.
Inmiddels heeft iedereen die een reactie
heeft gegeven, in december gehoord wat
er met die reactie is gebeurd. Alle reacties

en antwoorden staan ook in een ‘Nota van
Antwoord’, die te vinden is op de website.

Inrichtingsplan
Op dit moment wordt gewerkt aan het
inrichtingsplan. De adviesgroep wordt
hierbij wederom betrokken.
Op pagina 2 van deze nieuwsbrief leest u
meer over dit plan.

Inrichtingsplan
Inmiddels wordt hard gewerkt aan het
inrichtingsplan. Het inrichtingsplan is een
concrete uitwerking van het schetsplan. Dit
plan wordt opgesteld door adviesbureau
Antea. Afgelopen zomer zijn hiervoor
diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals het
precies in kaart brengen van het gebied
(waar liggen dammen, waar staan bomen,
hoe lopen de watergangen) en een floraen faunaonderzoek. De contouren van het
inrichtingsplan worden nu duidelijk.
Aan twee belangrijke kwesties voor het
inrichtingsplan wordt nog hard gesleuteld.
Ten eerste wordt nagedacht over het watersysteem. Wat zijn de juiste peilen om te
zorgen voor de gewenste natuurontwikkeling? En hoe houden de bewoners aan
de zuidkant van het gebied droge voeten?
Ten tweede krijgt ‘recreatie’ veel aandacht. Hoe kan het natuurgebied Ruygeborg straks op een aantrekkelijke manier

Impressie van een uitkijkheuvel
beleefd worden zonder dat de recreatie
een negatieve invloed heeft op natuur?
Daarbij komen vragen aan de orde als
‘waar komen precies de wandelpaden en
uitkijkheuvels en hoe gaan ze er uitzien’,
‘waar mogen honden worden uitgelaten’
en ‘hoe maken we van Ruygeborg I en

Grondplan

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Naast het inrichtingsplan wordt er nóg een plan opgesteld: het
grondplan. Dit plan zorgt ervoor, dat uiteindelijk alle benodigde
gronden in Ruygeborg II beschikbaar zijn voor natuurontwikkeling. Dat vergt veel overleg met de betreffende grondeigenaren.
De initiatiefnemers van het schetsontwerp nemen hierin het voortouw, onder professionele begeleiding van Rudi Terlouw van Bureau
Buite-GeWoon. Zodra er tussen eigenaren overeenstemming is,
kan er geruild of aangekocht worden. De verwachting is dat in
de loop van 2019 alle benodigde gronden beschikbaar zijn voor
natuur. Uiteraard is er steeds nauw contact tussen de mensen van
het inrichtingsplan en van het grondplan.

Wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen? Wilt u op
de hoogte blijven van het nieuws rond Ruygeborg en
Gouwe Wiericke? Geef uw mailadres dan door op
info@veenweidengouwewiericke.nl. Dan mailen wij u
in de toekomst de nieuwsbrief en bijvoorbeeld ook
itnodigingen voor inloopavonden.

Schetsontwerp:
nieuwe grenzen

Meer informatie
Informatie over Ruygeborg en alle andere projecten
van Veenweiden Gouwe Wiericke vindt u op:
www.veenweidengouwewiericke.nl
Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar:
info@veenweidengouwewiericke.nl
Wilt u contact met de adviesgroep?
Op www.veenweidengouwewiericke.nl/projecten/ruygeborg
vindt u de gegevens van de leden.

Het schetsontwerp van de grondeigenaren verschilt op een
belangrijk punt van de oorspronkelijke plannen: de grenzen zijn
namelijk ‘verschoven’. Dit betekent dat het deel aan de kant van
de Nieuwkoopse Plassen agrarisch blijft. In het noordoosten (aan
de kant van de Groene Jonker) is juist een extra stuk grond bij
het natuurgebied getrokken. Die grond was al eigendom van
de provincie.
Schetsontwerp Ruygeborg II

II uiteindelijk één mooi natuurgebied?’
Belangrijk is ook dat het gebied goed
toegankelijk moet zijn vanuit beide dorpskernen, Nieuwkoop en Noorden.
De verwachting is dat het plan in het voorjaar van 2019 afgerond wordt. Dan is er
ook weer een inloopavond.

Status: Definitief, stuurgroep 14 februari 2018

Wij wensen u
prettige feestdagen!
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Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de Stuurgroep Veenweiden
Gouwe Wiericke. De Stuurgroep bestaat uit de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Gouda en de hoogheemraadschappen van
Rijnland en De Stichtse Rijnlanden.

Legenda
Begrenzing NNN-gebied Ruygeborg II
Laag watersloot
Hoog watersloot
Recreatiepad
Uitkijkpunt
Voorgenomen fietspad
Realisatie via PN
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