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Nieuwe samenwerking
in de Krimpenerwaard
Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland
werken al langere tijd samen aan de toekomst van dit prachtige
en unieke polderlandschap. Toch is eind 2014 iets veranderd in
de samenwerking. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren
hebben geleid tot een nieuwe aanpak voor het gebied. Er is
daarom besloten om de verantwoordelijkheden opnieuw te
verdelen. De regie ligt nu bij het gebied, dichter bij de praktijk.
De gemeente en het hoogheemraadschap pakken deze
nieuwe regie op in een nieuwe Stuurgroep en werken daarbij samen met grondeigenaren, agrarisch ondernemers en
maatschappelijke partijen. De overheden hebben hun afspraken vastgelegd in een Gebiedsovereenkomst. Hierin staat
hoe zij de opgaven voor de Krimpenerwaard, samen met de
gebiedspartners, willen realiseren. De opgaven zijn gebundeld in drie thema’s: natuur, landbouw en recreatie.
Uiteraard is in een veenweidegebied als de Krimpenerwaard
water ook een belangrijk onderwerp. Water stroomt dan
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ook als een levensader door alle drie de thema’s. Onder regie
van de Stuurgroep worden de drie thema’s de komende
jaren verder uitgewerkt. De uitvoering gebeurt in vele (deel-)
projecten, die allemaal hun eigen dynamiek, hun eigen
gebiedspartijen en daarom ook hun eigen aanpak hebben.
Communicatie speelt een centrale rol in het totale Veenweideprogramma. Wij willen betrokken partijen niet alleen
goed op de hoogte houden van de uitvoering van de plannen, maar waar mogelijk ook persoonlijk betrekken.
We gaan in de toekomst ook op een aantal vernieuwende
manieren communiceren over de projecten. Hoe precies,
dat leest u in de volgende nieuwsbrief.
Als voorzitter van de Stuurgroep wens ik alle betrokkenen
veel succes met de uitwerking van de projecten en veel leesplezier met deze eerste digitale nieuwsbrief.

Recreatie
Recreatie is belangrijk voor de Krimpenerwaard. Het prachtige polderlandschap
is het waard om van te genieten, en het is ook nog eens goed voor de economie. De afgelopen jaren is al geïnvesteerd in fiets-, wandel- en kanoroutes. Nu
pakt de Krimpenerwaard recreatie nog breder op. Samen met een groot aantal
andere Zuid-Hollandse gemeenten in het veenweidegebied en de ‘Groenalliantie
Midden-Holland’ heeft de gemeente Krimpenerwaard één recreatieprogramma
gemaakt voor de hele regio. In de tweede helft van 2015 wordt dit programma
aan de provincie voorgelegd met het verzoek tot cofinanciering. Vooruitlopend
daarop zijn er al twee projecten in uitvoering:
• StreekFonds Krimpenerwaard: Het StreekFonds wil het prachtige landschap
van de Krimpenerwaard aantrekkelijk houden, zodat ook volgende generaties
van de Krimpenerwaard kunnen blijven genieten. Het fonds regelt financiering voor cultuurhistorische en landschappelijke projecten. Die projecten
variëren van het aanleggen van streekeigen heggen en een logboek over de
avonturen van de zwarte stern tot een lespakket voor basisschoolleerlingen
over de 6e molen achter Haastrecht. De provincie Zuid-Holland heeft in mei
2015 € 280.000 aan het fonds gegeven. Het fonds heeft gezorgd voor
verdubbeling van dat bedrag. Er is dus ruim een half miljoen beschikbaar
voor projecten. Zie www.streekfondskrimpenerwaard.nl
• Oude Hollandse Waterlinie: De Linie wordt ‘beleefbaar’ gemaakt via
diverse wandel-, kano- en fietsroutes. Die routes worden verfraaid met
onder andere een picknickplaats, twee oplaadpunten voor elektrische
fietsen en een aanlegsteiger voor kano’s. Ook staan er informatieborden
langs de route. Er wordt een route-app ontwikkeld, zodat mensen ook met
de mobiele telefoon in de hand van de Waterlinie kunnen genieten.

