Veenweiden Krimpenerwaard:
wat gaat er gebeuren?
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De toekomst van de Krimpenerwaard
De Krimpenerwaard is een bijzondere plek. Dat willen we graag
zo houden en versterken. Gemeente en hoogheemraadschap
werken daarom samen met provincie, agrarische partijen en
natuur- en recreatieorganisaties aan een goede toekomst voor
natuur, landbouw, recreatie en water.
Natuur
In de Krimpenerwaard wordt nieuwe natuur aangelegd, die past bij het
veenweidengebied: natuur geschikt voor weidevogels. Zo komen planten diersoorten terug die hier vroeger voorkwamen. Het bekende beeld
van de open polder met zijn vele water en zijn karakteristieke verkaveling blijft bestaan.
Landbouw
De landbouw in de Krimpenerwaard is een beeldbepalende bedrijfstak.
De melkveehouderij is de drager van het landschap: koeien grazen hier
in de wei, er is nog steeds een uitgestrekt weidelandschap met lange
smalle percelen, veel sloten en rust. Ook speelt de agrariër een steeds
grotere rol in het beheer van natuur in de Krimpenerwaard. Doel voor
de komende jaren is deze bedrijfstak vitaal te houden en toekomstgericht te ontwikkelen.
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Recreatie
De Krimpenerwaard is een groene oase van rust en ruimte, vlakbij de
metropool van Rotterdam. Er zijn veel wandel- en fietspaden waarop je
kunt genieten van het landschap. Ook kun je heerlijk vissen, kanoën, op
bezoek bij de boer, of theedrinken bij een van de gastvrije ondernemers
in het gebied. Recreatiepartijen werken samen om de recreatie verder te
versterken.
Water
De Krimpenerwaard is een waterrijk gebied. Bij de plannen voor natuur,
landbouw en recreatie speelt ‘water’ steeds een rol. Het hoogheemraadschap werkt samen met boeren, het Zuid-hollands Landschap en andere
betrokken partijen aan de verbetering van de waterkwaliteit. Hierbij wordt
zo veel mogelijk rekening gehouden met het beperken van bodemdaling.
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Nieuwe natuur
Natuur is onmisbaar voor de mens en voor de landbouw. Maar het gaat
niet goed met de natuur in Nederland. Er is steeds minder, en de overblijvende natuur is bovendien te versnipperd. Daardoor kunnen planten
en dieren maar moeilijk overleven.
We kunnen dit voorkomen door natuurgebieden te verbinden met
elkaar en met het omringende (vaak: agrarische) gebied. Zo ontstaat er
een netwerk dat functioneert als één groot natuurgebied: het Natuurnetwerk Nederland (NNN).
De Krimpenerwaard vormt een belangrijke schakel in het Natuurnetwerk. Hier komt 2.250 hectare veenweidennatuur. De nieuwe natuurzone loopt van de Lek in het zuiden, via het Loetbos, langs de noordrand van de Krimpenerwaard. Bij Haastrecht steekt de zone het water
over naar de Reeuwijkse en de Nieuwkoopse Plassen.
Zoals vroeger
Het is de bedoeling dat in deze natuurzone plant- en diersoorten terugkomen die hier vroeger voorkwamen. Het beeld van de open polders
met zijn vele watergangen zoals we dat nu kennen, blijft bestaan. In de
natuur moeten vooral weidevogels en bloemen zich thuis voelen. Daarom bestaat het voornamelijk uit verschillende soorten kruidenrijk gras
dat insecten aantrekt. Zij vormen een lekker hapje voor de jonge weidevogels. Aan de slootkanten zijn de oevers breder. Dat biedt een fijn
leefgebied voor weidevogels die zich prettig voelen in en aan het water.
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In het heldere water vinden de
vogels een visje. Hier en daar
komt er een poel bij of wordt een
veensloot verbreed. Ook koeien
en schapen hebben een plekje in
het beheer van deze natuur.
Genieten van de natuur
Recreanten zullen ook van de nieuwe natuur kunnen genieten.
De afgelopen jaren zijn er al diverse routes aangelegd voor wandelaars,
fietsers en kanoërs. De komende jaren wordt er verder geïnvesteerd,
zowel in de nieuwe natuurgebieden als daarbuiten.
Waar dat mogelijk is, zijn de natuurgebieden toegankelijk. Uiteraard
zijn er beperkingen in het broedseizoen van de weidevogels. Op sommige
plekken kan je onder begeleiding genieten van de nieuwe natuur.
Zelf beheren
De nieuwe natuur komt op grond die nu (meestal) nog agrarisch is.
De samenwerkende overheden (gemeente, hoogheemraadschap,
provincie) willen graag dat agrariërs en grondeigenaren zelf de nieuwe
natuur in de Krimpenerwaard gaan ontwikkelen en beheren.
Dit noemen we ‘zelfrealisatie’.
Zelfrealisatie betekent dat een grondeigenaar zelf op zijn of haar
percelen de gewenste natuur- en waterdoelen gaat realiseren. Natuur
wordt onderdeel van de bedrijfsvoering of van het terreinbeheer van
de eigenaar. De overheden hebben extra (financiële) regelingen om
agrariërs te helpen bij de omzetting naar een ‘natuurinclusief’ bedrijf.
Ook particulieren die een stukje grond hebben in de nieuwe natuurzone
