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Ruygeborg

Natuur en recreatie in Ruygeborg
Ruygeborg is het gebied tussen Noorden en Nieuwkoop. Dit gebied wordt
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” is een ontwerp gemaakt voor de
inrichting van de nieuwe natuur, met ruim aandacht voor recreatie.
In deze nieuwsbrief leest u meer over de ontwikkelingen in Ruygeborg II.

Hoe staat het met
het project?
In februari 2020 is het inrichtingsplan
gepresenteerd tijdens een inloopavond.
Een paar weken later ging Nederland op
slot vanwege corona, vervolgens waren er
diverse personeelswisselingen bij het
project en duren de onderhandelingen
over grondruil veel langer dan gepland.
Maar achter de schermen zijn er de afgelopen anderhalf jaar vorderingen gemaakt.
Hieronder leest u hoe het ermee staat.

Maar de contouren van het Inrichtingsplan
uit 2020 lagen voor een deel buiten de
NNN-grenzen zoals die ooit waren vastgelegd. Er is destijds bewust voor gekozen
om niet te wachten met het opstellen
van het inrichtingsplan tot ná de grensaanpassing, omdat zo’n formeel traject
lang duurt.
In juni 2021 heeft de provincie ZuidHolland ingestemd met een grenswijziging.
Overigens komen we met de huidige
natuurplannen nog een aantal natuurhectares ‘tekort’; daarvoor is een ‘zoekgebied’ aangewezen.

Inrichtingsplan goedgekeurd

Adviesgroep

Het inrichtingsplan is in mei 2020 definitief goedgekeurd door de Stuurgroep.
U vindt het inrichtingsplan op de website,
www.veenweidengouwewiericke.nl/
projecten/ruygeborg.

De Adviesgroep heeft zich zeer ingespannen voor het inrichtingsplan. Ook voor
hen is het daarna stil geworden. We gaan
de groep zeker betrekken bij de uitvoering en snel weer bij elkaar roepen.

Grenzen aangepast

Grond

De nieuwe natuur in Gouwe Wiericke,
dus ook die in Ruygeborg, is onderdeel
van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

De grond die we op de ene plek afgraven
(met name in de moeraszone), gebruiken
we elders in Ruygeborg weer om kades en

Nieuwe
projectleider
Sander van der Meulen is de nieuwe
projectleider voor Ruygeborg. Hij heeft
het stokje overgenomen van Marleen
Jansen en Dennis Rozema. Heeft u
vragen of opmerkingen over de nieuwe
natuur en recreatie in Ruygeborg?
Sander is bereikbaar via
info@veenweidengouwewiericke.nl.

dammetjes aan te leggen. Het inrichtingsplan voor Ruygeborg was zó gemaakt,
dat er geen grond ‘van buiten’ hoeft te
worden aangevoerd. Dan hoeven daarvoor ook geen vrachtwagens te rijden.
Op een paar plekken blijkt nu dat we
minder grond kunnen afgraven dan gedacht, omdat er anders een risico is dat
water vanuit de bodem naar de oppervlakte komt, het zogenaamde kwelwater.
Dat zou kunnen betekenen dat we ergens
in de uitvoering grond ‘tekort’ komen.
We onderzoeken daarom hoe het precies
zit en wat de mogelijkheden zijn om het
inrichtingsplan zo goed mogelijk uit te
voeren zonder aanvoer van grond van
buiten, of in elk geval met zo weinig
mogelijk aanvoer. We verwachten daar
nog 2 à 3 maanden voor nodig te hebben.

Welke natuur en recreatie
komen er?
In het inrichtingsplan staat uitvoerig beschreven welke natuur
waar komt, en welke recreatiemogelijkheden er komen.
Hoe zit het ook al weer?

Natuur
Er komen drie soorten natuur in Ruygeborg II. Aan de noordkant
komt een moeraszone, die Ruygeborg I verbindt met de
Groene Jonker. De natuur hier gaat de komende jaren steeds
meer lijken op deze twee natuurgebieden. Daar is al een waar
vogelparadijs ontstaan: rietzanger, tureluur, lepelaar, blauwborst
en porseleinhoen zijn slechts enkele van de soorten die hier
voorkomen. In het midden is een groot weidevogelgebied
gepland. Daar zullen nog meer vogels broeden zoals de grutto en
de kievit. Verder komt er op diverse plekken kruiden- en faunarijk
grasland, waar bijen en andere insecten op afkomen.

Recreatie
Er komen diverse wandelpaden: half-verharde paden die voor
iedereen toegankelijk zijn, en ‘struinpaden’ met gras. U kunt
zelf de lengte van uw wandeling bepalen: een klein rondje
of een grote ronde. En er komen vijf uitkijkheuvels. Daar zult
u een bankje aantreffen, en bijvoorbeeld een picknicktafel.
Dichtbij de bebouwing van Nieuwkoop en Noorden komen
groene overgangszones met bomen en struiken. En het aantal
parkeerplekken bij de Ruygeborghoeve wordt uitgebreid.

Hoe nu verder?
Op dit moment wordt het bestek uitgewerkt. Dat wil zeggen dat er een uitvoerige omschrijving komt van het uit te voeren werk, inclusief technische bepalingen,
materialen en uitvoeringsvoorwaarden.
Later dit jaar komt er ook nog een
planologische procedure. We zijn in
gesprek met de gemeente om te kijken
welke procedure nodig is, aangezien de
invoering van de omgevingswet opnieuw
is uitgesteld.
Omdat nog niet alle gronden zijn
verworven, gaan we eerst natuur en
recreatie aanleggen op de gronden die
al in bezit zijn. Zodra we meer weten over
de uitvoering, informeren wij u hierover.

Planning

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.
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