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Werken aan de toekomst
Gouwe Wiericke is een economisch sterk landbouwgebied en een
uniek natuur- en recreatiegebied. Om dit mooie gebied te behouden
en te versterken, werken gemeenten en waterschappen samen in het
Programma Veenweiden Gouwe Wiericke. Als regio zorgen wij voor
gebiedseigen natuur waar mensen van genieten. We stimuleren de
melkveehouderij om te blijven innoveren én om een steentje bij te dragen
aan het behoud van gezonde natuur en biodiversiteit. En we versterken
de recreatie en de natuurbeleving.

Bereikbaarheid in corona-tijd
Ook het team van het programma Gouwe Wiericke houdt
zich aan de richtlijnen in verband met het coronavirus.
Dat betekent dat wij vanuit huis werken. We blijven
bereikbaar en zetten ons werk en onze dienstverlening
voort. Afspraken en overleggen vinden nu zo veel mogelijk
telefonisch plaats. Heeft u vragen over het programma en
de voortgang? Neem dan gerust contact met ons op via
info@veenweidengouwewiericke.nl of (tijdens
kantooruren) telefoonnummer 06 46 99 54 86.

Aanpassing van de
natuurplannen
De stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke heeft in 2019
gekeken hoe het gaat met de uitvoering van de natuurplannen. Wat loopt goed; wat zijn de belemmeringen; worden de
kansen benut? Met deze evaluatie heeft de stuurgroep een
voorstel geschreven om de kwaliteit en de uitvoering van de
plannen te verbeteren. Dat voorstel houdt in, dat de grenzen
van de nieuwe natuurzone hier en daar worden aangepast. Bij
de aanpassingen staat voorop, dat het aantal hectares en de
kwaliteit van de natuurzone tenminste even groot blijven als
in de oorspronkelijke plannen.
Een aantal knelpunten wordt uit de natuurzone gehaald
(“indeuken”): de grens van de natuurzone in Bodegraven
Noord wordt voor een deel aangepast en op een aantal kleine
percelen in Bovenlanden en Abessinië is niet langer natuurontwikkeling nodig. Daar tegenover staat dat er ook kansen
in de natuurzone worden opgenomen (“uitdeuken”): bij
recreatiegebied het Steinse Groen wordt de natuurverbinding
verbreed. In de gemeente Nieuwkoop wordt in de Noordse
Buurt natuur ontwikkeld op gronden waar voormalige glastuinbouw weggesaneerd is. In Ruygeborg vindt een ‘hectareneutrale’ wijziging van de grenzen plaats.
Begin dit jaar heeft de provincie Zuid-Holland het voorstel van
de stuurgroep overgenomen. De grens-aanpassingen liggen
nu ter inzage, als onderdeel van de ontwerp-Omgevingsverordening. Wie wil, kan een reactie op deze plannen geven
van 11 mei tot en met 22 juni 2020. De ontwerp-Omgevingsverordening vindt u op de website van de provincie.
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Natuurprojecten
1 Bovenlanden
De Bovenlanden zijn belangrijk als verbinding tussen de
Nieuwkoopse en de Vinkeveense Plassen. Een deel is al als
natuur ingericht door Natuurmonumenten. In dit gebied
komen het jaarrond vogels: ’s winters grote groepen
grauwe ganzen en smienten, in het voorjaar weidevogels en
’s zomers zijn er lepelaars.
Er resteert nog 32,5 ha om in te richten als natuur. In 2019 is
een kavelruil afgerond tussen Natuurmonumenten en een
particulier. Natuurmonumenten werkt in 2020 een plan uit voor
de natuurinrichting. In 2021 kan dan de uitvoering beginnen.
2 Westveen
Westveen is belangrijk als natuurgebied om de natuur in de
Nieuwkoopse Plassen te versterken en robuuster te maken.
Er is al zo’n 47 hectare natuur. De komende jaren komt
daar in elk geval nog 17 hectare bij. Ook wordt gekeken of
bestaande natuur hier en daar nog verbeterd kan worden
en of het wenselijk is in andere delen van het gebied nieuwe
natuur te creëren. Belangrijk daarbij is het verbeteren van de
waterkwaliteit.
Grondeigenaren en andere betrokkenen en geïnteresseerden denken actief mee met de plannen. In 2019 heeft dat
geresulteerd in een voorlopig schetsontwerp. Het definitief
schetsontwerp verschijnt in 2020.
Een onderzoek naar de waterkwaliteit gaf aan dat baggeren
noodzakelijk is voor het verbeteren van de waterkwaliteit.
Daarom wordt er ook een baggerplan opgesteld.
3 Ruygeborg II
Zo’n 160 hectare van Ruygeborg wordt ingericht als natuurgebied. Ook is er aandacht voor recreatie. In 2019 is gewerkt
aan het inrichtingsplan. Dat plan is in februari 2020 gepresenteerd tijdens een inloopavond.
De Adviesgroep was positief over het inrichtingsplan. Wel
raadde zij aan om bij de uitwerking de reacties uit de inloopavond waar mogelijk mee te nemen, en in de gaten te houden of wandelaars op de noord-zuid-wandelroute tijdens het
broedseizoen niet de weidevogels verstoren. De Stuurgroep
neemt dit advies ter harte en heeft in mei het inrichtingsplan
goedgekeurd. Nu kan de uitvoering worden voorbereid, in
nauwe samenwerking met Natuurmonumenten. De daadwerkelijke uitvoering zal in fases plaatsvinden.
4 Meijegraslanden
De Meijegraslanden horen tot het Natura 2000-gebied
Nieuwkoopse Plassen & de Haeck. Een groot deel van de
