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In Abessinië & Zuidzijderpolder krijgt natuur de ruimte. Deze polders vormen
een belangrijke schakel in het ‘natuurnetwerk’ dat de Nieuwkoopse en de
Reeuwijkse Plassen met elkaar verbindt. Die verbinding helpt dieren om
veilig en beschut naar een geschikt leefgebied te komen. Veel dieren
beschermen zichzelf door zich te verstoppen tussen planten. Andere
dieren, zoals de otter, zwerven via zo’n verbinding makkelijker en veiliger
naar nieuwe locaties. Om ruimte te bieden aan al deze dieren – en aan
bijzondere planten – wordt het Natuurnetwerk Nederland aangelegd.
In deze nieuwsbrief leest u alles over de natuurplannen voor Abessinië
& Zuidzijderpolder.

Wilt u, na het lezen van deze
nieuwsbrief, méér weten over de
natuurontwikkeling in Abessinië
& Zuidzijderpolder? Het hele
inrichtingsplan vindt u op de website
www.veenweidengouwewiericke.nl.
Daar vindt u ook een filmpje met
toelichting op de plannen.
En als u daarna nog vragen heeft,
aarzel dan niet om contact op te
nemen met de projectleider, Annet ten
Cate. Zij is bereikbaar via de e-mail
info@veenweidengouwewiericke.nl.

Hoe ziet het plan eruit?
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan
de natuurplannen voor Abessinië & Zuidzijderpolder. Wat er in het Inrichtingsplan
staat over natuur, water, recreatie en
beheer leest u hieronder. Op de website
www.veenweidengouwewiericke.nl vindt
u het gehele plan met de details.

Water

De waterhuishouding van het gebied
wordt in tweeën gedeeld, met elk een
eigen waterinlaat. Op die manier is een
flexibel waterpeil mogelijk in het noordelijke deel van de Zuidzijderpolder, tussen
fort en spoor, zonder risico op wateroverlast voor de woningen en het spoor. Het
waterpeil tussen het spoor en de Boerderijweg blijft gelijk.
Het gebied ten zuiden van de Boerderijweg, tot aan de ’s Gravenkoopsedijk, krijgt
een hoger wisselend waterpeil. In de winter wordt hier meer regenwater vastgehouden, dat in de zomer kan verdampen.
Zo wordt ook de bodemdaling afgeremd.
Door het gebied heen worden sloten gegraven of verbreed: hier worden natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Otter

Natuur

De openheid van de polder blijft behouden. Het langgerekte verkavelingspatroon
blijft zichtbaar en de beplanting blijft
laag. Het wordt wel wat natter, vooral in
het voorjaar. Er komt rietland en vochtig
hooiland. Sloten wordt verbreed en langs
de oevers komen bloemen als de dotterbloem en de wilde koekoeksbloem; en riet.
Vogels, vissen, reptielen en zoogdieren
zoals de otter vinden hier een plek.
Van de graslanden wordt de bovenste
voedselrijke laag verwijderd. Zo krijgen
bijzondere kruiden, bloemen en grassoorten
de kans om te groeien. Daar komen bijen
en andere insecten op af. Zij vormen volop
voedsel voor de vogels en hun jongen. Het
gras wordt later in het jaar gehooid.

Prinsendijk

Recreatie

Rust in het gebied is goed voor de dieren,
en is ook de wens van de omwonenden. Er
worden dan ook geen nieuwe wandel- of
fietspaden aangelegd. De recreant kan
vanaf de Prinsendijk genieten van het
landschap. Op de dijk komen twee informatieborden: een over de “Limes”, de
noordgrens van het Romeinse rijk die hier
liep, en een over het veenweidelandschap
en de natuur. Er komt een aanlegplaats
voor kanoërs aan de Enkele Wiericke.

Beheer

Natuurvriendelijke oever

Staatsbosbeheer is de eigenaar van vrijwel
alle grond in de nieuwe natuurzone.
Zij zullen het gebied gaan beheren. Enkele
kruiden- en faunarijke graslanden blijven
geschikt voor begrazing met een paar
koeien.
Vochtig hooiland is te nat en groeit alleen
op voedselarme grond, zonder bemesting.
Daarom blijven koeien daar weg. Er is geld
gereserveerd om, direct na de inrichting,
extra werk te verrichten om ongewenste
planten geen kans te geven.

Zuidzijderpolder-Noord
Kruiden- en faunarijk grasland,
bredere oevers

Tussen Fort Wierickerschans en de spoorlijn en Boerderijweg
komen enkele bredere oevers met bloeiende planten en rietoevers, en gaat het waterpeil fluctueren. Omdat de gronden
wat hoger en droger zijn komt hier kruiden- en faunarijk grasland. Het beeld van de polder zal niet zo veel veranderen; het
wordt vooral kleurrijker.

