Inrichtingsplan Uiterwaard Steinse Groen

Toelichting op het definitiefontwerp van de ecologische verbindingszone Steinse Groen en Hollandse IJssel

Juni 2021

Samenvatting
Het Steinse Groen is de ecologische verbinding tussen het Natura2000 gebied Broekvelden, Vettenbroek
& Polder Stein en de Krimpenerwaard. De ecologische verbinding is onderdeel van het NatuurNetwerk
Nederland (NNN) en valt onder het programma Veenweiden Gouwe Wiericke. Het Steinse Groen bestaat
uit drie onderdelen, waarvan dit inrichtingsplan de uitwerking is van het onderdeel in de uiterwaard,
tussen de Steinse Dijk en de Hollandsche IJssel.
Het perceel was voormalig landbouwgrond, maar is door de Provincie Zuid-Holland verworven om hier
een ecologische verbinding te realiseren. Het perceel valt onder het bestemmingsplan van de
Krimpenerwaard en heeft een dubbelfunctie natuur en archeologische waarde. Ook maakt de west kade
van het perceel onderdeel uit van een regionale waterkering van het Hoogheemraadschap Rijnland.
De verbinding is aangewezen als kruiden- en faunarijk grasland en moet functioneren voor soorten als de
otter, waterspitsmuis, ringslang, groene glazenmaker en rugstreeppad. Op basis van huidige begroeiing en
beoogde doelsoorten is het definitief ontwerp van het perceel opgesteld. Dit ontwerp beoogd plas-dras
oevers, een poel, ruigte, een broeihoop, struweelhaag en kruiden.
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt de samenwerking met het Hoogheemraadschap van
Rijnland gezocht en combineren we hun kadeversterking opgave met onze natuuropgave. Een mogelijke
samenwerking wordt op dit moment verkend en is nog onder voorbehoud. Indien samenwerking niet
mogelijk blijkt voert de Provincie Zuid-Holland de werkzaamheden zelf uit. Naar verwachting vinden de
werkzaamheden in oktober plaats en blijven deze binnen de geraamde kosten. In uitvoering is extra
aandacht voor informeren van de omgeving, waarborgen van bestaande ecologische waarde en het
verkrijgen van de omgevingsvergunning.
In de periode na de inrichting (tm 2024) vindt ontwikkelingsbeheer plaats. Dit wordt middels het
pachtprijzenbesluit 2021 van de Provincie Zuid-Holland uitgezet. Voor de elementen die niet onder
reguliere pacht vallen worden afspraken gemaakt met de pachter. De aansluiting met de Krimpenerwaard
komt in de ontwikkelingsbeheer periode tot stand, waarvoor momenteel gesprekken lopen. Na de
ontwikkelingsbeheer periode wordt het perceel op de markt gezet en met beheerverplichting verkocht.
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1. Inleiding
De Provincie Zuid-Holland is bezig met ontwikkeling van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) het Steinse
Groen, onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (deelgebied Gouwe Wiericke). Het
recreatiegebied het Steinse Groen wordt ingericht als hoogwaardige ecologische verbindingszone, waarbij
de recreatieve functie behouden blijft.
Het project Steinse Groen bestaat uit drie onderdelen; versterking van het huidige recreatiegebied met
onder andere uitbreiding en opwaardering door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers in het
gebied, vergroting van de verbinding door realisatie van nieuwe natuur aan de oostzijde en verbinden van
het gebied met de Krimpenerwaard door realisatie van nieuwe natuur in dit verbindingsstuk.
Voor de verbinding met de Krimpenerwaard, het onderdeel tussen de Steinse Dijk en Hollandsche IJssel, is
een buitendijks landbouwperceel aangekocht die als functionele verbinding wordt ingericht. Dit
inrichtingsplan geeft de voorgenomen inrichting van dit perceel weer.
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2. Beschrijving huidige situatie
2.1

Ligging

Figuur 1: Ligging van het Steinse Groen (rode rechthoek) in het NNN (groene vlakken en paarse lijnen). De rode pijl wijst het nog te
ontwikkelen perceel van het Steinse Groen aan.

