Uitnodigin

g

01 nieuwsbrief

juni 2021

Meijegraslanden

Meer natuur in de Meijegraslanden
Tussen de Nieuwkoopse Plassen en het veenriviertje de Meije liggen de
Meijegraslanden. In dit gebied, dat samen met boeren wordt beheerd,
komt meer ruimte voor veenweidenatuur. Zeldzame soorten als de roerdomp en brede orchis krijgen meer kans. Meer natuur in de Meijegraslanden
maakt ook de Nieuwkoopse Plassen robuuster. In deze nieuwsbrief leest u
meer over de ontwikkelingen in de Meijegraslanden.

Informatiebijeenkomst
28 juni 2021
Graag lichten we het inrichtingsplan
aan u toe en is er ruimte om vragen te
stellen. Dat doen we op maandag
28 juni in De Hollandse Boerderij,
Meije 63 in Bodegraven. Vanwege de
coronamaatregelen zal dit verspreid
over de middag en avond plaatsvinden
in kleine groepjes. Als u hierbij aanwezig wil zijn, dan moet u daarvoor een
tijdstip reserveren. Alleen dan kunt u
aanwezig zijn. U kunt zich aanmelden
via www.natuurmonumenten.nl/
inloopmeije. Daar vindt u ook meer
informatie over de maatregelen die
we in acht nemen.

Inrichtingsplan goedgekeurd
Het inrichtingsplan voor natuur in de Meijegraslanden is vastgesteld door de Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke. Dat betekent dat er de komende jaren nieuwe natuur wordt aangelegd
op gronden die in handen zijn van Natuurmonumenten.
Weidevogels, bijen, dotterbloem
Er komt meer ruimte voor weidevogels. Bijen, vlinders en andere
insecten komen af op het kruiden- en faunarijk grasland. Op nat
schraalland krijgen zeldzame plantensoorten als dotterbloem,
blauwe knoop en brede orchis weer een kans. Dichtbij de
Nieuwkoopse Plassen komt op twee plekken rietmoeras, waar
roerdompen kunnen gaan broeden.
Koeien blijven in de wei en het gebied wordt niet opengesteld voor
de recreant. De natte gedeelten worden met peilscheidingen goed
geïsoleerd: het waterpeil rond bebouwing blijft zoals het nu is.
Op de binnenpagina’s van deze nieuwsbrief ziet u waar de
verschillende soorten natuur komen.
Afstemming met gebied
De afgelopen jaren is intensief met de direct betrokkenen uit de
omgeving gesproken. Zo is het mogelijk gebleken om een deel
van de wensen van de bewoners en de agrarische ondernemers te
verwerken in het ontwerp. Zo is het geplande rietmoeras in deelgebied B naar aanleiding van de wensen van bewoners verder
weg geplaatst van de bebouwing. Ook zijn afspraken gemaakt
over de mogelijkheden van het gebruik van Natuurmonumentengronden door agrariërs. Ondanks het intensieve proces blijft er
op sommige punten verschil van mening.
Dit alles heeft ertoe geleid dat de stuurgroep Veenweiden Gouwe
Wiericke heeft besloten het inrichtingsplan goed te keuren. Het
volledige besluit van de Stuurgroep over de Meijegraslanden vindt
u op de website www.veenweidengouwewiericke.nl/actueel/
inrichtingsplan-meijegraslanden-vastgesteld.

Voorgeschiedenis
Al enkele decennia is er discussie over de
toekomst van de Meijegraslanden. Tot
er in 2015 een breed gedragen akkoord
kwam tussen de belanghebbenden
(provincie Zuid-Holland, gebruikers van de
gronden, drie belangenstichtingen uit het
gebied en Natuurmonumenten). In het
akkoord zijn de afspraken vastgelegd
waar de veenweidennatuur in de
Meijegraslanden wordt aangelegd.
Dit akkoord is onderdeel van het programma Veenweiden Gouwe Wiericke,
het gebied rond de Nieuwkoopse en
Reeuwijkse Plassen. Om dit mooie gebied
te behouden en te versterken, werken gemeenten en waterschappen samen. In een
Stuurgroep zorgen zij voor versterking van
natuur, landbouw en recreatie.
In opdracht van de Stuurgroep heeft
Natuurmonumenten het akkoord uit 2015
uitgewerkt tot een inrichtingsplan.
Nu de Stuurgroep het plan heeft goedgekeurd, kunnen de werkzaamheden
beginnen. Daarvoor worden nu de voorbereidingen getroffen. De natuurinrichting
zal uiterlijk in 2024 gerealiseerd zijn.
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Deelgebied A

