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Algemeen
Gesprek met maatschappelijke partijen
In juni hebben enkele stuurgroepleden met maatschappelijke partijen gesproken over hun betrokkenheid bij
de uitvoering van de opgaven. Zij gaven aan een sterke
betrokkenheid te voelen bij de opgaven en waarderen de
kansen die geboden worden om mee te denken en doen.
Er kwamen veel onderwerpen aan bod bij dit overleg:
bodemdaling, natuurherstel, planet-proof, PAS, hoe
kunnen we doorpakken bij agrarische projectvoorstellen,
hoe kunnen we meekoppelen met wateropgaven en hoe
houden we elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen.

Recreatieprojecten
Oude Dorpen-kanoroute
De opknapbeurt van de kanoroute tussen de dorpskernen van Reeuwijk Dorp,
Reeuwijk Brug en Oud Bodegraven is
klaar. Een aantal bruggen en aanlegvoorzieningen langs het tracé van de oude
veenkreken is vervangen. Rond Gouda,
Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk
zijn hiermee zijn ook twee nieuwe routes
ontstaan voor kanovaren.
Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Hout
e.o.
Groenalliantie Midden-Holland maakt
sinds 2018 met een Kwaliteitsimpuls
hun recreatiegebieden in het Groene
Hart nog aantrekkelijker voor recreanten. Het motto is: meer te doen, meer
te beleven, beter te zien.
In het ene gebied volstaat een kleine
opknapbeurt, andere gebieden worden
groots aangepakt. Zo wordt de Reeuwijkse Hout ontwikkeld als ‘poort naar
het Groene Hart’. Er komt daar onder
andere een avonturenroute bij.
Alle plannen zijn met inbreng van
recreanten, omwonenden en andere
betrokkenen tot stand gekomen. De
uitvoering is in volle gang. Uiterlijk in
2020 zijn alle recreatiegebieden opgeknapt.

Vaarrondje Rijn-lJssel
In 2017 is het oostelijke traject van het
vaarrondje Rijn IJssel gereed gekomen
met het aanleggen van een passantenhaven in Bodegraven. Nu wordt gekeken hoe de westelijke tak kan worden
vormgegeven.
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Natuurprojecten
1 Bovenlanden
Er is een akkoord bereikt over kavelruil tussen Natuurmonumenten en een van de particuliere grondeigenaren. In afstemming met Natuurmonumenten worden nu op korte termijn
gesprekken gestart met de overige grondeigenaren. Verder
wordt er gestart met het opstellen van een inrichtingsplan.
2 Westveen
Het voorlopig schetsontwerp is in de eerste helft van 2019
opgesteld. De komende maanden wordt het definitieve
schetsontwerp geschreven. Een aandachtspunt is nog het
realiseren van parkeerplaatsen voor bezoekers van het
natuurgebied. Ook wordt onderzocht hoe omgegaan kan
worden met de bagger in de ondiepe sloten van Westveen.
Die bagger vormt een belemmering voor de waterkwaliteit
en daarmee voor de haalbaarheid van de natuurdoelen.
3 Ruygeborg II
Het afgelopen halfjaar is hard gewerkt aan het inrichtingsplan. Bewonerswensen, in 2018 geuit tijdens en na de
inloopavond, zijn waar mogelijk verwerkt in dit plan.
Om uiteindelijk alle gronden in Ruygeborg II beschikbaar te
hebben voor natuurontwikkeling, is een grondplan gemaakt.
Dat plan is in principe klaar, maar nu moet er nog geruild
en aangekocht worden. Dat kost meer tijd dan aanvankelijk
gedacht, maar de verwachting is dat het grondplan in het
najaar klaar is.
In augustus is de vierde Nieuwsbrief Ruygeborg verschenen.
4 Meijegraslanden
Voor de deelgebieden 1, 2 en 4, in het ontwerp ook wel A-B-C
genoemd, is in de eerste helft van 2019 een Voorlopig Ontwerp
opgesteld. Er zijn overleggen geweest met belangengroepen
[de stichtingen Behoud Meijegraslanden en Meijebelangen,
en het Buurtcomité Stichtse Meije]. Belangrijk onderwerp was
de toekomstige peilscheiding tussen de Plassen en het natuurgebied, en tussen het natuurgebied en de omliggende agrarische percelen. De zorgen van de belangengroepen zijn – waar
mogelijk - meegenomen in het Voorlopig Ontwerp. Na afronding van het proces met de stichtingen komt er een informatiebijeenkomst voor omwonenden over het Voorlopig Ontwerp.
Vanwege tegenvallende resultaten met een inundatieproef op
de naastgelegen blauwgraslanden (in Utrecht, op gronden van
Staatsbosbeheer) heeft de provincie aan Natuurmonumenten
opdracht verleend voor de aanleg van 4 ha blauwgrasland in de
Meijegraslanden. Deze opdracht is in lijn met eerdere afspraken
vanuit het natuurbeheerplan voor de Nieuwkoopse Plassen en
loopt parallel mee in de realisatie van dit project.
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5 Bodegraven Noord
De inhoudelijke uitwerking van het rapport “Naar een
gedragen invulling van het natuurnetwerk in Bodegraven
Noord” heeft vertraging opgelopen. De Commissie kwam in
de eerste helft van 2019 niet bijeen. De stuurgroep heeft de
wens uitgesproken de inhoudelijke voortgang weer voortvarend op te pakken in de tweede helft van 2019. Afhankelijk
van de gesprekken die met de stuurgroep en de betrokkenen
gevoerd worden, wordt een keuze gemaakt in welke vorm
het project wordt opgepakt.
6 Abessinië en Zuidzijderpolder
De uitwerking van het voorstel voor de waterhuishouding
van de natuurinrichting is in 2019 gereed gekomen. Nu kan
het Voorlopig Ontwerp verder uitgewerkt worden.
Er lopen gesprekken met de particuliere grondeigenaar.
Zodra deze zijn afgerond, kunnen inrichting & beheer worden uitgewerkt.
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7 Steinse Groen
De gemeente Gouda heeft in de eerste helft van 2019 een
Plan van Aanpak opgesteld voor de natuurinrichting van het
Steinse Groen.
Het werk wordt nu aanbesteed, waarna de schop in de
grond kan.
In juli is de eerste Nieuwsbrief Steinse Groen verschenen.
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Landbouwprojecten
Toekomstbestendige Lange Ruige Weide
Voor een duurzame agrarische bedrijfsvoering wordt in de
polder Lange Weide in totaal 450 km onderwaterdrainage
aangelegd. De aanleg zal waarschijnlijk dit jaar worden afgerond. Onderwaterdrainage in combinatie met een flexibel
peilbeheer draagt bij aan minder bodemdaling en minder
CO2-uitstoot. De agrariërs onderzoeken bovendien op welke
manier ze delen van percelen en kades met een (potentieel)
hoge biodiversiteit kunnen beheren, met als doel de biodi-

