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Bodegraven Noord

Door Bodegraven Noord komt een natuurzone. Deze polder vormt een
belangrijke schakel in het ‘natuurnetwerk’ dat de Nieuwkoopse en de
Reeuwijkse Plassen met elkaar verbindt. Zo zwerven bijvoorbeeld de
otter en de zeldzame noordse woelmuis via zo’n verbinding makkelijker
en veiliger naar nieuwe locaties.
Ook komt er meer leefgebied voor weidevogels zoals de grutto, en voor
planten die hun thuis vinden in het natte schraalland. Juist om ruimte te
bieden aan deze bijzondere dieren en planten wordt het Natuurnetwerk
Nederland aangelegd.

Nieuwe
projectleider
Sylvia Stadt is de projectleider voor
Bodegraven Noord. Zij volgde in 2020
Dennis van der Voort op. Sylvia
begeleidt het proces voor de inrichting van het natuurgebied. Heeft
u vragen of opmerkingen over de
nieuwe natuur in Bodegraven Noord?
Sylvia is bereikbaar via
info@veenweidengouwewiericke.nl.

Contactpersoon bij Natuurmonumenten is Willem Wansinck,
w.wansinck@Natuurmonumenten.nl.

Hoe staat het nu met
Bodegraven Noord?
Al vele jaren wordt nagedacht over
het aanleggen van natuur in Bodegraven Noord. De polder is belangrijk
als schakel tussen twee grote natuurgebieden, de Nieuwkoopse Plassen en
de Reeuwijkse Plassen.
Samen met grondeigenaren, pachters,
belangenorganisaties en omwonenden
wordt gekeken hoe de nieuwe natuur
er uit kan komen te zien. In 2016 is
een schetsontwerp gemaakt voor de
inrichting van de natuurzone.

De agrarische partijen De Parmey en
LTO Noord hebben naar aanleiding
daarvan het initiatief genomen om
een advies op te stellen. Dat advies
uit 2018 is de leidraad voor het
natuur-inrichtingsplan dat nu wordt
geschreven. De verwachting is dat de
eerste versie van het inrichtingsplan
er in de zomer of herfst van 2021 ligt.
In deze nieuwsbrief leest u de laatste
stand van zaken over Bodegraven
Noord.

Kleine commissie kijkt mee
Al een paar jaar is er de ‘Kleine commissie’, die de plannen
rond de nieuwe natuur in Bodegraven Noord bespreekt en
toetst aan het advies uit 2018. In deze commissie zitten de
drie agrariërs die in de polder wonen en LTO Noord en De
Parmey vertegenwoordigen, de gemeente, het waterschap
en Natuurmonumenten. De komende maanden komt de
commissie verschillende keren bijeen om de opzet van het
inrichtingsplan te bespreken.
Sinds de zomer van 2020 wordt de commissie voorgezeten
door een onafhankelijk voorzitter, Kees de Jong. Hij heeft
veel bestuurlijke ervaring en was acht jaar lang actief als
wethouder in Waddinxveen.

Hoe nu verder?
De komende maanden wordt het
concept-inrichtingsplan opgesteld.
De Kleine commissie (zie pagina 1) kijkt
mee met de plannen.
Als de eerste versie van het inrichtingsplan klaar is, later dit jaar, informeren wij
de belanghebbenden en geïnteresseerden. Het liefst nodigen wij dan iedereen
uit voor een informatiebijeenkomst, maar
uiteraard kan dat alleen als de coronaregels dat toestaan. Misschien moeten
wij kiezen voor de digitale weg.
Als de stuurgroep vervolgens het conceptinrichtingsplan goedkeurt, wordt het
plan verder uitgewerkt en definitief
gemaakt. Daarna kost het nog de
nodige voorbereidingen om uiteindelijk
in 2023 te beginnen met de aanleg van
de nieuwe natuur.

Wat voor natuur komt er in
Bodegraven Noord?
De nieuwe natuur in Bodegraven Noord komt op gronden
die al in handen zijn van Natuurmonumenten. In deze nieuwe
natuur komen planten en dieren die in het veenweidegebied
van oudsher thuishoren. De openheid van de polder blijft
behouden. Het gras wordt kleurrijker, omdat er ook ruimte
komt voor bijzondere kruiden en bloemen. Daar komen
vlinders, bijen en andere insecten op af.
Zij vormen volop voedsel voor weidevogels en hun jongen.
Bovendien wordt gewerkt aan schoon water waarin kranswieren, krabbenscheer en fonteinkruiden voorkomen.
De nieuwe natuur is bedoeld als verbinding tussen de Nieuwkoopse en de Reeuwijkse Plassen. Veel dieren kunnen dankzij
de nieuwe natuur veilig en beschut van het ene naar het andere
leefgebied komen. Zo zwerft de mannetjesotter wel tot zo’n
dertig kilometer per nacht. Ook voor de noordse woelmuis
worden plekken aangelegd waar hij veilig kan leven.

ven?

blij
Op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws rond
Bodegraven Noord? Geef uw mailadres dan door op
info@veenweidengouwewiericke.nl.
Dan ontvangt u in de toekomst als eerste de nieuwsberichten over Bodegraven Noord.

Meer informatie
Informatie over Bodegraven Noord 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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informeren belangstellenden;
stuurgroep bespreekt plan
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Definitief inrichtingsplan klaar
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Bodegraven Noord ingericht als
natuurgebied
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