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Steinse Groen

Extra natuur in Steinse Groen
Natuur- en recreatiegebied Steinse Groen vormt een belangrijke schakel
in het Natuurnetwerk Nederland. Het verbindt de Reeuwijkse Plassen met
de nieuwe natuurzone door de Krimpenerwaard. Zo’n verbinding is erg
belangrijk voor dieren die een groot aaneengesloten leefgebied nodig
hebben om te jagen en te zwerven, zoals de otter. Schuwe dieren, zoals de
waterspitsmuis en de rugstreeppad, hebben begroeide slootkanten nodig
om zich in te kunnen verstoppen.
Om ruimte te bieden aan deze dieren – en aan bijzondere planten – zijn in
2021 stukjes van Steinse Groen nog ‘natuurlijker’ gemaakt. Nu wordt de
natuurzone nog verlengd in het zuiden en verbreed in het oosten.

Nieuwe
projectleider
Yris Boonstra is de nieuwe projectleider
voor Steinse Groen. Zij neemt het stokje
over van Lore Nizet. Heeft u vragen of
opmerkingen over de nieuwe natuur
in Steinse Groen? Yris is bereikbaar via
info@veenweidengouwewiericke.nl.

IJsvogels en krabbenscheer
Om meer ruimte te bieden aan dieren en aan bijzondere planten,
is Steinse Groen het afgelopen halfjaar nog natuurlijker gemaakt.
Voor ijsvogels kwamen er drie nestel-wanden. Voor een bijzonder
libellesoort kwam er krabbenscheer in het water: de groene
glazenmaker legt daarop graag haar eitjes. Voor ringslangen
kwamen er ‘broeihopen’ om hun eieren in te leggen.
Voor otters en andere dieren kwamen er natuurvriendelijke oevers,
en een trapje in de sloot, zodat ze makkelijk in en uit het water
kunnen klimmen. Verschillende plekken zijn ingezaaid met planten
en bloemen die hier van nature thuishoren.

Informatieborden en filmpje

Steinse Groen nóg groener
Het klinkt als een reclamekreet voor een wasmiddel, maar het
is echt waar: Steinse Groen is nu nóg groener; nog natuurlijker
geworden.

Natuurverbinding
Steinse Groen was en blijft een recreatiegebied voor de Goudse
wijk Goverwelle. Maar Steinse Groen verbindt ook de Reeuwijkse
Plassen met de nieuwe natuurzone door de Krimpenerwaard.
Die verbinding is erg belangrijk voor dieren die een groot aaneengesloten leefgebied nodig hebben om te jagen en te zwerven,
zoals de otter.

Om de natuur-aanpassingen te vieren, werden op 19 maart 2021
twee nieuwe informatieborden onthuld door Hilde Niezen
(wethouder Gouda), Christiaan van der Kamp (voorzitter Stuurgroep Gouwe Wiericke) en Berend Potjer (gedeputeerde provincie).
Op de website vindt u ook een filmpje over de “onthulling” van de
nieuwe natuur.

Steinse Groen
wordt groter
Nu het Steinse Groen is aangepast en
natuurlijker is gemaakt, is het tijd om te
“groeien”. Voor een goede aansluiting
op de toekomstige natuur in de Krimpenerwaard wordt tussen Steinsedijk en
de Hollandse IJssel 3½ hectare grasland
ingericht als natuurgebied. Dieren die de
rivier oversteken, zoals de otter, komen
dan meteen in een gebied waar ze zich
thuis voelen.
We zijn in goed overleg om de natuur van
het Steinse Groen ook aan de oostzijde uit
te breiden
In juni 2021 keurde de provincie ZuidHolland de nieuwe grenzen van het
natuurgebied goed met het vaststellen
van de Omgevingsverordening.

Dit najaar wordt
het ‘zuiden’
natuurgebied
De polder ten zuiden van het bestaande
Steinse Groen, tussen Steinsedijk en de
Hollandse IJssel, wordt in het najaar van
2021 ingericht als natuurgebied. De 3½
hectare wordt omgevormd tot ‘kruidenen faunarijk grasland’. Ook komt er een
poel, vooral bedoeld voor amfibieën en
libellen, met daaromheen ‘ruigte’: hoog
opschietende kruiden, met mogelijk vlier
en wilg. Een ‘struweelhaag’ van inheemse
struiken komt langs een bestaande
(ondiepe) sloot.
Eind juni 2021 keurde de Stuurgroep
Veenweiden Gouwe Wiericke het natuurinrichtingsplan voor deze polder goed.
Het nieuwe natuurgebied is essentieel als
verbinding van Steinse Groen met de toekomstige natuur in de Krimpenerwaard.
Voor dieren als de otter wordt het makkelijker gemaakt om de Hollandse IJssel over
te steken: langs het Goverwellepad komt
een “in- en uittreedplaats”.

Meer informatie
Informatie over Steinse Groen 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.
Krijgt u deze nieuwsbrief via een ander en wilt u komende
nieuwsbrieven rechtstreeks ontvangen? Stuur dan een e-mail
naar info@veenweidengouwewiericke.nl.

Colofon
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de Stuurgroep Veenweiden
Gouwe Wiericke. Steinse Groen is één van de projecten van de
Stuurgroep, die zorgt dat er van Gouda via de Reeuwijkse Plassen tot
de Nieuwkoopse Plassen een ‘natuurzone’ wordt aangelegd, onderdeel
van het Natuurnetwerk Nederland.
De Stuurgroep bestaat uit de gemeenten Gouda, Bodegraven-Reeuwijk
en Nieuwkoop en de hoogheemraadschappen van Rijnland en De
Stichtse Rijnlanden.
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