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Nieuwe natuur in Westveen
Polder Westveen is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland.
In Westveen wordt de komende jaren nieuwe natuur aangelegd en wordt
de kwaliteit van de bestaande natuur hier en daar verbeterd.
In deze nieuwsbrief leest u meer over de natuurplannen.

Natuurontwikkeling
in Westveen
In Westveen is al veel natuur. Maar de
komende jaren komt er extra natuur bij
en wordt de kwaliteit van de bestaande
natuur hier en daar verbeterd.
Op 26 november a.s. is er een avond waar
u alles kunt horen over de natuurplannen.

Nieuwe natuur
De polder Westveen is zo’n 83 hectare
(ha) groot. Daarvan is al 47 ha natuurgebied, in handen van Natuurmonumenten
en een aantal particuliere eigenaars. De
komende jaren wordt in elk geval nog 17
ha toegevoegd aan deze natuur. Dat is
een goed moment om meteen te kijken
of de kwaliteit van de bestaande natuur,
met name die van Natuurmonumenten,
nog verbeterd kan worden. En er wordt
aan gedacht om op termijn de héle polder
tot natuurgebied te maken. Voor de 17
‘extra’ hectares is in 2015 een eerste plan
gemaakt voor de natuurontwikkeling.
Daarbij is ook gekeken naar verbetering
van de waterkwaliteit. Met de natuurplannen gaat een langgekoesterde wens
van de Dorpsraad Woerdense Verlaat in
vervulling om meer natuur ‘om de hoek’
te hebben.

Welke natuur in Westveen?
De natuur die we hier willen, hoort van
oudsher bij dit gebied: kruiden- en
faunarijk grasland met natuurvriendelijke
oevers, hoog- en laagveenbos. Ook kijken
we naar mogelijkheden voor nat schraalland. Natuur waar diverse dieren prima in
gedijen: purperreiger, grote zilverreiger,

smient, otter, noordse woelmuis, gestreepte waterroofkever en zwarte stern.

Inloopavond
Er ligt nog geen uitgewerkt plan voor de
aanleg en aanpassingen van de natuur.
Daarvoor willen we eerst de mening
weten van de bewoners, grondeigenaren
en omwonenden. Met grondeigenaren
zijn we al in gesprek.
Met álle betrokkenen en geïnteresseerden
willen we graag in gesprek komen op
26 november a.s, tijdens de inloopavond
in Café Beatrix. In de al opgerichte Adviesgroep is ook nog plaats voor een aantal
extra betrokkenen. Zo hopen we samen
met u de komende jaren de mooie natuur
in Westveen nog mooier te maken.

Wanneer? M
 aandag 26 november 2018
van 19.00 tot 22.00 uur
Waar?	Café Beatrix, Leeuwerikstraat 4, Woerdense Verlaat.
Want?	Er komt nieuwe natuur in
Westveen. Ook wordt de
kwaliteit van bestaande
natuur verbeterd.

Op deze avond kunt u vrij inlopen en
kennismaken met de natuurplannen
voor Westveen. U krijgt informatie
over de plannen en u kunt spreken
met de plannenmakers. Ook kunt u
zich aanmelden om mee te denken
over de natuur in Westveen.
U bent van harte welkom!
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De polder Westveen is onderdeel van het Natuurnetwerk
Nederland (NNN). Dat is een netwerk dat grote natuurgebieden
met elkaar verbindt. Zo is Westveen een van de schakels tussen
de Nieuwkoopse Plassen en de Vinkeveense Plassen. Het Natuurnetwerk geeft het planten en dieren de ruimte om rond te trekken en zich te verspreiden.
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Meer informatie

26 nov. 2018

Inloopavond over de natuurplannen

29 nov. 2018

Bijeenkomst Adviesgroep Westveen

1e helft 2019

Opstellen schetsontwerp

juli 2019

Vaststellen schetsontwerp door
Stuurgroep Gouwe Wiericke

2e helft 2019

Opstellen, vaststellen voorlopig ontwerp

2020

Opstellen, vaststellen definitief ontwerp

2020-2021

Uitvoering (na vaststellen definitief ontwerp)

Uiteraard is er gedurende de hele periode regelmatig contact
met betrokkenen, geïnteresseerden en met de Adviesgroep,
onder andere via nieuwsberichten en inloopavonden.

Informatie over Westveen 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
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Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke. De Stuurgroep bestaat uit de gemeenten
Nieuwkoop, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Gouda en de
hoogheemraadschappen van Rijnland en De Stichtse Rijnlanden.
Vormgeving: bureau Mediadiensten, provincie Zuid-Holland. 18 11 01675

