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Lange Weide

Marjolein van der Kraan is de
projectleider voor Lange Weide.
Heeft u vragen of opmerkingen
over de nieuwe natuur in Lange
Weide? Marjolein is bereikbaar via
info@veenweidengouwewiericke.nl.

In de polder Lange Weide worden drie gebieden aantrekkelijker
gemaakt voor weidevogels. Lange Weide is onderdeel van het
Natuurnetwerk Nederland en vormt, samen met andere polders, een
nieuwe natuurverbinding tussen de Nieuwkoopse en de Reeuwijkse
Plassen. In Lange Weide komen kruiden- en faunarijk grasland en plasdras plekken. Ook wordt het peilbeheer afgestemd op de natuurdoelen.

Hoe staat het met de natuurplannen?
Aan de oostzijde van de Enkele Wiericke
liggen drie gebieden die al lange tijd
eigendom zijn van Staatsbosbeheer:
Weijpoort, Lange Weide-Weiweg en
Lange Weide-Laageind. Samen vormen
ze het nieuwe natuurgebied Lange
Weide, met een totale oppervlakte van
44 hectare.

Voedsel en beschutting
Sinds de zomer van 2021 valt Lange
Weide onder het natuurprogramma van
Veenweiden Gouwe Wiericke. Toen zijn
de gebieden onderdeel geworden van
het Natuurnetwerk Nederland (NNN).
De drie gebieden in Lange Weide worden geschikt gemaakt voor weidevogels. Op diverse plaatsen wordt grond
afgegraven om drassige gebiedjes
(‘plas-dras zones’) te laten ontstaan.
In deze zones vinden weidevogels een
groot deel van hun voedsel, wormen
en insecten. Op andere plekken biedt
bloemrijk grasland beschutting voor de
kuikens. De oevers van een aantal sloten worden verflauwd, wat ook extra
voedsel voor de kuikens oplevert. Deze
variatie aan natuur vormt een ideale
broedplek voor weidevogels als de
grutto, watersnip en kemphaan.

Werkzaamheden
Het komende halfjaar worden de
drie gebieden ingericht voor natuur.

Een groot deel van de werkzaamheden
bestaat uit het aanpassen van de waterhuishouding. Om de plas-dras gebieden
te creëren is het nodig om hier en daar
grond af te graven. De weggegraven
grond gebruikt het waterschap elders in
het natuurgebied om de dammen en peilscheidingen aan te brengen.
Ook komen er nieuwe stuwen en inlaten.
Dit alles zorgt ervoor dat de gebieden een
eigen peilgebied krijgen. Het waterpeil in
de aangrenzende polder verandert niet.
Voor de plas-dras zones wordt in het
voorjaar het regenwater langer vastgehouden. Een bijkomend voordeel hiervan
is dat de bodemdaling wordt beperkt.
In 2019 heeft het Hoogheemraadschap
Watersnip

De Stichtse Rijnlanden het peilbesluit
hiervoor al aangepast.
Binnen de gebieden wordt een ‘natuurlijk’
peilbeheer uitgevoerd. In natte perioden
is de waterstand hoog, in droge perioden
zakken de waterstanden uit. Pas als de waterstand echt laag wordt, wordt er water
van buiten het gebied aangevoerd. In één
gebied gebeurt dit met een watermolentje.
De werkzaamheden worden uitgevoerd
door het Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden, in opdracht van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer is eigenaar
van alle gronden.

Beheer
Het beheer van het gebied wordt nu
uitgevoerd door de pachters van Staatsbosbeheer. Voor deze agrariërs blijft het
beheer zoals het nu is, de natuurbeheertypen veranderen immers niet. Het gebied
blijft weidevogelgrasland, wat goed inpasbaar is in de agrarische bedrijfsvoering.
De gewasopbrengst zal naar verwachting
wel verminderen. Tijdens de inrichtingsperiode in het najaar van 2022 zijn percelen
beperkt beschikbaar. De grondgebruikers
worden hierover tijdig geïnformeerd.

Oude Hollandse Waterlinie
Lange Weide maakt onderdeel uit van
de Oude Hollandse Waterlinie. Dit jaar is
het 350 jaar geleden dat deze Waterlinie
werd aangelegd. De Stichting Oude
Hollandse Waterlinie had de wens om het
gebied een deel van het jaar onder water
te zetten. Deze wens bleek echter niet
samen te gaan met de natuurinrichting.
We willen dat weidevogels in deze polders
gaan broeden, dus als zij in maart terug
komen vliegen, kan er geen laag water
in de polder staan. Wel zal, bij voldoende
regenval, Lange Weide Laageind in het
vroege voorjaar, vóór de terugkeer van de
weidevogels, maximaal twee weken onder
een klein laagje water komen te staan.

Op die manier is er elk jaar toch nog een
beetje ‘Waterlinie-gevoel’. En bovendien:
een laagje water vertraagt de groei van
de grassen. Dat is gunstig in het vroege
voorjaar, want dan heeft het gras later
de ideale lengte voor de kuikens op het
moment dat de eieren van de weidevogels
uitkomen.

Plas-dras

Hoe nu verder?
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het project aanbesteed en de
nodige vergunningen aangevraagd. De uitvoering start eind augustus en de inrichting
zal naar verwachting in november/december gereed zijn.

Op de hoogte

blijven?

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

Meer informatie
Informatie over Lange Weide en alle andere projecten van
Veenweiden Gouwe Wiericke vindt u op
www.veenweidengouwewiericke.nl.
Hebt u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar
info@veenweidengouwewiericke.nl.
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