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Steinse Groen

Extra natuur in Steinse Groen

Voor actieve kinderen valt er al veel
te klimmen en klauteren in Steinse
Groen. In augustus komt er nog een
extra klautertoestel bij. Iets met
touwen en een wiebelbrug boven het
water, waar kinderen zich heerlijk op
kunnen uitleven. Nog éven geduld
dus, maar plan alvast een bezoekje
aan Steinse Groen aan het eind van
de zomervakantie.

Hoe komen otter en bever van de Reeuwijkse Plassen naar de Krimpenerwaard? Via natuur- en recreatiegebied Steinse Groen. Dat gebied vormt een
belangrijke schakel in het Natuurnetwerk Nederland. De verbinding is erg
belangrijk voor dieren die een groot aaneengesloten leefgebied nodig
hebben om te jagen en te zwerven, zoals de otter en de bever.
Schuwe dieren, zoals de waterspitsmuis, de ringslang, de groene glazenmaker en de rugstreeppad, hebben begroeide slootkanten nodig om zich in
te kunnen verstoppen.
Om ruimte te bieden aan al deze dieren – en aan bijzondere planten –
worden stukjes van Steinse Groen nog ‘natuurlijker’ gemaakt. De recreatiefunctie van Steinse Groen blijft bestaan, inclusief fiets- en wandelpaden en
de natuurspeelplaats.

Bewonerswensen
meegenomen in ontwerp
In mei 2018 was er een inloopavond over het project
voor extra natuur. Zo’n 40 bezoekers bekeken daar het
Definitieve Ontwerp.
Sindsdien is dit ontwerp verder uitgewerkt. Tot in detail staat
nu vast wat er precies wordt aangepast. Daarbij is rekening
gehouden met de wensen tijdens de inloopavond. Zo wilden de bezoekers van de avond het meest noordelijke deel
toegankelijk houden. Daarom blijft een brug nu toch liggen,
terwijl in het Definitief Ontwerp stond dat hij zou worden
verwijderd.
IJsvogel

Bovendien bleek dat sommige dingen uit het Definitief
Ontwerp tóch niet zo handig waren. Zo stond er ophoging
van het meest noordelijke gebied en een ‘paddengreppel’
aangegeven, maar daardoor wordt een vochtig grasland
droog en gaan daar ontdekte bijzondere planten verloren
(zie kopje Natuur komt tot bloei op de volgende pagina).
Het ophogen en de greppel zijn daarom geschrapt. De struiken langs de waterkant blijven staan, omdat ze beschutting
bieden aan vogels. En er is een andere plek gezocht voor de
ijsvogelwand.
Ook zijn er een paar wijzigingen aangebracht zodat het
Steinse Groen makkelijker beheerd kan blijven worden,
zonder al te veel meerkosten.
Al met al zijn er diverse kleine wijzigingen aangebracht.
De aanpassingen zijn eind juni vastgesteld door de stuurgroep. Het Plan van Aanpak is te zien op de website.

Natuur komt tot bloei
In de afgelopen tijd zijn er een paar leuke en bijzondere ontdekkingen gedaan in
het Steinse Groen. De ecoloog van de gemeente heeft bijvoorbeeld ontdekt dat er
steeds meer bijzondere planten voorkomen, zoals rietorchis en waterviolier.
Dit voorjaar is ook een bijzonder zangvogeltje gehoord en gezien in het Steinse
Groen: de Cetti’s zanger. Deze vogel houdt van gebieden met afwisseling van water,
grasland en struiken. Een sperwerpaar heeft Steinse Groen uitgekozen om hun
eieren uit te broeden. Ook de ijsvogel is weer gezien. In de toekomst komt er een
ijsvogelwand in Steinse Groen, zodat deze vogel daar ook een broedplek heeft.
Elke herfst groeit er er een flink aantal vliegenzwammen in Steinse Groen. U weet
wel, zo’n paddenstoel, “rood met witte stippen”. Nou komt u vliegenzwammen in
bijna elk bos tegen. Maar een vliegenzwam op veengrond, dat komt zelden voor.
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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.
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