Figuur 1 toont de ligging van het Steinse Groen in het NNN. Het Steinse Groen ligt aan de oostkant van
Gouda (Provincie Zuid-Holland). De spoorlijn Gouda-Utrecht vormt de noordgrens van het terrein, in het
zuiden grenst het plangebied aan de Hollandsche IJssel.
Het nog in te richten perceel ligt tussen de Steinsedijk aan de noordkant en het jaagpad/fietspad langs de
Gekanaliseerde Hollandse IJssel aan de zuidkant (zie pijl). Zie ook onderstaand figuur 2.
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Figuur 2: buitendijkse perceel Steinse Groen (binnen de blauwe lijn). Bron: Provincie Zuid-Holland

2.2

Landschap, cultuurhistorie, bodem en gebruik

Het Steinse Groen ligt in veenweidegebied. Het plangebied heeft een oppervlakte van ruim 3,5 ha. Het
gebied is niet vrij toegankelijk. De Steinsedijk, aan de noordzijde, is toegankelijk voor gemotoriseerd
verkeer. Langs de zuidzijde van het plangebied, op de noordkade van de Gekanaliseerde Hollandsche
IJssel, ligt een fietspad.
Het plangebied ligt op een stroomrug van de Hollandsche IJssel. De bodem bestaat hierdoor uit rivierklei,
in tegenstelling tot de rest van het Steinse Groen, dat uit veen bestaat, zie figuur 3. Het perceel ligt
vanwege zijn hoge ligging in wegzijgingsgebied.
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Figuur 3: Bodemkaart plangebied e.o. In lichtgroen de rivierkleigronden. Het betreft hier kalkrijke ooivaaggronden
met zware zavel en lichte klei. Rood omlijnd: globale ligging plangebied. Bron: Arcgis

Legenda:
Lichtbruin: hoge waarde vanaf 3 meter
onder maaiveld
Donkerbruin: hoge waarde vanaf maaiveld
Rood omlijnd: globale ligging plangebied

Figuur 4: Archeologische verwachtingswaarde.
Bron: kaartviewer Provincie Zuid-Holland http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas

De archeologische verwachtingswaarde van het perceel is hoog vanwege de ligging langs de rivier (oude
stroomgordels en geulafzettingen), in de zuidoostzijde geldt dit ook voor de bovenste bodemlaag (zie figuur 4).
Op de kaartviewer van de provincie is het plangebied aangegeven als ‘uiterwaarden met landschappelijk
redelijk hoge waarde’1. Op een oude kaart is te zien dat het perceel (binnen de gele cirkel) uit grasland en bos
bestond.

1

http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas
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Figuur 5: het plangebied op kaart eind 19e eeuw .Geel omlijnd: globale ligging plangebied Bron: www.topotijdreis.nl

Het perceel was in gebruik voor teelt van mais. Vorig jaar is het in overleg met de Provincie Zuid-Holland
ingezaaid met een mengsel van rode klaver en Italiaans raaigras. Het perceel wordt beheerd door de
voormalige eigenaar, die het gewas maait en gebruikt als veevoer. Het perceel is in 2020 bemest met
drijfmest. Volgens de afspraken gebruikt hij de gronden 3 jaar, waarvan alleen het laatste jaar (2021) geen
bemesting wordt toegepast.

2.3

Waterpeil en drooglegging

Het plangebied hoort tot het peilvak ‘Polders Stein en Oukoop’ met bijbehorend peilbesluit. Er geldt een
vast peil van -0,92 (mNAP)2.
Het perceel ligt relatief hoog (hoger dan het Steinse Groen ten noorden van de Steinsedijk). De hoogste
delen liggen langs de rivier, de dijk en de brede watergang aan de westzijde.

Figuur 6: Hoogtekaart. Bron: AHN3, arcgisonline.

Het grasgroene deel van plangebied aan de noordzijde ligt gemiddeld 20 cm onder NAP, naar het zuiden
toe stijgt de bodem tot 10-30 cm boven NAP (geelgroen). Aan de randen is de perceelhoogte 0,7 tot 1 m
boven NAP.

2

https://rijnland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=aeba2077e9c3492795023d802d43ba64
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2.4

Waterkering

Het plangebied maakt onderdeel uit van de regionale kering, zie figuur 7. Dit houdt in dat er beperkingen
zijn ten aanzien van aanleg van natuurvriendelijke oevers (graafwerkzaamheden), aanplant van bomen en
onderhoud.

