Waar moet de natuurinrichting
aan voldoen?

Nieuwe Natuur
in Gouwe Wiericke
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Waarom nieuwe natuur?
De veenweidenatuur in Nederland is uniek in Europa, maar dreigt te

De veenweidenatuur in Zuidzijderpolder en Polder Abessinië

Overzicht deelgebieden Gouwe Wiericke

Groene Jonker

moet aan een aantal eisen voldoen om een goede verbinding te
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vormen tussen de Nieuwkoopse en Reeuwijkse Plassen. Een ‘goede’

verdwijnen. Daarom wil de overheid deze unieke natuur beschermen
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en stimuleren.
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verbinding wil zeggen dat dieren en planten er gebruik van zullen
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maken.

Natuur in Gouwe Wiericke
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In Gouwe Wiericke wordt 825 hectare nieuwe natuur gerealiseerd
tussen nu en 2021.
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1 Ontwikkelen doorgaande water- en natte
natuurstrook
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De nieuwe natuurgebieden in Gouwe Wiericke zijn onderdeel
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Als verbinding werkt voor de meeste diersoorten een brede,
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doorgaande, natte, ononderbroken strook het beste. Voor de

van het Natuurnetwerk Nederland. Dat netwerk verbindt
natuurgebieden met elkaar. De strook met veenweidennatuur strekt

weidevogels is vochtig weidevogelgrasland belangrijk.

Meijegraslanden

zich uit van het Naardermeer via de Nieuwkoopse en Reeuwijkse

2 Variatie voor extra kwaliteit

Plassen tot aan de Krimpenerwaard. Dankzij deze verbinding
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Reeuwijkse Plassen
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Een gevarieerd landschap is aantrekkelijk voor dieren. Zo ontstaan

zullen planten en dieren zich makkelijker verplaatsen tussen de
verschillende leefgebieden

tapstenen die samen voldoende veiligheid en dekking bieden.
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3 Eisen aan het waterpeil:

Wie zorgen er voor nieuwe natuur?

· hoog peil om het veen te behouden en bodemdaling tegen te gaan

De stuurgroep Gouwe Wiericke gaat deze opgave uitvoeren.

· beperkt verschil tussen zomer- en winterpeil

Zuidzijderpolder

De stuurgroep bestaat uit bestuurders van de gemeenten
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Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Gouda en de hoogheemraadschappen van Rijnland en De Stichtse Rijnlanden.

4 Geleidelijke overgang naar agrarisch gebied

Abessinie

Voor een goed functioneren van zowel het agrarisch gebied als

Samen met het gebied
De gezamenlijke overheden willen de veenweidenatuur beschermen

de natuurverbinding is het zinvol om een overgangszone in te
Reeuwijkse
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richten.
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en stimuleren. Samen met mensen in het gebied, grondeigenaren en

5 Schoon water

grondgebruikers willen ze een gevarieerd gebied ontwikkelen.

Ontwikkeling van voedselarme/schrale natuur heeft schoon water

Begrenzing
De begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland is door
de provincie Zuid-Holland vastgesteld. De percelen binnen
deze begrenzing hebben de bestemming ‘Natuur’ gekregen in

nodig. Dat kan door regenwater op te vangen en vast te houden.
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Ook een lange route door het gebied draagt bij aan schoner water.
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6 Natuurdoelen

het ontwerp-bestemmingsplan van de gemeente Bodegraven-

De natuurdoelen voor de verbindingszone zijn opgenomen in

Reeuwijk. Het definitieve bestemmingsplan wordt naar verwachting

de Gebiedsovereenkomst Gouwe Wiericke. Deze zijn verder

in de zomer van 2017 ter visie gelegd.

uitgewerkt in het schetsontwerp dat op de volgende posters
inhoudelijk wordt toegelicht.
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