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Van de grond
De landbouw- en recreatieprojecten in Gouwe Wiericke
zijn in de tweede helft van 2017 goed van de grond gekomen.
Voor het natuurproject Ruygeborg II is er een schetsontwerp
gemaakt en voor een aantal natuurprojecten komt zo’n
ontwerp er in 2018. Polder Oukoop is bijna klaar als natuurgebied. In alle projecten is hard gewerkt aan het erbij
betrekken van maatschappelijke partijen en belanghebbenden. In deze nieuwsbrief leest u er meer over.

Recreatieprojecten
Cheese Valley
Om het verhaal rond kaas te
versterken, is er in 2017 een huisstijl
en een verhaallijn ontwikkeld.
Het werkt: het Groene Hart is in

september bezocht door de Vlaamse
pers en in oktober door journalisten uit
heel Europa.

Rondje Rijn IJssel
In de eerste helft van 2017 is het oostelijke traject van het Rondje Rijn IJssel

afgerond met het aanleggen van een
passantenhaven in Bodegraven. In de
2e helft van het jaar is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar
tracés voor de westelijke tak van het
“Rondje”. Besluitvorming hierover
vindt plaats in 2018.

Oude Dorpen-kanoroute
De kanoroute tussen de dorpskernen van Reeuwijk Dorp, Reeuwijk
Brug en Oud Bodegraven wordt verbeterd en hersteld. Een aantal niet
meer functionele bruggen in het
tracé van de veenkreek van Oud Bodegraven wordt verwijderd. De start
van de uitvoering wordt verwacht in
de eerste helft van 2018.

Passantenhaven in Bodegraven
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Natuurprojecten
1 Bovenlanden
In 2017 is gesproken met grondeigenaren om te komen
tot overeenstemming over de gewenste grondposities en
(natuur-)inrichting. Deze gesprekken zijn essentieel om tot
een gedragen realisatie van de natuuropgave te komen.
2 Westveen
Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft in 2017 de
inlaat bij de molen in Westveen laten verplaatsen naar
het noordoosten van Westveen. Hierdoor komt er minder
gebiedsvreemd water in het gebied.
Eén particuliere grondeigenaar heeft inmiddels
inrichtingswerkzaamheden laten uitvoeren voor
particulier natuurbeheer.
Er wordt in overleg met de gemeente, de betrokken
waterschappen, en Natuurmonumenten een plan van
aanpak met planning gemaakt voor de verdere uitvoering
van het project.
3 Ruygeborg II
Verschillende grondeigenaren in het gebied hebben rond
de zomer van 2017 aangegeven zelf het ontwerp voor het
natuurontwikkeling in het gebied te willen maken. De
stuurgroep heeft hiermee ingestemd en heeft gezorgd dat
de groep de benodigde kennis en expertise kon inhuren. De
initiatiefnemers hebben, met input van alle andere grondeigenaren in het gebied, een schetsontwerp opgesteld.
In januari 2018 is het schetsontwerp tijdens een inloopavond
gepresenteerd aan geïnteresseerden.
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5 Bodegraven Noord
De ‘Commissie Bodegraven Noord’ (met overheden, agrarische vertegenwoordigers en Natuurmonumenten) werkt
aan een voorstel voor de natuurinrichting. Agrarische
vertegenwoordiger uit de commissie fungeren als eerste
aanspreekpunt voor de eigen sector met vragen over het
gebiedsproces. Er zijn in 2017 verschillende onderzoeken
(bodemchemie, watersysteem) uitgevoerd om tot een goed
en realistisch voorstel te komen.
In de eerste helft van 2018 komt de Commissie met een voorstel voor de ontwikkelrichting van het gebiedsproces, zowel
inhoudelijk als procesmatig.
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6 Abessinië en Zuidzijderpolder
De ontwikkeling van natuur in dit gebied wordt graag aan
lokale partijen overgelaten, omdat men veel waarde hecht
aan het lokale aspect. Daarvoor is wel een transparant proces
nodig, waarin gelijkberechtiging en brede consultatie centraal staan. Dat proces wordt in 2018 uitgevoerd.
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7 Oukoop
In Oukoop wordt hard gewerkt aan de natuurinrichting. De
graafwerkzaamheden zijn in 2017 afgerond. In het voorjaar
van 2018 worden de botanische graslanden ingezaaid en het
riet geplant. In het voorjaar volgt ook de feestelijke opening
van dit natuurgebied.
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4 Meijegraslanden
In samenwerking met Natuurmonumenten wordt het definitieve inrichtingsplan voor Hondertmorgen uitgewerkt. Dat
plan zal in 2018 verschijnen.
Uit de verkenning voor Hazenleger in 2017 bleek, dat kavelruil
geen eenvoudige oplossing kent. Het Programma Veenweiden heeft daarop besloten om niet verder te gaan met deze
verkenning. Een grondeigenaar heeft echter zelf interesse in
verwerving van percelen. Als dat doorgaat, worden de mogelijkheden voor een aansluitende kavelruil bekeken.

8 Steinse Groen
Er ligt een definitief ontwerp voor de natuurinrichting van
dit gebied, waarbij recreatie mogelijk blijft. In 2018 wordt
begonnen met de uitvoering van dit plan.
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Landbouwprojecten
De Agenda Landbouw is in 2016 vastgesteld door alle
betrokken partijen (agrarische sector, kennisinstellingen en
gemeenten). Diverse projecten van deze Agenda zijn in 2017
van start gegaan, waaronder een aantal in Gouwe Wiericke.

Toekomstbestendige Lange Ruige Weide
Eind 2017 is geld beschikbaar gekomen voor een onderzoek
naar de mogelijkheden voor onderwaterdrainage in de
polder en voor het aanleggen van proefstroken ten behoeve
van nieuwe veenweideteelten. Het project start in 2018.
De agrariërs in dit gebied hebben in 2017 bovendien de
ambitie uitgesproken om, waar mogelijk, méér te investeren in duurzaamheid en biodiversiteit. Ze werken aan een
beheerstrategie voor plekken waar de biodiversiteit groot is,
zoals de watergangen en kades van de Enkele en Dubbele
Wiericke en de erfgroenstapstenen in de lintbebouwing van
Driebruggen en Waarder.

Structuurverbetering Buitengebied Noord
In het najaar van 2017 is een studie afgerond naar water- en
wegbarrières in Bodegraven Noord, die mogelijk aanleiding
geven tot een structuurverbetering door kavelruil. In 2018
wordt het vervolg bepaald.

Onderwaterdrainage

Boeren voor Biodiversiteit - Reeuwijk Dorp
Rond Reeuwijk Dorp was een aantal terreinen bestemd als
natuurgebied, maar dat verviel toen in 2013 werd bezuinigd
bij het rijk. Een collectief van lokale boeren en particulieren
verkent op dit moment of en hoe deze terreinen gebruikt
kunnen worden voor een grotere biodiversiteit en een meer
duurzaam agrarisch medegebruik.

Proeftuin Duurzaamheidspakket Boerenbedrijven
Naar aanleiding van de proeftuinprojecten van het Veenweiden Innovatiecentrum en in de Krimpenerwaard, wordt een
duurzaamheidspakket ontwikkeld, waarmee de bedrijfsvoering van agrarische ondernemingen structureel kan worden
verduurzaamd.
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