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Extra natuur in Steinse Groen

In het Steinse Groen is nú al veel te
zien aan bijzondere natuur, en het
wordt de komende jaren alleen nog
maar mooier. De gemeente Gouda
heeft een uitgebreide brochure uitgebracht met een wandelroute die langs
al dat moois in Steinse Groen leidt.
Download hier de brochure.

Natuur- en recreatiegebied Steinse Groen vormt een belangrijke schakel in
het Natuurnetwerk Nederland. Het verbindt de Reeuwijkse Plassen met de
nieuwe natuurzone door de Krimpenerwaard. Zo’n verbinding is erg belangrijk voor dieren die een groot aaneengesloten leefgebied nodig hebben om
te jagen en te zwerven, zoals de otter en de bever, die aan de andere kant
van Gouda al voorkomt.
Schuwe dieren, zoals de waterspitsmuis, de ringslang, de groene glazenmaker en de rugstreeppad, hebben begroeide slootkanten nodig om zich in te
kunnen verstoppen.
Om ruimte te bieden aan al deze dieren – en aan bijzondere planten –
worden stukjes van Steinse Groen nog ‘natuurlijker’ gemaakt.
De recreatiefunctie van Steinse Groen blijft, inclusief fiets- en wandelpaden
en de kinderspeelplaats.

De schop is in de grond
Het heeft even geduurd, maar na jaren van plannen maken
komt er nu echt nieuwe natuur in Steinse Groen. Afgelopen
november ging de schop in de grond om deze nieuwe natuur
aan te leggen. Aan de buitenzijde van het Steinse Groen
wordt volop gegraven.

Werkzaamheden
Inmiddels zijn er drie kleine wanden aangelegd, bedoeld voor
ijsvogels. Zij nestelen graag in een steile wand, bijvoorbeeld
in de wortelkluit van een grote omgevallen boom. Hopelijk
vinden ze in de drie wanden ook een goede broedplaats.
Voor de aanleg van de nieuwe natuur moet op een aantal plekken worden gegraven. Langs drie sloten komen brede natuurvriendelijke oevers en bij de Tiendweg komt een houten trapje/
loopplank in de sloot, zodat dieren makkelijk uit het water
kunnen klimmen. De bomen en struiken langs de oevers blijven
behouden. Er worden ook op enkele plaatsen hekken geplaatst
en een brug wordt verwijderd uit het Steinse Groen. De brug
krijgt een tweede leven nabij Westergouwe.

Voorjaar
Komend voorjaar worden de plekken waar de grond is omgewoeld ingezaaid met planten en bloemen die hier van nature
thuishoren. Ook worden er dan ‘broeihopen’ aangelegd, waar
ringslangen hun eieren in leggen.

Overlast
De aanleg van ijsvogelwanden en natuurvriendelijke oevers
kan enige overlast met zich meebrengen. Tijdens de graafwerkzaamheden zijn de bruggen naar het grasveld, waar het
graspad doorheen loopt, afgesloten met ijzeren hekwerken.
Lees verder op de volgende pagina >
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Voor de wandelaar en fietser is er weinig overlast. De graafwerkzaamheden en het transport van de grond vinden plaats
aan de buitenzijde van het Steinse Groen, door de graslanden.
Alle vrijgekomen grond wordt in het Steinse Groen verwerkt.
Er zijn geen werkzaamheden rond de natuurspeelplaats:
die blijft de gehele periode bereikbaar.

Van zuid naar het noord
De gemeente Gouda zorgt voor de natuuraanpassingen in
het Steinse Groen. De werkzaamheden zijn begonnen bij
de Steinsedijk (bij de Hollandse IJssel) en schuiven op naar
het noorden.
Heeft u vragen of wilt u overlast melden, neem dan
contact op met Piet Verhoef, telefoon 14 0182, of via
meldpunt@gouda.nl.

Waarom nieuwe
natuur?
Met meer natuur maken we Steinse
Groen geschikter voor diverse planten
en dieren. Ook verbinden we op deze
manier de natuur in de Krimpenerwaard met de Reeuwijkse Plassen.
Zo ontstaat een ‘groen lint’: het Natuurnetwerk Nederland. Er ontstaat een groot
en aaneengesloten leefgebied voor
planten en dieren. De otter en bever
kunnen zich straks vrij bewegen van de
Biesbosch tot het IJsselmeer. De verbinding is ook geschikt voor veel andere
dieren, zoals waterspitsmuis, ringslang,
groene glazenmaker en rugstreeppad.

Van schets tot genieten
Nieuwe natuur aanleggen is niet zomaar even op een
achternamiddag geregeld. Er worden plannen gemaakt,
eerst als ‘schets’ met globale ideeën, en later volgen meer
gedetailleerde inrichtingsplannen. Er zijn inloopavonden
en meepraatsessies. De politiek moet erover beslissen en
de burger kan bezwaar maken. Vaak moet er ook nog
grond geruild of aangekocht worden. Dat geldt ook allemaal voor de plannen van Steinse Groen. Maar na jaren
van plannen wordt hier nu de nieuwe natuur aangelegd.
Volgend voorjaar is alles klaar en kunt u genieten van de
nieuwe natuur in Steinse Groen.

Meer informatie
Informatie over Steinse Groen 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.
Krijgt u deze nieuwsbrief via een ander en wilt u komende
nieuwsbrieven rechtstreeks ontvangen? Stuur dan een e-mail
naar info@veenweidengouwewiericke.nl.
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