Figuur 7: legger regionale kering. Bron: http://rijnland.maps.arcgis.com

2.5

Huidige natuurwaarden

Zie figuren 8 a t/m h voor een foto-impressie.
Het perceel bestaat met name uit het ingezaaide grasklavermengsel. De randen zijn meer kruidenrijk. De
Steinsedijk heeft een ruige begroeiing (voedselrijk/verstoord) van distels (o.a. akker- en speer),
brandnetels, raapzaad en, met name aan de oostzijde, riet. De vegetatie langs de rivier is lager en bestaat
uit een gras-kruidenvegetatie met algemene soorten als groot hoefblad, speenkruid, smeerwortel en
pinksterbloem.
In de noordoosthoek staat een zomereik (met gewone vogelkers), in het zuiden staat een jonge es.
Door het perceel lopen een aantal ondiepe sloten/greppels die niet watervoerend waren ten tijde van het
veldbezoek. Bijzondere vegetatie is hier niet aangetroffen. De dijksloot buigt in het westen af, hier groeit
gele lis. Aan de westzijde loopt, net buiten het plangebied, een brede watergang met een (smalle)
moerasoever met plantensoorten als moerasspirea, gele lis, waterzuring en gele plomp en waterlelie. De
kade van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, die ook buiten het plangebied ligt, is steil en heeft een
houten beschoeiing, een oeverzone ontbreekt. Op de kant liggen boomstronken.
De faunistische natuurwaarden zijn op dit moment beperkt. Op het terrein broeden een aantal kieviten (5
broedpaar volgens de beheerder). In de brede watergang aan de westzijde broedt de meerkoet. Tijdens
het veldbezoek zijn hier verder algemene soorten waargenomen (fuut, blauwe reiger, wilde eend,
knobbelzwaan). Op het perceel zijn verder foeragerende vogels (kauw, houtduif) gezien.
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Wat zoogdieren betreft leven hazen in het gebied. Van meer bijzondere soorten als otter, bever en
waterspitsmuis zijn geen waarnemingen gedaan, het gebied is op dit moment ook niet geschikt. Wel zijn
algemene soorten te verwachten, zoals veldmuis, bruine rat en bosspitsmuis en misschien kleine
marterachtigen als de wezel.
Verder is het mogelijk dat de ringslang in het gebied voorkomt. Deze komt in het Steinse Groen voor en
met name de oeverzone van de brede watergang in het westen en de ruige dijkbegroeiing aan de
oostkant is geschikt als deel van het leefgebied. Geschikte voortplantingsplekken ontbreken echter.
Ook de rugstreeppad is in de regio waargenomen. Het plangebied heeft op dit moment geen geschikt
voortplantingswater, waardoor het belang van het gebied niet groot zal zijn.
Tenslotte is het mogelijk dat de platte schijfhoren voorkomt in de brede watergang aan de westkant van
het gebied. Deze beschermde zoetwaterslak komt in de regio voor in sloten met watervegetatie (met
name in veengebieden).
Geschikt voortplantingsbiotoop voor de groene glazenmaker (en de zwarte stern) ontbreekt in het
plangebied vanwege het ontbreken van krabbenscheer.

Figuur 8a - Uniform grasklavermengsel

Figuur 8b - Italiaans raaigras met rode klaver

Figuur 8c - Steinse dijk met links het buitendijkse
perceel en rechts het Steinse Groen

Figuur 8d - Ruige dijkbegroeiing
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Figuur 8e - Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.
Aan de linkerkant ligt het plangebied.

Figuur 8f - Oever langs de westelijke brede sloot langs de
grens van het plangebied

Figuur 8g – Dijksloot

Figuur 8h - Perceelsloot
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3. Natuurdoelstellingen
3.1