Meijegraslanden is in agrarisch gebruik. Hierover zijn afspraken gemaakt met het gebied. Deze afspraken worden
meegenomen bij het ontwikkelen van de natuurplannen.
Op vier plekken in de Meijegraslanden wordt nog natuur
aangelegd. Die natuur geeft extra ruimte aan planten en
dieren die in de Nieuwkoopse Plassen voorkomen: rietland
en rietmoeras als broedplek voor de roerdomp; en het
zeldzame blauwgrasland.
Voor drie van de vier plekken is een Voorlopig Ontwerp
gemaakt in 2019. Daarin staat ook dat de omliggende
graslanden, die in agrarisch gebruik blijven, meer natuurlijk
worden ingericht. Over het inrichtingsplan is overleg
geweest met de drie lokale belangengroepen: de stichtingen
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Behoud Meijegraslanden en Meijebelangen, en het Buurtcomité Stichtse Meije. Na afronding van het bestuurlijk
gesprek met de belangengroepen (en nadat de coronarestricties zijn opgeheven) worden ook de inwoners van de
Meije via een informatiebijeenkomst geïnformeerd.
5 Bodegraven Noord
De natuurzone in Bodegraven Noord is een essentiële schakel
in de verbinding tussen de Nieuwkoopse en Reeuwijkse Plassen.
Bovendien biedt het natuurgebied ruimte aan weidevogels.
Agrariërs, Natuurmonumenten, waterschap en gemeente
stelden in 2018 samen een adviesrapport op. Dit rapport
geeft richting en inhoud aan het vervolgproces voor de
invulling van de opgaven in deze polder.
De verdere uitwerking tot een inrichtingsplan wordt
begeleid door de Commissie Bodegraven Noord en wordt
verwacht in 2020.
6 Abessinië en Zuidzijderpolder
De natuur in Abessinië & Zuidzijderpolder wordt aangelegd
op 85 hectare grond van Staatsbosbeheer, de provincie en
een particuliere eigenaar.
Er ligt een schetsontwerp voor het gebied. In 2018-2019 is dat
aangevuld met een bodemchemisch onderzoek en een plan
voor de waterhuishouding. Nu wordt een Voorlopig Ontwerp
opgesteld, dat naar verwachting deze zomer klaar is.
In februari 2020 is een gesprek gevoerd met bewoners van
de ’s-Gravenkoopsedijk en Parallelweg over recreatieve
mogelijkheden in Abessinië.
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7 Steinse Groen
Steinse Groen is een recreatiegebied van de gemeente Gouda. Door dit gebied ‘natuurlijker’ te maken en uit te breiden,
vormt het de verbinding tussen de nieuwe natuur in de
Krimpenerwaard en de Reeuwijkse Plassen. Deze verbinding
is vooral belangrijk voor dieren als de otter, bever, ringslang,
groene glazenmaker en noordse woelmuis.
In 2019 heeft Gouda een Plan van Aanpak opgesteld voor
het natuurlijker maken van Steinse Groen. In 2020 gaat ‘de
schop in de grond’: onder andere natuurvriendelijke oevers,
broeihopen voor ringslangen, krabbenscheer in de sloten en
een ‘ijsvogelwand’ waar deze vogels kunnen nestelen.
De natuurzone wordt bovendien uitgebreid. In het zuiden
wordt de ‘ontbrekende buitendijkse schakel’ naar de
Hollandse IJssel bij de natuurinrichting betrokken. In het
oosten is het de bedoeling om een aanvullende strook direct
naast het Steinse Groen in te richten als natuur. Hierover
wordt in 2020 een beslissing genomen.
Bij dit alles blijft de recreatiefunctie van het bestaande
Steinse Groen gehandhaafd.
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Landbouw- en
recreatieprojecten
Toekomstbestendige Lange Ruige Weide
In de polder Lange Weide is in 2019 de aanleg van 450 km
waterinfiltratiebuizen afgerond. Dit stelsel draagt samen
met het dynamisch waterbeheer bij aan een gemiddeld lagere ontwateringsdiepte van de veenweidepolders, wat minder
bodemdaling en een reductie van de CO2-uitstoot geeft. De
komende jaren worden de effecten van het nieuwe waterbeheer op de bodemdaling en de biodiversiteit in beeld
gebracht en wordt het waterbeheer verder geoptimaliseerd.
Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Hout e.o.
Groenalliantie Midden-Holland maakt met een Kwaliteitsimpuls
hun recreatiegebieden in het Groene Hart nog aantrekkelijker
voor recreanten. Het motto is: meer te doen, meer te beleven,
beter te zien.
Zo wordt de Reeuwijkse Hout ontwikkeld als ‘poort naar het
Groene Hart’. De entree wordt verbeterd en er wordt een avonturenroute aangelegd. Dat wordt in 2020 afgerond. Daarna
volgt het ontwikkelen van het strand en de oeverzone.

Colofon
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van
de Stuurgroep Veenweiden Gouwe
Wiericke. Hij verschijnt 2x per jaar.
De stuurgroep bestaat uit bestuurders van de gemeenten BodegravenReeuwijk, Gouda en Nieuwkoop,en
de hoogheemraadschappen van
Rijnland en de Stichtse Rijnlanden.

Cheese Valley
Het gele goud. Zo wordt de Goudse kaas wel genoemd. Rijk van smaak en
rijk aan historie. Al eeuwenlang gemaakt in de polders rond Gouda. Deze
“cheese valley” wordt sinds 2018 gepromoot in binnen- en buitenland. Er is
een website, er zijn allerlei activiteiten en arrangementen, er zijn wandel- en
fietsroutes; allemaal met de Goudse kaas als verbindend element.
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