Zuidzijderpolder-Zuid

Kruiden- en faunarijk grasland,
vochtig hooiland, doorgaande
rietoevers en ruigte-strook
Tussen de spoorlijn en de Zuidzijderwetering worden enkele
weilanden omgevormd naar graslanden met een hoger waterpeil door te ontgraven. Daardoor raken we de voedselrijke
bovenlaag kwijt en komt er ruimte voor bloeiende hooilanden. De insecten die erop afkomen zijn belangrijk voedsel voor vogels, amfibieën en reptielen. De ruigte langs de
Prinsendijk wordt uitgebreid en biedt ook een plek voor de
ringslang en de otter. Een aantal oevers wordt breder en flauwer, zodat er meer verschillende planten komen. De rietoever
wordt doorgetrokken. Zo komt er voldoende beschutting voor
kleinere dieren.

Abessinië-Noord

Kruiden- en faunarijk grasland,
vochtig hooiland, riet en ruigte langs
de Enkele Wiericke
Tussen de Zuidzijderwetering en de A12 komt een flinke
plas-dras-strook. Onder langs de kade van de Enkele Wiericke
wordt een nieuwe sloot gegraven. Langs de ruigtestrook komt
rietmoeras. Weiland verandert in bloemrijk vochtig hooiland.
Het waterpeil gaat fluctueren en zal hoger komen dan nu.
Via de twee faunapassages kunnen kleine dieren, zoals de
otter, naar polder Abessinië- Zuid komen.

Abessinië-Zuid

Vochtig hooiland, rietmoeras
en flauwe oevers
Het waterpeil gaat hier omhoog en de voedselrijke bovenlaag
van de weilanden wordt ontgraven. Op de nieuwe zwarte
grond zullen andere planten gaan bloeien, niet overwoekerd
door gras. Dat levert kleurrijke graslanden en hooilanden op.
De hooilanden worden niet bemest en pas laat gemaaid. Zo
kan iedereen lang genieten van de kleurenpracht. Vlinders,
bijen en andere insecten zullen hiervan profiteren. Zij vormen
weer voedsel voor de vogels. De doorgaande rietstrook langs
de oude veenstroom maakt het oude landschap zichtbaar.

Wat is anders dan in 2017?
In 2017 heeft u wellicht een eerste versie
gezien van de natuurplannen voor
Abessinië & Zuidzijderpolder. Het Inrichtingsplan ziet er op onderdelen iets
anders uit dan deze eerste versie.

Natuur
In 2020 is bodemonderzoek gedaan,
om nauwkeurig te weten waar welke
natuur het beste groeit. ‘Nat schraalland’
bleek hier niet mogelijk, dus dat vindt
u niet meer terug in het Inrichtingsplan.
Bij de overgang naar het agrarisch
gebied in Abessinië komt nu een
strook met kruiden- en faunarijk
grasland.

Water
In 2017 was nog niet besloten hoe de toekomstige waterhuishouding eruit zou zien.
In 2018-2019 is gekeken wat de beste
oplossing zou zijn. Een belangrijke punt
vormde de zorgen van bewoners uit de
Zuidzijderpolder. De oplossing die nu is gekozen voorkomt overlast door de natuurinrichting voor de woningen en het spoor.

Recreatie
In 2017 was ‘recreatie’ nog niet uitgewerkt. Omwonenden hebben aangegeven
dat ze graag de rust in het gebied willen
behouden. Daarom komen er geen
nieuwe wandel- of fietspaden.

Hoe nu verder?
In maart bespreekt de gemeente het Inrichtingsplan. Daarna wordt het plan hier en
daar nog verfijnd en aangevuld. Er komen nog verschillende onderzoeken voordat
er met het aanvragen van vergunningen en de uitvoering kan worden gestart. In
2022 verwachten we de definitieve versie van het Inrichtingsplan. In 2023 begint de
aanleg van de nieuwe natuur.

Kruiden- en faunarijk grasland

Organisatie

Planning
2017

Eerste (schets-)ontwerp

2018-2019

Onderzoeken en overleg over
waterhuishouding

2020

(concept-)Inrichtingsplan

Maart 2021

Gemeente bespreekt Inrichtingsplan

Begin 2022

Definitief Inrichtingsplan en een
beheerplan

2022

Uitwerken bestek, aanvragen
vergunningen

2023

Start aanleg nieuwe natuur

2024

Abessinië & Zuidzijderpolder ingericht
als natuurgebied

Meer informatie
Informatie over Abessinië & Zuidzijderpolder 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.

Er zijn diverse partijen betrokken bij de plannen voor Abessinië &
Zuidzijderpolder: allereerst de gemeente Bodegraven-Reeuwijk,
het hoogheemraadschap van Rijnland en Staatsbosbeheer (de
eigenaar van vrijwel alle gronden). “Abessinië & Zuidzijderpolder”
is één van de projecten van de Stuurgroep Veenweiden Gouwe
Wiericke. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de
kwaliteit van de nieuwe natuur.

lijven?

b
Op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws rond Abessinië
& Zuidzijderpolder? Geef uw mailadres dan door op
info@veenweidengouwewiericke.nl. Dan ontvangt u in
de toekomst als eerste de nieuws-berichten over Abessinië
& Zuidzijderpolder.

Colofon

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de Stuurgroep Veenweiden
Gouwe Wiericke. De Stuurgroep bestaat uit de gemeenten
Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwkoop en Gouda en de hoogheemraadschappen van Rijnland en De Stichtse Rijnlanden.
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