Pieter Neven,
Voorzitter van de Stuurgroep
Veenweiden Krimpenerwaard
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Er ligt een opgave van het Rijk om nieuwe natuur aan te leggen in de Krimpenerwaard. De geplande Ecologische HoofdstructuurN(EHS),
456 die ook door de
Krimpenerwaard loopt, kreeg echter minder budget en moest daarom worden
aangepast. De aangepaste EHS gaat verder onder de naam “Natuurnetwerk
Nederland” (NNN). Op vele plekken in de Krimpenerwaard wordt gewerkt aan
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onderdelen van dit Natuurnetwerk Nederland.
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6. B
 ergambacht West
en Kadijk West
Bergambacht West is in 2013 door het
Zuid-Hollands Landschap ingericht als
natuurgebied. Kadijk West fungeert als
weidevogelgebied. Het kan zijn dat het
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in deze gebieden nog nodig is op beperkte schaal afrondende werkzaamheden te verrichten. In het najaar wordt
hier een besluit over genomen door de
Stuurgroep.
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5. B
 ilwijk & N207
Hier hebben het afgelopen halfjaar
geen activiteiten plaatsgevonden. In
het gebied zijn de gronden in eigenPolsbroek
dom
van de provincie, het Zuid-Hollands Landschap en een aanzienlijk
aantal particulieren. In het najaar van
2015 wordt voor de uitvoering een plan
van aanpak opgesteld en voorgelegd
aan de Stuurgroep.
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3. Den Hoek
Begin 2015 is in dit gebied de kavelruil
weer opgepakt. De ligging van de eigendommen in deze polder is behoorlijk versnipperd. Met deze kavelruil
wordt de situatie voor de agrariërs een
stuk beter en wordt grond voor de natuur ‘vrijgeruild’. Eind 2015 wordt de
kavelruil afgerond en wordt een plan
opgesteld voor de uitvoering van de
natuurinrichting.
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 e Nesse en de Berkenwoudse
Driehoek & Oudeland
Deze gebieden worden ingericht als
natuurgebied. De Nesse wordt vooral
ingericht als weidevogelgebied. De
Berkenwoudse Driehoek is al deels ingeSchenkelricht. In het ‘nieuwe’ natuurgedeelte ligt
de nadruk op graslanden waar bijzondere plantensoorten een plek krijgen.
Daarnaast komen er voorzieningen
voor onder andere de zwarte stern. Ten
zuiden van de Oudelandseweg wordt
een nieuwe wandelroute aangelegd. De
aanbesteding voor de inrichting vindt
dit najaar plaats en de uitvoering is in
2016. Het hoogheemraadschap doet de
aanbesteding, in nauwe samenwerking
ralingsemet het Zuid-Hollands Landschap.
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4. A
 chterbroek
Voor het gebied rond Achterbroek is
in 2013 besloten dit niet in te richten
als natuurgebied. Een relatief klein
gedeelte in het zuiden, waar het ZuidHollands Landschap eigendommen
heeft, is wel binnen de natuurbegrenzing gebleven. Voor dit gedeelte wordt
het komende halfjaar bepaald hoe
dit goed kan aansluiten bij de overige
natuurgebieden, met name de Berkenwoudse Driehoek. Dat kan betekenen
dat er nog grond wordt geruild of de
grens op details wijzigt.
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 oordrand: Veerstalblok,
Middelblok, Kattendijksblok
De grondeigenaren zijn intensief betrokken bij een verkenning in de brede
strook onder de Hollandsche IJssel. Er
wordt samen met hen onderzocht of
de natuur- en waterdoelen gecombineerd kunnen worden met de agrarische bedrijfsvoering. Dat betekent
aanpassingen aan de bedrijven en het
schuiven met (provinciale) gronden. De
eerste fase van deze verkenning betrof
een beschrijving van de inrichtingsprincipes met zes typen natuur, en een
inventarisatie van de wensen en ideeën
van een groot aantal grondeigenaren.
Deze fase is inmiddels afgerond. In de
tweede helft van 2015 wordt gekeken N 219
hoe wensen en inrichtingsprincipes bij
elkaar kunnen komen.
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Landbouw
Vanuit de Stuurgroep heeft de gemeente aan de agrarische sector gevraagd
om hun ideeën en knelpunten op een rij te zetten. Aan de hand daarvan
heeft de gemeente een Jaarplan Landbouw opgesteld.
Onderdelen van dit plan zijn:
• structuurverbetering, onder
andere door kavelruilen,
• mogelijkheden onderzoeken om
landbouwverkeer en infrastructuur beter op elkaar aan te sluiten,
• inpassen van natuurgrasland in
het landbouwbedrijf,
• mogelijkheden onderzoeken van
biomassaverwerking en energieopwekking in de Krimpenerwaard,
• waterhuishouding en draagkracht
van de bodem voor de landbouw,
• opzetten en uitvoeren van innovatieve maatregelen.
Het Jaarplan Landbouw wordt in
de tweede helft van 2015 aan de
Stuurgroep voorgelegd.

Bestuurlijk
De Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard is in 2014
ingesteld. Deze Stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers
van de gemeente en het hoogheemraadschap.
De provincie is voor de Stuurgroep opdrachtgever voor
wat betreft ‘natuur’, de gemeente is opdrachtgever voor
de recreatie- en de landbouwopgave.
De formele Gebiedsovereenkomst, waarin de Stuurgroep
de opdracht voor de uitvoering van het programma aanneemt, is in december 2014 getekend. Onder regie van de
Stuurgroep worden de drie deelprogramma’s recreatie &
toerisme, landbouw en natuur verder uitgewerkt.

Colofon
Deze Nieuwsbrief is een uitgave
van de Stuurgroep Veenweiden
Krimpenerwaard.
Hij verschijnt 2x per jaar.
Samenstelling en redactie
Programmabureau Veenweiden

285064

Leden Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard
Van links naar rechts:
Staand: Henk van der Smit (Adviseur Stuurgroep),
Dilia Blok (wethouder gemeente Krimpenerwaard),
Hans Oosters (Dijkgraaf Hoogheemraadschap Schieland
en de Krimpenerwaard) en Rob Ligtenberg (secretaris
Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard)
Zittend: Dorenda Gerts (Heemraad Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard) en Pieter
Neven (voorzitter van de Stuurgroep en wethouder
gemeente Krimpenerwaard)

