Toelichting kaart inrichtingsplan

Ruygeborg

Hoe wordt het gebied
beheerd?

Nieuwe natuur in Ruygeborg

Ruygeborg II wordt niet alleen ingericht als natuurgebied,
maar moet straks ook bijgehouden en beheerd worden.
Dat zal in de toekomst verzorgd worden door Natuurmonumenten en particuliere grondeigenaren. Zij stemmen dat
met elkaar af. Alle hekken en borden krijgen de huisstijl van
Natuurmonumenten. De hekken worden zo veel mogelijk in
‘natuurlijke’ stijl gehouden, passend in het landschap.

Ruygeborg is het gebied tussen Noorden en Nieuwkoop. Dit gebied wordt de komende jaren omgevormd tot
natuurgebied, als verbinding tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Groene Jonker. Het eerste deel, ‘Ruygeborg I’,
is al natuurgebied. Voor de inrichting van Ruygeborg II worden plannen gemaakt. In 2018 is eerst een globaal
plan gemaakt, het ‘schetsontwerp’. Het afgelopen jaar is dit verder uitgewerkt in het ‘inrichtingsplan’, dat nu
klaar is. Op de andere kant vindt u de kaart van het inrichtingsplan.
Vochtig weidevogelgrasland

Wat staat er op de kaart?

fietsnietjes bij het begin van het wandelpad aan de Hogedijk.
Bij Noorden komt een hondenlosloopgebied (gescheiden van
andere recreanten) en een uitkijkheuvel. Kinderen kunnen er
ravotten en klauteren. Er komt ook een vlonderpad door moerasgebied. Zo kan een afwisselend rondje worden gewandeld.

Natuur
Er komen drie soorten natuur in Ruygeborg II. Aan de noordkant komt een moeraszone, die Ruygeborg I verbindt met de
Groene Jonker. In het midden is een groot weidevogelgebied
gepland. Daar gaan hopelijk vogels broeden zoals de grutto en
de kievit. Verder is er nog kruiden-en faunarijk grasland gepland, waar bijen en andere insecten op afkomen. Zij zorgen
voor bestuiving en vormen een maaltje voor de weidevogels.
Het industrieterrein bij Nieuwkoop wordt onttrokken aan
het zicht door een bomenrij. Aan de noordkant van Ruygeborg I komen bosjes die voor afwisseling en beleving zorgen.
Ook in het hoekje tussen de Molenweg en de Kousweg
komen bomen en struiken.
Alle beplanting is inheems: het wordt natuur die past bij het
landschap.

Water

Moeras

Recreatie
Er komen twee soorten wandelpaden: half-verharde paden
die voor iedereen toegankelijk zijn en ‘struinpaden’ met gras.
U kunt zelf de lengte van uw wandeling bepalen: een klein
rondje of een grote ronde. Alle paden zijn het hele jaar rond
toegankelijk. Via een struinpad kunt u vanuit Ruygeborg naar
de Groene Jonker wandelen.
Er komen vijf uitkijkheuvels in het gebied. Alle uitkijkheuvels
krijgen basisvoorzieningen, zoals een trappetje, vogelkijkscherm en/of bankje. Drie uitkijkheuvels krijgen nog iets
extra’s, zoals een informatiebord of een eenvoudig speelelement.

Om verschillende soorten natuur te laten ontwikkelen komen
er - in overleg met de waterschappen - verschillende peilvakken,
met elk een eigen waterpeil.
Ten zuiden van de tochtsloot blijft het waterpeil zoals het nu
is. Dat geldt ook voor de driehoek ten oosten van de Kousweg
en onder de Hogedijk.
De driehoek tussen Molenweg en Kousweg krijgt een hoger
waterpeil, zodat daar moeras mogelijk wordt.
Ten westen van de Molenweg wordt het schone en kalkrijke
water dat uit de bodem opkomt (het zogenaamde kwel) zo
lang mogelijk vastgehouden en door het gebied geleid.

Hoe kwam het inrichtingsplan tot stand?
Zowel het schetsontwerp (in 2018) als het inrichtingsplan
zijn samen met betrokkenen gemaakt. Het schetsontwerp
is destijds opgesteld door grondeigenaren in Ruygeborg
II. Begin 2018 hebben geïnteresseerden hun wensen en
opmerkingen doorgegeven, onder andere tijdens een
inloopavond. Waar mogelijk zijn deze wensen verwerkt in
het inrichtingsplan.
Bovendien heeft een adviesgroep van bewoners, grondeigenaren en maatschappelijke partijen meegekeken met
de plannen.
Voor de aanleg van de wandelpaden hebben we advies
ingewonnen bij het Kenniscentrum Groen & Handicap.

Ruygeborg I
De nieuwe natuur sluit straks naadloos aan op het natuurgebied
dat er nu al is, Ruygeborg I. Er zal uiteindelijk geen zichtbare
grens zijn tussen de bestaande en de nieuwe natuur. De wandelpaden in Ruygeborg I worden verbeterd en deels verplaatst,
om ze goed te laten aansluiten op de nieuwe paden en op de
toegang vanaf de parkeerplaats bij de Ruygeborghoeve.

Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke, februari 2020
Foto klauterboom: Janko van Beek, Natuurmonumenten
Meer informatie: www.veenweidengouwewiericke.nl
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Toegang vanuit Nieuwkoop en Noorden
Speciale aandacht is er voor de aansluiting van Ruygeborg op
de dorpen Nieuwkoop en Noorden: aan de kant van Nieuwkoop via het terrein van de Ruygeborghoeve, bij Noorden via
Driekoppenland. Dit zijn de twee belangrijke toegangspoorten
tot het gebied.
Parkeren wordt gecentreerd bij Ruygeborghoeve. Het bestaande
parkeerterrein daar wordt uitgebreid met tien tot vijftien plekken. Wie op de fiets komt, kan zijn fiets ook parkeren aan de
Bloemrijk grasland

Natuurvriendelijke oever
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