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Omstreden plaggenplan levert
voorlopig wel mooie natuur op
Het natuurgebied
Bovenlanden
Kromme Mijdrecht
staat model voor de
herinrichting, over
drie jaar, van polder
Bodegraven-Noord.

Voor een belangrijk deel omdat de
leefgebieden te klein zijn.’’
Dan heeft Van Schie het over
dieren die op de Rode Lijst staan:
noordse woelmuis, otter, vlindersoorten zoals zilveren maan en
moerasparelmoervlinder en natuurlijk de weidevogels. Vooral die
laatste kachelen in hoog tempo
achteruit door voorgaande schaalvergroting in de melkveehouderij.
,,Het gaat om de vraag of onze kinderen ook nog van de grutto en de
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Het gaat om de vraag
of onze kinderen ook
van grutto en kievit
kunnen genieten

Aan de slootkant stapt een zilverreiger op zoek naar prooi, boven
ons hoofd scheren boerenzwaluwen tegen een onbewolkte,
blauwe hemel. ,,Iedere keer als ik
hier ben, is het genieten’’, zegt
boswachter en ecoloog Martijn
van Schie van Natuurmonumenten.
Hij heeft de zijn fourwheeldrive
zojuist neergezet op de parkeerplaats aan de Kromme Mijdrecht
in Woerdense Verlaat, vlakbij de
uitkijktoren. Het gebied Bovenlanden Kromme Mijdrecht werd in
2011 heringericht door Natuurmonumenten en is nu een paradijs
voor insecten, orchideeën en weidevogels

—Martijn van Schie

kievit kunnen genieten.’’
Het afplaggen, is volgens Van
Schie, nodig omdat in de bovenste
40 centimeter grond te veel meststoffen zitten voor de gewenste
plantensoorten. Die gedijen op
schrale grond.

Spontaan

Aangekocht
Aanleiding voor de wandeling is
het plan van Natuurmonumenten
voor de polder Bodegraven-Noord.
In deze grootste niet door wegen
doorsneden polder van West-Nederland komt een nieuw natuurgebied als verbindingszone tussen
de Nieuwkoopse Plassen en de
Reeuwijkse Plassen.
In de loop der jaren is zo’n 300
hectare aangekocht, hiervan wil
Natuurmonumenten 100 hectare
afplaggen om er natte natuur aan
te leggen. De andere 200 hectare
blijven grasland waar koeien op
kunnen, maar het wordt minder
intensief gebruikt dan nu het geval is.

Z Boswachter en ecoloog Martijn van Schie: ,,Ik begrijp de emoties van deze boeren, maar het is een
giga-polder met dito mogelijkheden. We hoeven elkaar niet in de weg te zitten.’’ FOTO AD

Toen dat plan dit voorjaar bekend werd, stonden de melkveehouders op hun achterste benen.
Velen van hen pachten grasland
van Natuurmonumenten en vrezen dat kwijt te raken. Dat zou betekenen dat ze minder koeien
kunnen houden, waarmee de bedrijfsvoering gevaar zou lopen.
Weg met dat plaggenplan, dus. De
veertig veehouders zetten hun
protest kracht bij door massaal
met trekkers en landbouwmachi-

nes naar de gemeenteraad op te
trekken. Deze raad moet eind dit
jaar beslissen over het wijzigen
van het bestemmingsplan van
boerengrond naar natuur.

Emoties
Boswachter Van Schie beklemtoont dat hij geen olie op het vuur
wil gooien, want uiteindelijk zijn
natuurbeschermers en boeren op
elkaar aangewezen. Natuurmonumenten heeft wel een boer nodig

om die 200 hectare grasland geregeld kort te houden. Maaien en verschralen, is de bedoeling.
,,Ik begrijp de emoties van deze
boeren, maar het is een giga-polder (ruim 2.500 hectare gras, red)
met dito mogelijkheden. We hoeven elkaar niet in de weg te zitten
en we houden rekening met de individuele veehouder. Het aanleggen van een verbindingszone is essentieel voor de biodiversiteit,
want die neemt vandaag de dag af.

Van Schie zet een paar stappen op
het perceel dat hier in 2011 is afgeplagd en wijst: ,,Brede orchis, moeras-kartelblad, geelgroene zegge,
reukgras, blauwe knoop. Deels
spontaan opgekomen, deels van
zaad dat we hebben verzameld in
het natuurgebied De Schraallanden
van de Meije. En omdat dit perceel
zo vochtig is, stikt het hier van de
insecten. En dat is weer belangrijk
voor de weidevogels. We maaien
hier niet eerder dan 15 juni, want
dan zit de broedtijd er wel op.’’
Volgens Van Schie zijn weidevogels de afgelopen vijf jaar in aanzienlijke getale naar dit stuk
nieuwe natuur getrokken. Dan
gaat het om tientallen kieviten en
zeker 25 gruttopaartjes. ,,En daar
doen we het voor een belangrijk
deel voor.’’