Deelgebied A:
rietmoeras en
weidevogelparadijs
In deelgebied A komt een rietmoeras met een oppervlakte van 15
hectare. In het riet vinden rietvogels (zoals roerdomp, rietgors en
karekiet) voedsel, beschutting en een broedplek.
Er komt een peilscheiding omheen, zodat het water hier vastgehouden kan worden. De grond die nodig is om zo’n peilscheiding
aan te leggen, komt uit het gebied zelf, bij het afschrapen van
de voedselrijke bovenlaag en door verbreding van de sloten in
de graslanden. De sloten krijgen minder steile oevers. Dat is goed
voor de natuur: planten als dotterbloem en echte koekoeksbloem
vinden in deze oevers hun plek, en tureluurs zoeken hier hun
voedsel.
De weilanden rondom het rietmoeras worden omgetoverd tot
circa 17 hectare weidevogelparadijs. Grutto, kievit en tureluur
gaan hier hun jongen grootbrengen. De belangrijkste maatregel
hier is, dat in deze graslanden een iets hoger waterpeil komt dan
in het boerenland. Er wordt geen plas-dras situatie ingericht. Er
blijven koeien in de wei lopen.
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Deelgebied B

Deelgebied B:
rietmoeras, bloemrijke graslanden en vochtig hooiland
100m

200m

300m

400m

N

Voorlopig Ontwerp Meijegraslanden

Deelgebied C

In deelgebied B wordt het rietmoeras 6,5 hectare groot. Dat is
inclusief de peilscheiding om het gebied heen. Net als in deelgebied A komt hier een peilscheiding met grond uit de omgeving.
Om een nette scheiding te maken met ‘de buren’, zullen op enkele plekken extra sloten gegraven worden, waardoor de omgeving
geen last heeft van het opzetten van het waterpeil.
De graslanden rondom het moeras (ca 23 hectare) worden kleurrijker: vogels, vlinders en bloemen kleuren het palet. Deze landen
worden met koeien beheerd, zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Naast gras komen er kruiden en bloemen. Bijen en vlinders zullen hun weg veelvuldig naar de polder weten te vinden en
hun maag vullen met het nectar in de bloemen. Naar verwachting
zullen er hier ook weidevogels komen om hun voedsel te zoeken.
Het gebied is waarschijnlijk te klein om er nesten te bouwen.
In het noordoosten van het gebied komt ca 4 hectare vochtig
hooiland. Daar zal het te nat zijn voor koeien om te grazen. Hier
zal, zoals de naam al zegt, het gras gehooid worden.

Deelgebied C:
nat schraalland
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In dit deelgebied van ca 35 hectare komen graslanden met veel
kruiden en bloemen. Een deel van het gebied (ca 15 hectare) zal
de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot het zeldzame nat
schraalland. Op delen schrapen we de bovenste voedselrijke laag
af. Hierdoor krijgen zeldzame plantensoorten als dotterbloem,
blauwe knoop, klokjesgentiaan en brede orchis weer een kans.
De afgeschraapte grond wordt gebruikt om de oostelijke
percelen in dit deelgebied wat op te hogen.
Delen van het deelgebied blijven geschikt voor koeien om te
grazen, andere delen zijn te vochtig en zullen door de boer
gehooid worden.
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Deelgebied D
Wilt u de plannen voor een deelgebied nauwkeurig bestuderen,
met alle details? Op www.veenweidengouwewiericke.nl/actueel/
inrichtingsplan-meijegraslanden-vastgesteld zijn de plattegronden
van de drie deelgebieden te downloaden.

Er is nog een vierde deelgebied in de Meijegraslanden waar
nieuwe natuur is gepland. De gronden in dat gebied, ten
westen van deelgebied C, zijn in handen van een aantal
particulieren. Op dit moment zijn er voor dit vierde gebied nog
geen concrete plannen voor de inrichting.

Nat schraalland keert terug
Vroeger was nat schraalland veel algemener dan tegenwoordig in de veenweiden.
Door de tijd heen zijn we steeds beter in staat om ons land droger te malen.
Bovendien zorgde het gebruik van (kunst-)mest ervoor dat er meer voedingsstoffen
in de bodem kwamen. Gras groeit zeer goed op dit droge, voedselrijke land en er
kwam dan ook steeds meer opbrengst vanaf. Zeldzame planten die juist gebaat zijn
bij voedselarme (schrale) omstandigheden, zoals blauwe knoop en brede orchis,
raakten in de verdrukking.
Nat schraalland komt nauwelijks meer voor in veenweidegebied. Dat moeten
en willen we veranderen. En dat kan, juist in de Meijegraslanden. Een deel van
het schraal grasland kan op termijn zelfs veranderen in blauwgrasland; een nóg
zeldzamer type landschap.

Op de hoogte blijven?

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws rond Meijegraslanden en Gouwe Wiericke? Geef uw mailadres dan
door op info@veenweidengouwewiericke.nl.
Dan ontvangt u ook in de toekomst nieuws dat wij op
onze website publiceren.

Informatie over Meijegraslanden 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.
Ook op de site van Natuurmonumenten is informatie te
vinden over het project:
www.natuurmonumenten.nl/meijegraslanden.
Boswachter Juriaan beantwoordt graag vragen via
j.vanleeuwen@natuurmonumenten.nl.
Zodra het weer mogelijk is zullen we in samenwerking
met de boswachters van Natuurmonumenten excursies
organiseren naar gebieden als De Haeck en de Groene
Jonker om andere voorbeelden van moeras en schraalgrasland te laten zien.

Colofon

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