Aangewezen doelen

Het hele perceel is aangewezen als kruiden- en faunarijk grasland (N1202).
Daarnaast moet het perceel functioneren als verbindingszone voor een aantal doelsoorten van het
Steinse Groen:
• otter
• waterspitsmuis
• ringslang
• groene glazenmaker
• rugstreeppad
De oever van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel krijgt een nieuwe beschoeiing met uittreedplaatsen. Dit
valt buiten het dit project en wordt afzonderlijk geregeld.
Kruiden- en faunarijkgrasland3
Kruiden- en faunarijk grasland omvat allerlei typen graslanden die kruidenrijk zijn, maar niet tot de
schraallanden, vochtig hooiland, zilt grasland en overstromingsgrasland of glanshaverhooiland behoren.
Kruiden- en faunarijk grasland van goede kwaliteit wordt gekenmerkt door een gevarieerde structuur met
afwisseling tussen hoge en lagere vegetatie, waarbij naast een vegetatie met grassen en kruiden ook
sprake is van wat struweel, een solitaire boom of bosje en sloten. Het beheertype Kruiden- en
faunarijkgrasland wordt bij een goede kwaliteit gekenmerkt door een kruidenaandeel in het grasland van
minimaal 20%, variatie in structuur (plaatselijk ruigte en struweel, hogere en lage vegetatie) en
gradiënten in vochtigheid en voedselrijkdom. De variatie in structuur is waardevol voor allerlei soorten
kleine fauna.
Ten opzichtige van de huidige intensieve monoculturen in de landbouw is het kruiden- en faunarijke
grasland minder voedselrijk. Op voormalige landbouwgronden is verschraling van de bodem nodig om
een goede kwaliteit kruiden- en faunarijk grasland te kunnen ontwikkelen. Om deze reden wordt
onderscheid gemaakt tussen ontwikkelingsbeheer en instandhoudingsbeheer.
Verbinding doelsoorten
De otter leeft bij allerlei soorten wateren van goede kwaliteit. De otter verplaatst zich met name over
land in de oeverzone. Bruggen en sluizen worden vaak over land gepasseerd. Voldoende dekking op de
oever en voldoende rust zijn belangrijke aspecten.
De waterspitsmuis is een soort van allerlei moerasgebieden. Van belang zijn een goed ontwikkelde wateren oevervegetatie en structuurrijke oevers langs water van goede kwaliteit. Boom- en struikopslag mag
niet dominant zijn.
De ringslang komt eveneens in allerlei waterrijke gebieden voor. Ook voor deze soort is structuur
belangrijk, zodat op de oever zowel zon- als schuilmogelijkheden zijn. De nabijheid van hoger gelegen
overwinteringsplekken en de aanwezigheid van eiafzetplekken zijn belangrijk in het leefgebied.
De groene glazenmaker zet haar eitjes af op krabbenscheer. Wateren met goed ontwikkelde
structuurrijke oevers en een goede kwaliteit vormen geschikt leefgebied.

3

Zie voor een uitgebreide beschrijving: https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-enlandschap/natuurtypen/n12-rijke-graslanden-en-akkers/n12-02/
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De rugstreeppad staat bekend als echte pioniersoort en komt onder andere voor in dynamische milieus
als natuurlijke riviersystemen, duingebieden en bouwterreinen. In het veenweidegebied wordt de
rugstreeppad ook gevonden in poldersloten. De habitat laat zich omschrijven als onbeschaduwde,
laagbegroeide terreinen.