versiteit te vergroten. In dit onderzoek wordt onder andere
het beheer van de weteringen rondom Waarder en Driebruggen meegenomen
Structuurverbetering Buitengebied West
Vier agrariërs in Polder Middelburg en Tempelpolder hebben
de handen ineen geslagen om te komen tot structuurversterking. Ze kijken daarbij onder andere naar de ontwikkeling
van huiskavels van minimaal 40 ha en naar een kavelruil om
percelen met een hoge potentiële natuurwaarde natuurvriendelijk te kunnen beheren.
Kwaliteitsslag Weidevogelbeheer & Boeren voor
Biodiversiteit - Reeuwijk Dorp
De agrarische natuurverenigingen (ANV’s) “Parmey”, “Weide
en Waterpracht” en “Lange Ruige Weide” willen de weidevogelpopulatie in het landelijk gebied tussen de Meije en de Hollandsche IJssel versterken. Ze zoeken samen met de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk naar een organisatievorm hiervoor.
Daarbij wordt ook gekeken naar gronden die bij bezuinigingen
in 2013 werden geschrapt uit de natuurplannen, maar die nog
steeds voor natuurontwikkeling beschikbaar zijn.
Eind 2019 wordt de financieringsstrategie uitgewerkt,
waarna het project in 2020 zou kunnen starten.

Stikstof
en de natuur
Stikstof en “PAS” zijn de laatste tijd
veel in het nieuws. Een teveel aan
stikstof(-verbindingen) zorgt voor problemen in de natuur en tast de gezondheid van mensen aan. Ook in Gouwe
Wiericke speelt stikstof een rol.
Waarom is stikstof schadelijk voor
natuur?
Stikstof wordt voornamelijk uitgestoten
door landbouw, industrie en verkeer
over de weg, het water en in de lucht.
Het dwarrelt door de lucht en slaat
neer op de grond. Stikstof is goed voor
snelgroeiende planten zoals grassen
en brandnetels. In natuurgebieden
overwoekeren die snelgroeiers al gauw
de kwetsbare en zeldzame planten.
Deze planten verdwijnen, en daardoor
verdwijnen ook vogels en insecten
uit de natuurgebieden. In de Natura
2000-gebieden in Gouwe Wiericke,
met name in en om de Nieuwkoopse
Plassen, willen we juist de kwetsbare
plantjes behouden die erg gevoelig zijn
voor stikstof.
Wat is de PAS?
Met de Programmatische Aanpak

Op de hoogte blijven?
Wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen? Wilt u op de hoogte blijven van
het nieuws in Gouwe Wiericke en in de deelprojecten? Geef uw mailadres
dan door op info@veenweidengouwewiericke.nl. Dan ontvangt u ook in de
toekomst het nieuws in uw mailbox.

Stikstof (PAS) probeerde de overheid de
afgelopen jaren de uitstoot van stikstof
te verminderen, de natuur te versterken en de economische ontwikkeling in
stand te houden. Simpel gezegd mocht
met de PAS de stikstofuitstoot worden
gecompenseerd met maatregelen die
elders en later werden genomen. De
Raad van State concludeerde echter in
mei 2019 dat deze aanpak niet langer
toegestaan is. Daardoor kunnen
projecten die gebaseerd zijn op de PAS
nu niet doorgaan.
En nu?
De Commissie-Remkes heeft eind september een advies gepresenteerd; de
provincies overleggen met het Rijk over
nieuwe regels. Ze hebben daarover in
oktober verklaard: “Provincies en het
Rijk zullen uiterlijk 1 december 2019
hierover nadere duidelijkheid geven.

Colofon
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van
de Stuurgroep Veenweiden Gouwe
Wiericke. Hij verschijnt 2x per jaar.
De stuurgroep bestaat uit bestuurders van de gemeenten BodegravenReeuwijk, Gouda en Nieuwkoop,
en de hoogheemraadschappen van
Rijnland en de Stichtse Rijnlanden.
Contact:
info@veenweidengouwewiericke.nl
Meer informatie:
www.veenweidengouwewiericke.nl
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