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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, bereiken via zo’n verbinding makkelijker en veiliger
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.

Marjolein van der Kraan is de nieuwe
projectleider voor Abessinië &
Zuidzijderpolder. Zij heeft het stokje
overgenomen van Annet ten Cate.
Heeft u vragen of opmerkingen over
de nieuwe natuur en recreatie in
Abessinië & Zuidzijderpolder?
Marjolein is bereikbaar via
info@veenweidengouwewiericke.nl.

Hoe staat het met de natuurplannen?
De natuurplannen voor Abessinië &
Zuidzijderpolder zijn beschreven in het
concept-inrichtingsplan dat in het voorjaar van 2021 is verschenen. Helaas kon
er toen geen informatieavond worden
gehouden. Wel hebben belangstellenden
en omwonenden een nieuwsbrief ontvangen, waarin ze werden uitgenodigd om
te reageren op de plannen. Ook is op de
website een filmpje te vinden met uitleg
over de plannen. Na presentatie in de
gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk
in maart 2021 is het inrichtingsplan verder aangevuld en verfijnd. Er zijn diverse
onderzoeken uitgevoerd en in juli 2021
was er een bijeenkomst met de pachters
en eigenaar van de gronden. De hieruit
verkregen informatie is in het plan
verwerkt. Inmiddels is het definitieve
inrichtingsplan goedgekeurd.

Onderzoeken in 2021
Uit bodemonderzoek bleek dat de bodem
sinds de vorige metingen in 2014 alweer
10 cm, en op sommige plekken zelfs 16 cm,

Prinsendijk

is gedaald. Het inrichtingsplan is met deze
nieuwe cijfers nog eens goed doorgenomen en op enkele punten aangepast. Lees
hiervoor het artikel “Wat is er anders dan
in 2021?” elders in deze nieuwsbrief.
De onderzoeken naar aanwezige flora en
fauna – en waarnemingen van boswachters en vrijwilligers - hebben aangetoond
dat de waterspitsmuis, de ringslang en de
otter inderdaad in dit gebied zitten. Bij de
werkzaamheden zal hier extra rekening
mee worden gehouden.
Archeologisch onderzoek heeft de vondst
van een loopgraaf uit de Tweede Wereldoorlog opgeleverd. Verder zijn er geen
oude vondsten gedaan. Het plan hoeft
niet aangepast te worden. Er is ook onderzoek gedaan naar explosieven, maar die
werden gelukkig niet aangetroffen.
Het onderzoek naar de ligging van kabels
en leidingen leverde wel een aanpassing
op van het inrichtingsplan. Het rietveld
ten zuiden van de A12 wordt iets kleiner
vanwege een gasleiding.

Waterspitsmuis

Beheer
Staatsbosbeheer is eigenaar van bijna alle
grond. Deze percelen zijn de afgelopen
jaren verpacht in afwachting van de natuurontwikkeling. Nu in 2023 de percelen
opnieuw worden ingericht zal het beheer
door pachters in een andere vorm worden
voortgezet. Hierover is in juli 2021 met de
pachters gesproken.
Tijdens de werkzaamheden om de natuur
in te richten in 2023 zijn percelen beperkt
beschikbaar. De pachters worden hierover
tijdig geïnformeerd. Als de inrichting klaar
is, zal het natuurbeheerplan de basis zijn
voor pachtcontracten.
In april 2022 is er een veldbezoek geweest
met de pachters. Tijdens deze bijeenkomst
zijn zij bijgepraat over de plannen en de
uitvoering.

Wat is anders dan in 2021?
In de nieuwsbrief van februari 2021 werd
het inrichtingsplan gepresenteerd.
Sindsdien is het plan verfijnd en aangevuld. Er ligt nu een definitief
inrichtingsplan met een beheerplan.
Dit definitieve inrichtingsplan vindt u op
veenweidengouwewiericke.nl/projecten/
abessinie-zuidzijderpolder. Moest er veel
worden veranderd aan het plan uit 2021?
Dat viel gelukkig mee. Hieronder vindt u
de belangrijkste wijzigingen.

Kabels en leidingen
De ligging van kabels en leidingen in het
gebied beperkt de mogelijkheden om te
graven. Er moet voldoende grond op de
leidingen blijven liggen, dus daar kan
weinig of niet worden gegraven. In het
inrichtingsplan waren de meeste wel
bekend. Maar ten zuiden van de A12 blijkt
nog een gasleiding te lopen. Daarom
wordt het rietmoeras iets kleiner.

Water
Natuur
In 2021 is nog een keer nauwkeurig gekeken naar de hoogteligging van het maaiveld. Sinds 2014 blijkt het maaiveld 10 cm
(of meer) te zijn gezakt. Daardoor is het
op sommige plekken moeilijker om de
gewenste natuur te krijgen. Vooral bij het
afplaggen van de bodem (om voedselarme
grond te krijgen) kan deze te drassig
worden. Op die plekken kunnen we, afhankelijk van de weersomstandigheden, het
waterpeil 10 cm verder laten zakken.

Vanwege de bodemdaling zal het instellen
van het peil nog beter worden afgestemd
met de beheerder.
Er was al afgesproken dat er een flexibele
invulling komt binnen het peilbesluit.
Daarvoor zal het waterschap samen met
de beheerder bepalen wanneer welk
waterpeil nodig is voor de natuurontwikkeling en de beheerbaarheid.

Hoe nu verder?
In maart 2022 heeft de stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke het inrichtingsplan
en het beheerplan besproken en besloten dat we verder kunnen met de plannen.
Allereerst worden de benodigde vergunningen aangevraagd. Ook wordt een bestek
opgesteld en, later dit jaar, een aannemer/uitvoerder gekozen. Als ook de benodigde
vergunningen zijn verleend, kan de uitvoering starten in 2023.

Planning
2017

Eerste (schets-)ontwerp

2021

concept-Inrichtingsplan
(beschreven in nieuwsbrief nr. 1)

maart 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.

Op de hoogte

blijven?

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 nieuwsberichten over Abessinië
& Zuidzijderpolder.
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