3.2

Toevoeging doelen

Het perceel leent zich door de hoge ligging en de kleigrond minder goed voor ontwikkeling van grasland
met botanische waarde. Door de drooglegging zijn de mogelijkheden voor ontwikkeling van moeras
eveneens beperkt.
Hogere begroeiing (bomen en struweel) past in het gebied. Behoud van de openheid van het
veenweidelandschap is op deze locatie niet zo relevant als op andere plekken in het veenweidelandschap:
het Steinse groen heeft veel bos en ligt tegen de bebouwing van Gouda. Op het perceel hebben in de 19e
en 20e eeuw haaks op de rivier, bos, struweel en een bomenrij haaks gestaan.
Ruigte heeft een belangrijke meerwaarde voor kleine fauna (o.a. vogels en grondgebonden fauna).
Hoewel ruigte ook past binnen het kruiden- en faunarijk grasland is ruigte apart opgenomen in het
inrichtingsplan.
Ten behoeve van de doelsoorten die gebonden zijn aan moeras is een poel toegevoegd.
Landschapselementtype L01.06 Struweelhaag
Een struweelhaag is een vrij liggend lijnvormig landschapselement met een aaneengesloten opgaande
begroeiing van inheemse, overwegend doornachtige, struiken. Een struweelhaag is minimaal 25 meter lang.
Natuurtype N12.06 Ruigteveld
Tot dit beheertype behoren over grote oppervlakken voorkomende ruigtevelden die voor minstens 60%
bestaan uit hoog opschietende ruigtekruiden. Plaatselijk kunnen verspreide struiken opslaan (zoals vlier)
of kan struweel (meestal wilg) voorkomen. Ruigtes kunnen ook open blijven door begrazingsbeheer. In
deze omstandigheden hebben ze een grazig karakter en kunnen dan ruimte bieden aan veel kruiden.
L01.01 Poel en klein historisch water
Openheid rondom (een deel van) de poel kan de zichtbaarheid en beleefbaarheid vergroten en is van
belang om een goed voortplantingsbiotoop voor amfibieën te behouden. In het verleden was zeker bij
veedrinkpoelen het element bereikbaar voor vee en dus in ieder geval deels onbegroeid. Vaak stonden er
wel enkele bomen bij een poel voor schaduw voor de dieren en tegen verdamping. Poelen zijn van groot
belang als voortplantingsbiotoop voor amfibieën en libellen in het cultuurlandschap. Het is van belang dat
de zuidelijke oever niet met struweel begroeid.
Het element heeft een oppervlakte van minimaal 0,5 en maximaal 50 are.
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4. Definitief ontwerp
Naast de natuurdoelen is bij het definitief ontwerp (figuur 9, bijlage 7.1 voor grote weergave) rekening
gehouden met het beheer dat in de markt gezet gaat worden. Recreatie is niet voorzien: het gebied leent
zich niet goed voor een rondgaande wandelroute en een doorgaande wandelverbinding naar het fietspad
langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel is niet gewenst. Recreatiemogelijkheden zijn volop aanwezig in
het Steinse Groen aan de noordkant van de Steinsedijk.
Begrazen leidt niet tot een kruiden- en faunarijk grasland met botanisch hoge waarde: verschralen is
hiervoor noodzakelijk. Omdat de kansen hiervoor op het perceel laag zijn vanwege de hoge ligging en de
bodem en omdat het gebied in de markt wordt gezet, is het logischer om hier de botanische doelen te
verlagen en in te zetten op een structuurrijk gebied met veel variatie. Dit kan door minder te maaien zeer
extensief te na te beweiden door begrazen en een deel aan de oostzijde minder lang te begrazen. Op deze
wijze ontstaat een gevarieerd kruiden- en faunarijk grasland met een zachte overgang naar ruigteveld.
Kruiden- en faunarijk grasland
Het overgrote deel van het perceel (2.68.50 ha) blijft grasland, maar door stopzetting van bemesting en
door zeer extensieve begrazing zal de vegetatie zich ontwikkelen naar een kruidenrijk grasland met
soorten als smalle weegbree, duizendblad en fluitenkruid. Veel kans op doelsoorten die bij dit type passen
is er niet zonder langdurige verschraling. Soorten als gewone margriet en misschien knoopkruid zijn, met
inzaai, wel mogelijk. De structuurvariatie en het kruidenaanbod maken het grasland waardevol voor
fauna. De intensiteit van het beheer moet worden afgestemd op de vegetatieproductie, bij een hoge
vegetatieproductie 1 of 2 keer maaien na het broedseizoen en eventueel nabeweiden of 1 keer maaien na
het broedseizoen en nabeweiden (max. 1,5 GVE/ha). Evaluatie en eventueel aanpassen van het beheer is
noodzakelijk en afhankelijk van de ontwikkeling van de vegetatie.
Poelen en plas-dras oevers
Ten behoeve van de doelsoorten zijn moeraselementen toegevoegd, aan de oostzijde van het perceel,
aansluitend op de moeraszone ten noorden van de Steinsedijk en gelegen op de laagst delen van het
perceel. Omdat daar nog steeds sprake is van een forse drooglegging (ongeveer 60/70 cm) en voor aanleg
van moeras bijzonder veel grondverzet nodig is, is alleen gekozen voor één poel. Inrichtingsleidraad:
doorsnede wateroppervlak 20-30 m, niet te klein i.v.m. dichtgroeien, diepste punt 1,5 m. t.o.v. maaiveld,
noordoever helling 1:10, zuidoever 1:3. De grond wordt in het gebied zelf verwerkt (uitspreiden over een
deel van het perceel, aan de oostzijde waar ruigte is voorzien) of wordt in het overleg met Waterschap
Rijnland verwerkt in de te verbeteren kade van de watergang aan de westzijde van het gebied. Indien de
hoeveelheid watervegetatie leidt tot het verlanden van de poel, wordt na 10 tot 15 jaar de helft van de
watervegetatie en bagger verwijderd. Afhankelijk van de ontwikkeling van de watervegetatie kan de
watervegetatie en bagger na een paar jaar voor de andere helft van de poel worden verwijderd. De
oevers van de poel en de plas-drasoevers dienen afhankelijk van de ontwikkeling van de vegetatie en de
hoeveelheid opslag van bomen en struiken één keer per twee jaar voor de helft te worden gemaaid.
Broeihoop ringslang
In de toekomst wordt in overleg met de gemeente Gouda een broeihoop aangelegd, ten behoeve van
ringslang, maar ook voor kleine zoogdieren, insecten en amfibieën. Deze wordt gesitueerd aan de rand
van de poel, op een zon beschenen plek. Beheer wordt afgestemd met de mogelijke pachter of gemeente
Gouda en kan mogelijk worden meegenomen met het onderhoud van de broeihopen in het overig deel
van het Steinse Groen.
Ruigte
Omdat weinig kans is voor een echt verbindend moeraselement, wordt in plaats daarvan droge en
vochtige ruigte voorzien, met name langs de noordoostzijde van het perceel (het kadastrale perceel G
135, groot 0.84.50 ha) en langs een oever van de watergang aan de westzijde van de struweelhaag. Door
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in te zetten op een zeer extensieve begrazing (richtlijn 0,5 GVE/ha) met bijvoorbeeld koeien. Door het
ruigtegedeelte aan de oostzijde af te rasteren kan dit deel een kortere periode worden begraasd dan het
kruiden en faunarijk grasland. Het raster kan bijvoorbeeld worden opengezet na het broedseizoen.
De ruige begroeiing op de Steinsedijk wordt gehandhaafd met een maaibeheer. Met name aan de
oostzijde is een ruigere begroeiing met riet. Deze draagt bij aan de verbindende functie van het perceel
met het Steinse groen.
Storingssoorten hebben een ecologische functie, maar kunnen eventueel wel beheerst worden door deze
pleksgewijs te maaien. Hoger op de dijk wordt meer gemaaid dan aan de teen.
Struweelhaag
Op één plek is in een gevarieerde struweelhaag voorzien met inheemse struiken, in een strook van 5
meter breed met een lengte van 150 m oppervlakte totaal ca 800 m2. Er is gekozen voor een grotere
maat inheems 3-jarig bosplantsoen met een minimale maat van 60 –80 cm in een ruim plantverband van
2.5 bij 2.5 m in groepen met vier stuks van dezelfde soort. De volgende inheemse struiken worden
aangeplant: eenstijlige meidoorn, kardinaalsmuts, gewone liguster, vuilboom, zwarte bes, hondsroos en
Gelderse roos. De struweelhaag kan door het ruime plantverband in groepen ruim uitgroeien en kan aan
de randen op maat worden gesnoeid. Indien de kruidachtige vegetatie de eerste jaren te hoog wordt ten
opzichte van de beplanting dan pleksgewijs maaien met de bosmaaier.

