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In deze nieuwsbrief leest u meer over de ontwikkelingen in Ruygeborg II.
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Ruygeborg II ingericht

de komende jaren omgevormd tot natuurgebied, als verbinding tussen de
Nieuwkoopse Plassen en de Groene Jonker. Het eerste deel, “Ruygeborg I”,
is al natuurgebied. Voor “Ruygeborg II” wordt nu een ontwerp gemaakt

Bewonerswensen
meegenomen in
inrichtingsplan
Tijdens een inloopavond begin 2018 werd
het schetsplan voor Ruygeborg gepresenteerd. De wensen en opmerkingen die
naar aanleiding daarvan werden gemaakt,
zijn stuk voor stuk beoordeeld. Waar
mogelijk zijn deze verwerkt in het
‘inrichtingsplan’. We leggen op dit moment samen met de gemeente de laatste
hand aan dat plan. We werken nu vooral
de inrichting uit van de beide ‘overgangszones’, van de bebouwing van Nieuwkoop
en Noorden naar het natuurgebied.
Het inrichtingsplan presenteren we in
het najaar aan alle belangstellenden.
Vooruitlopend daarop, geven we in deze
nieuwsbrief alvast meer informatie.

Wandelpaden
In het inrichtingsplan is aangegeven waar
de wandelpaden precies lopen. De paden
zijn zó gepland, dat de wandelaar kan
kiezen uit verschillende lengtes voor zijn
wandelrondje. Dat was een van de wensen
die naar voren kwam van omwonenden.
Verschillende mensen vroegen om aandacht voor recreanten die niet zo gemakkelijk over alle terreinen kunnen
wandelen, bijvoorbeeld mensen met
kinderwagen, rollator of rolstoel. We hebben daarom het Kenniscentrum Groen &
Handicap gevraagd om ons over de inrichting van de paden te adviseren. Er komen
nu verschillende rondjes die voor iedereen
toegankelijk zijn en waar iedereen van de
nieuwe natuur kan genieten. Daarnaast
komen er een aantal ‘struinpaden’.

Uitkijken
Voor de recreant en natuurliefhebber
komen er een aantal uitkijkheuvels.
Daar zult u een bankje aantreffen, of
bijvoorbeeld een picknicktafel of vogelkijkscherm.
Diverse bewoners willen graag een goede
‘overgangszone’ bij Noorden. Daar komt
een bloemrijk grasland, ruimte voor
honden (ook een wens van diverse
omwonenden) en een plek waar kinderen
kunnen ravotten.

Watersysteem
De ‘tochtsloot’ die evenwijdig loopt aan
de Noordenseweg/Simon van Capelweg
wordt de waterscheiding. Ten zuiden van

die tocht verandert er niets aan het waterpeil: het peil bij de bebouwing langs de
dijk blijft hetzelfde. Dat geldt overigens
ook voor alle andere bebouwing rond
Ruygeborg: ook daar verandert niets.
Ten noorden van de tochtsloot komen
verschillende peilvakken met elk een
eigen waterpeil. Op die manier creëren we
goede omstandigheden voor verschillende
soorten natuur. Bovendien houden we
op die manier het kwelwater vast, dat uit
de bodem omhoog komt. Op sommige
plekken in Nederland is kwelwater een
probleem, maar in Ruygeborg is het kwelwater juist schoon en kalkrijk en daardoor
zeer gewenst voor de nieuwe natuur.

Grondplan: “Hoe kan het wél?”

Het plan is in principe klaar; nu moet er
nog geruild en aangekocht worden.
Dat klinkt misschien simpel, maar het is
een lang proces dat erg zorgvuldig moet
gebeuren.

Hij vindt het intensief, maar inspirerend:
“Het vergt meer overleg tussen grondeigenaren dan van tevoren was ingeschat. We
schakelen constant tussen de natuurdoelen
en alle individuele belangen. Het is logisch
dat een individuele grondeigenaar voor
zichzelf voor een negen gaat, maar we
moeten zorgen dat de natuur uiteindelijk
ook een acht krijgt. De sleutel tot succes
is om steeds te denken vanuit de vraag
‘hoe kan het wél?’ Met die vraag in het
achterhoofd kom je verder.”

Rudi Terlouw, ecoloog op het snijvlak van
landbouw en natuur, begeleidt dit proces.

We verwachten dat het grondplan in
het najaar van 2019 klaar is.

De initiatiefnemers van het schetsontwerp
hebben vorig jaar het voortouw genomen
om een grondplan op te stellen.
Het grondplan zorgt ervoor dat uiteindelijk
alle benodigde gronden in Ruygeborg II
beschikbaar zijn voor natuurontwikkeling.

Rudi Terlouw

Inloopavond in het najaar
Als het inrichtingsplan en het grondplan allebei klaar zijn,
organiseren we weer een inloopavond. Dit wordt waarschijnlijk
in oktober dit jaar. Op de inloopavond presenteren we het
inrichtingsplan.
Details (wanneer, waar) zijn nu nog niet bekend. Houd in het
najaar de website en de gemeentepagina van uw krant in de
gaten.

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.

Blijf op de hoogte
over Ruygeborg

Wij wensen u een
mooie zomer!

Wilt u op de hoogte blijven van
het project Ruygeborg?
Meld u dan via deze link aan voor de nieuwsbrief!
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