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Westveen

Het natuurgebied Westveen is onderdeel van het Natura 2000-gebied
Nieuwkoopse Plassen en De Haeck. Het vormt, samen met de Groene
Jonker, de Bovenlanden en Ruygeborg, een belangrijke natuurverbinding tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Vinkeveense Plassen.
In 2018 is in het noorden van Westveen al zo’n 18 hectare ingericht als
natuur. Nu wordt gewerkt aan een plan om nog eens 65 hectare
geschikt te maken voor zeldzame en bedreigde dieren en planten.

Hoe staat het nu met Westveen?

Baggeren

In 2021 is er een schetsontwerp vastgesteld voor de natuurinrichting van Westveen. Het is in samenspraak met bewoners en
grondeigenaren opgesteld. Het schetsontwerp werken we in
2022 verder uit tot een definitief inrichtingsplan.
De afgelopen tijd is ook een baggerplan opgesteld. Dat was
nog niet zo eenvoudig, maar volgend jaar gaan we dan toch
echt beginnen met baggeren. Dat doen we in goed overleg
met de betrokken grondeigenaren. In deze nieuwsbrief vertellen wij u meer over deze ontwikkelingen.

Westveen heeft maar liefst 24 kilometer
aan watergangen. Dat komt goed uit,
want schoon water kunnen we prima
gebruiken in onze natuurplannen. Maar
om het water schoon te krijgen (en te
houden) is baggeren noodzakelijk.
In Westveen zit er veel fosfaat in de
bagger, door het vroegere agrarisch
gebruik. Dat maakt het water erg
voedselrijk, waardoor zeldzame planten
geen kans krijgen om hier te groeien.
Daarom gaan we een flink deel van de
bagger verwijderen.
Op zichzelf is baggeren niet zo moeilijk,
maar er zijn twee zaken die niet zo
gemakkelijk op te lossen zijn. Baggeren
kost flink veel geld, dus wie betaalt het?
En waar laat je vervolgens de bagger?
Er is hard gewerkt en gerekend aan
allerlei scenario’s hiervoor. In het najaar
van 2022 wordt hierover besloten.
In 2022 gaan we met de grondeigenaren
in gesprek om goede afspraken te
maken over het hoe en wanneer van het
baggeren. We zullen in 2023 een begin
maken met het daadwerkelijk baggeren.

Wat gaat er gebeuren
in 2022?
De komende maanden gaan we in gesprek met grondeigenaren om praktische zaken te bespreken: waar zien zij
het liefst de dammen in hun watergangen geplaatst en wat
betekent het baggeren voor hen? Ook willen we van hen te
horen hoe zij hun toekomst zien binnen dit natuurgebied.
De betrokken grondeigenaren krijgen binnenkort een
uitnodiging voor een gesprek.
Dit jaar werken we verder aan de details van het inrichtingsplan. In het najaar ligt er de definitieve versie. Die presenteren
we tijdens een inloopavond. Op de inloopavond hopen we
ook het bagger-onderzoek afgerond te hebben en te kunnen
vertellen hoe het baggeren gaat plaatsvinden. We verwachten
eind 2023 te kunnen beginnen met baggeren.

Niet knuffelbaar, wel bedreigd:

De gestreepte waterroofkever
Bij nieuwe natuur in veenweidegebieden
worden algauw een paar belangrijke diersoorten naar voren geschoven, zoals de
otter en de grutto. Heel terecht, natuurlijk,
want die diersoorten hebben het zwaar.
Maar ze worden óók genoemd omdat ze
zo lekker herkenbaar en knuffelbaar zijn –
zoals de pandabeer niet voor niks het symbool is van het Wereldnatuurfonds.
Maar de nieuwe natuur wordt óók aangelegd voor andere bedreigde diersoorten,
die misschien minder knuffelbaar, en soms
zelfs minder zichtbaar zijn. Zo is er een
diertje van slechts 15 millimeter, die gaat
profiteren van de natuur in Westveen:
de gestreepte waterroofkever. Vroeger
kwam deze soort in bijna heel Nederland

voor, maar inmiddels is-ie op vele plekken
verdwenen. In België en Engeland wordt
hij zelfs al als ‘uitgestorven’ beschouwd. In
Nederland komt de keversoort nog voor
in een paar laagveengebieden, waaronder
de Nieuwkoopse Plassen. Daar leeft hij in
ondiepe vaarten en sloten. Eerst als eitje,
dan in drie stadia van larve, en ten slotte
verpopt hij zich tot ‘echte’ kever. Hij leeft
zo’n 10 maanden.
Zoals gezegd, is deze kever een ernstig
bedreigde diersoort. Toch is er hoop. In
Drenthe werd, in een nieuw natuurgebied,
in 2020 de kever voor het eerst in 50 jaar
weer aangetroffen. We hopen dat hij de
nieuwe natuur in Westveen ook zal ontdekken en bewonen.

lijven?

b
Op de hoogte

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

Planning
najaar 2022

Definitief inrichtingsplan en baggerplan gereed; informatieavond
voor omwonenden en belangstellenden

2023 - 2024

Uitvoering baggeren

2023 - 2024

Uitvoering natuurinrichting

2025

Opening natuurgebied Westveen

Meer informatie
Het schetsontwerp Westveen vindt u op de website
www.veenweidengouwewiericke.nl/projecten/Westveen.
Hebt u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar
info@veenweidengouwewiericke.nl.
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