Figuur 9: Definitief ontwerp uiterwaard Steinse Groen
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5. Inrichting
5.1

Uitvoering van de werkzaamheden

Om de gewenste inrichting te realiseren worden de volgende werkzaamheden verwacht; maaien, frezen,
graven van plantengaten, ontgraven van poelen en plasdras oever, verwerking van grond, aanplanten van
struweel en inzaaien van kruiden. Het aanleggen en omzetten van de broeihoop voor de ringslang is
onderdeel van het beheer.
Met de voormalig grondeigenaar is tijdens de verkoop overeengekomen dat deze het perceel nog drie
keer maait, waarvan in 2021 de laatste keer. Met hem is nader afgesproken dat hij deze werkzaamheden
in juni zal verrichten, waardoor het perceel tijdig beschikbaar is voor de inrichtingsmaatregelen.
Voor het ontgraven van de poelen en plasdras oever en verwerking van grond lopen afspraken met het
Hoogheemraadschap van Rijnland dat zij deze werkzaamheden uitvoeren en de vrijgekomen grond, circa
35-50 m3, gebruiken voor hun onderhoudswerkzaamheden aan de kade aan de westzijde van het perceel.
Wanneer deze afspraak met het Hoogheemraadschap van Rijnland definitief vast ligt laten we de
aannemer die voor hen deze werkzaamheden uitvoert ook de resterende inrichtingsmaatregelen
uitvoeren, zodat alle werkzaamheden gelijktijdig uitgevoerd zijn.
Indien de afspraak met Rijnland niet doorgaat zoekt het programmabureau zelf een aannemer om alle
werkzaamheden te laten uitvoeren.

5.2

Vergunningen

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn de volgende vergunningen/meldingen benodigd:
Omgevingsvergunning - Het perceel valt onder het bestemmingsplan van gemeente Krimpenerwaard. De
werkzaamheden zijn gelegen in een perceel met bestemming natuur en archeologische waarde (7). De
werkzaamheden zijn ten behoeve van de natuurbestemming. Voor aanvraag van de vergunning is
onderbouwing nodig dat de werkzaamheden niet de archeologische waarde aantasten. Doorlooptijd voor
aanvraag is 8 weken.

5.3

Communicatie

Het Steinse Groen heeft, mede door de naastgelegen wijk Goverwelle, een hoge recreatieve waarde. Het
uiterwaard perceel heeft zelf geen recreatieve functie, maar de wegen gelegen aan de noordkant (Steinse
Dijk) en zuidzijde (Goverwellepad) worden door wandelaars en fietsers druk bezocht.
Om de omwonenden en recreanten op de hoogte te brengen van het plan stuurt het programmabureau
Gouwe Wiericke een digitale nieuwsbrief uit naar alle personen op de bestaande mailinglijst. Ook
plaatsen zij een nieuwsbericht met een link naar de nieuwsbrief en het inrichtingsplan op de website.
Door de verbindende functie met het programma Krimpenerwaard zal ook een nieuwsbericht met
doorverwijzing op de website van dit programma worden geplaatst. Langs het perceel wordt aan de
Steinse Dijk, bij afslag Grote Lot, en aan het Goverwellepad, begin en eind perceel, een informatiebord
geplaatst met daarop uitleg en beeldende foto’s over de beoogde inrichting en doelsoorten.
Wanneer het perceel ingericht is zullen de informatieborden blijven staan om de recreanten van
informatie over het gebied te voorzien.
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5.4

Planning

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is een planning opgesteld (tabel 2). In juni start de voormalig
grondeigenaar met het maaien van het perceel en zal het archeologisch onderzoek ten behoeve van de
vergunning plaatsvinden. In juli tm augustus loopt de vergunningaanvraag. Vervolgens worden de
grondwerkzaamheden in oktober uitgevoerd. Naar verwachting nemen deze werkzaamheden 1 week in
beslag. Vervolgens zal ook in oktober het struweel worden aangeplant en de kruiden worden ingezaaid
(dit is afhankelijk van het weer).
Naar verwachting zijn de werkzaamheden ten behoeve van de inrichting in november afgerond.
Data 2021

Werkzaamheden

Door

Juni
14 – 28 Juni
12 Juli
30 augustus
4 – 15 oktober
4 – 15 oktober
4 – 15 oktober
4 – 15 oktober
Eind oktober

Maaien perceel
Uitvoeren archeologisch onderzoek
Aanvraag omgevingsvergunning KW
Verkrijgen omgevingsvergunning
Frezen
Ontgraven van poelen en plasdras, incl. verwerking van grond
Graven plantengaten
Aanplanten struweel en inzaaien kruiden
Gereed

Dhr. De Goeij
PB
PB
PB
HH Rijnland*
HH Rijnland*
PB
PB
-

Tabel 1: Planning uitvoering werkzaamheden uiterwaard Steinse Groen, PB: Programma Bureau, *onder voorbehoud

5.5

Risico’s en beheersmaatregelen

Voor de uitvoering van de werkzaamheden voorzien we de volgende risico’s en beheersmaatregelen;
1. Samenwerking met Hoogheemraadschap van Rijnland is niet mogelijk
Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft bij de west kade het perceel een versterkingsopgave liggen.
Momenteel lopen er gesprekken met Rijnland om werkzaamheden gezamenlijk uit te voeren, zodat zij de
ontgraven grond voor hun opgaven kunnen gebruiken. Echter, door personele wisselingen is Rijnland
momenteel bezig met hun plan concreet te maken. Ook hebben zij aangegeven dat zij enkel de bodem
kunnen gebruiken wanneer deze klasse 1 heeft en zij hiervoor een bodemonderzoek laten uitvoeren. Om
mogelijke samenwerking te bevorderen houden we nauw contact met Rijnland en hebben we ruimte
gehouden in de planning, zodat zij meer ruimte hebben om hun plan uit te werken en bodemonderzoek
te doen. In de raming is rekening gehouden met uitvoer door programmabureau zelf, waardoor bij
optreden van dit risico de uitvoering binnen de raming blijft. Ook zijn er mogelijkheden gevonden om
vrijgekomen grond op het perceel als houtwal en slootkant te verwerken als dit nodig blijkt.
2. Klachten vanuit de omgeving tijdens en na de uitvoering
De wegen ten noorden (Steinse Dijk) en zuiden (Goverwellepad) langs het perceel worden druk bezocht
door fietsers en wandelaars, vaak afkomstig uit de naastgelegen wijk Goverwelle. Om deze gebruikers te
informeren over de plannen en voor te bereiden op wijziging van uitzicht op het perceel verspreid het
programmabureau een digitale nieuwsbrief. Ook worden informatieborden langs de twee wegen
geplaatst. Zo creëren we betrokkenheid en begrip en verlagen we de kans op klachten.
3. Verstoring van bestaande ecologische waarde tijdens de uitvoering
Het perceel kent momenteel ecologische aspecten, waaronder riet en struweel, die belangrijk zijn voor de
verdere ontwikkeling van de verbinding. Ook is een broedende kievit waargenomen. Om deze ecologische
waarde te behouden zal met dhr. De Goeij afspraken worden gemaakt over wanneer en hoe hij het
perceel kan maaien. Ook zal een ecologisch werkprotocol worden opgesteld waar de aannemer zich
tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aan moet houden. Zo waarborgen we het behoud van
bestaande ecologische waarden.
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4. Omgevingsvergunning niet tijdig verkregen
Voor het uitvoeren van de inrichtingswerkzaamheden is een omgevingsvergunning nodig. Het perceel valt
onder het bestemmingsplan van de gemeente Krimpenerwaard en heeft een dubbelbestemming natuur
en archeologie (7). Om de vergunning te verkrijgen laten we een archeologisch onderzoek uitvoeren die,
onder andere, kijkt naar waarde aantasting door de graafwerkzaamheden en aanplant van bomen. Dit
onderzoek sturen we mee als onderbouwing. Daarnaast starten we tijdig met de aanvraag, zodat deze
tijdig verkregen is en is in de planning rekening gehouden met uitloop van dit traject.
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6. Beheermogelijkheden
6.1

Ontwikkelingsbeheer (tm 2024)

Het perceel van de uiterwaard is in eigendom van de Provincie Zuid-Holland. Na de inrichting van het
perceel is het van belang dat deze op de juiste wijze beheerd wordt, zodat de vegetatie zich verder kan
ontwikkelen. Om grip te houden op deze ontwikkeling en de mogelijkheid te behouden om dit, indien
nodig, bij te sturen wordt de grond de eerste drie jaren (tm 2024) verpacht.
De gronden worden verpacht op basis van het pachtprijzenbesluit 2021 van de Provincie Zuid-Holland.
Het perceel bestaat voor het overgrote deel uit grasland en heeft provinciale doelen (NNN). Daarom is
gekozen voor verpachting via Graslandcode D voor het aandeel grasland.
Tijdens de pacht wordt de intensiteit van het beheer afgestemd op de vegetatieproductie. Bij een hoge
vegetatieproductie geldt één of twee keer maaien na het broedseizoen en eventueel nabeweiden óf één
keer maaien na het broedseizoen en nabeweiden (max. 1,5 GVE/ha). Tijdens de pachtperiode evalueren
we het gevoerde beheer en passen we dit, afhankelijk van de ontwikkeling van de vegetatie, aan.
De oevers van de plas-drasoevers en poelen vallen niet onder het reguliere beheer in het pachtcontract.
Voor beheer van deze oevers gaan we in gesprek met de mogelijke pachter of deze de werkzaamheden
wil meenemen in het gevoerde beheer. Indien niet mogelijk maken we afspraken met Rijnland over het
beheer van deze oevers. De oevers van de poel en de plas-drasoevers dienen, afhankelijk van de
ontwikkeling van de vegetatie en de hoeveelheid opslag van bomen en struiken, één keer per twee jaar
voor de helft te worden gemaaid.
Het aanleggen en omzetten van de broeihoop van de ringslang is onderdeel van het ontwikkelingsbeheer,
maar valt niet onder de reguliere pacht. De broeihoop bestaat uit maaisel wat moet worden aangebracht,
ieder jaar worden toegevoegd en omgezet. Ook voor deze beheermaatregelen gaan we met de mogelijke
pachter in gesprek om dit beheer mee te nemen. Wanneer dit niet het geval blijkt gaan we in gesprek met
gemeente Gouda in gesprek om dit in hun broeihoop beheercontracten mee te nemen.

6.2

Eindbeheer

Na de driejarige periode van ontwikkelingsbeheer via pacht zijn we voornemens om het perceel op de
markt te zetten en met een beheerverplichting te verkopen.
Het te voeren beheer is afhankelijk van de ontwikkeling van vegetatie tijdens de
ontwikkelingsbeheerperiode. Daarom wordt in het laatste jaar ontwikkelingsbeheer (2024) een
beheerplan opgesteld, wat onderdeel wordt van de verkoop.

6.3

Aansluiting Krimpenerwaard

Het Steinse Groen is de schakel tussen de programma’s Gouwe Wiericke en Krimpenerwaard. Het
uiterwaard perceel mondt uit op de Hollandsche IJssel, waar aan de overzijde het project ‘Bilwijk’ van
programma Krimpenerwaard start.
Om de verbinding effectief te maken is het van belang dat de verbindingen goed op elkaar aansluiten en
dat de fysieke drempels als de Hollandsche IJssel en de N228 worden overbrugd, bijvoorbeeld middels
een faunapassage en fauna in- en uittreedplaats. We zijn met de verantwoordelijke partijen in gesprek
om dit verder vorm te geven en verwachten deze aansluiting in de ontwikkelingsbeheer periode te
realiseren.
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7. Bijlagen
7.1

Bijlage 1 – Ontwerp Uiterwaard Steinse Groen