worden uitgenodigd om hier zelf natuur te ontwikkelen en te beheren.
Niet zelf beheren
Sommige grondeigenaren zullen niet het beheer van de natuur op zich
willen nemen. In die gevallen koopt de provincie, het liefst in onderlinge
overeenstemming, de grond van de eigenaar. De eigenaar wordt volledig schadeloosgesteld.
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Helemaal af
Een deel van de nieuwe natuur is de afgelopen jaren al aangelegd:
Bergambacht-West (Nespolder) en het natuurgebied De Nesse - Berkenwoudse Driehoek - Oudeland Zuid. In 2021 zijn, als het goed is, alle
natuurgebieden ingericht. Natuurlijk duurt het dan nog een aantal jaren
voordat de nieuwe natuur er écht uitziet zoals het bedoeld is. Zo rond
2030 zou het ‘helemaal af’ moeten zijn.
Om de natuurzone te ‘verankeren’ moet deze worden vastgelegd in
diverse planologische plannen. Zie daarvoor hoofdstuk 4.
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Landbouw & Recreatie
Landbouw
De Krimpenerwaard is prachtig. Melkveehouders beheren een bijzonder
cultuurlandschap. Voor een gezonde toekomst zijn er uitdagingen: van
klimaatverandering tot bodemdaling, van consumentenwensen tot ontwikkelingen op de wereldmarkt. De landbouwsector werkt samen met
gemeente, provincie en het programma Veenweiden om te zorgen voor
een sterke, rendabele melkveehouderij en een mooi landschap.
Daarbij wil de sector meer biodiversiteit, minder bodemdaling en minder uitstoot van broeikasgas, schoner water en meer producten van en
voor de regio. Dat vraagt uitproberen en testen in de specifieke omstandigheden van de Krimpenerwaard met zijn vele sloten en lange smalle
kavels. In de “Proeftuin Krimpenerwaard” gaan agrariërs drie jaar
intensief met elkaar aan de slag. Resultaat is een robuuste grondslag
voor duurzame ontwikkeling van de Krimpenerwaard én voortgaand
perspectief voor de melkveehouderij.
Recreatie
De Krimpenerwaard is een oer-Hollands poldergebied met een ongekende charme en eigenheid. Langgerekte weilanden met grazende koeien
en weidevogels, bloemrijke slootkanten langs veenriviertjes en weidse
vergezichten met monumentale boerderijen bepalen het uiterlijk van het
landschap. Daarnaast kent het gebied sfeervolle dorpjes zoals Haastrecht
en Berkenwoude en de zilverstad Schoonhoven.
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De gastvrije streekbewoners van dit fraaie en unieke veenweidelandschap zijn trots op hun ‘eiland’. Voor de recreant valt er steeds meer te
ontdekken, mede dankzij investeringen van gemeente, waterschap en
het programma Veenweiden. Zo zijn er de afgelopen jaren nieuwe fietspaden, een wandelroutenetwerk en een kanoroutenetwerk aangelegd.
Ook de komende jaren wordt geïnvesteerd om de Krimpenerwaard nog
aantrekkelijker te maken voor een bezoek of een verblijf.
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Plannen en uw reactie
Om de nieuwe natuurzone te ‘verankeren’ worden drie planologische
plannen gemaakt. De plannen hangen nauw samen: afhankelijk van
het natuurtype wordt bijvoorbeeld bepaald welke waterstand er moet
komen.
-	In het bestemmingsplan van de gemeente Krimpenerwaard
worden de grenzen vastgelegd van de natuurzone en krijgt de
zone de bestemmingen ‘natuur’ en ‘natuur met extensief agrarisch
medegebruik’.
-	In het inrichtingsplan van de Stuurgroep staat welk type natuur
op welk perceel komt. Het inrichtingsplan wordt een bijlage bij het
bestemmingsplan.
-	In het peilbesluit van het hoogheemraadschap Schieland en de
Krimpenerwaard worden nieuwe waterstanden vastgelegd voor
het natuurgebied.
Deze drie plannen worden in 2018 opgesteld. U kunt uw mening over
die plannen geven tijdens inloopavonden, via inspraak en via officiële
‘zienswijzen’.

Wanneer is er inspraak mogelijk?
• April/mei 2018
	Van 11 april tot en met 22 mei 2018 liggen de eerste versies van de
drie plannen ter inzage bij de gemeente. Naar aanleiding daarvan
worden er drie inloopavonden georganiseerd. De inloopavonden
vinden plaats per gebied:
	 16 april: Middelblok, Kattendijksblok, de Nesse, Berkenwoudse
Driehoek en Achterbroek.
	 23 april: Oudeland en Den Hoek.
	 26 april: Bilwijk, Veerstalblok, Kadijk West.
	U kunt tot 22 mei een inspraakreactie op de plannen geven. U moet
dit zien als een informele fase waarin de gemeente en hoogheemraadschap de eerste reacties polsen.

10

• Augustus/september 2018
In augustus/september zullen de ‘formele’ ontwerpversies van de
plannen ter inzage liggen. De gemeente legt het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage (met het inrichtingsplan als bijlage). Het hoogheemraadschap legt het ontwerp-peilbesluit ter inzage.
U kunt in die periode een formele zienswijze indienen op de plannen.
Ook zullen er een of meerdere inloopavonden worden georganiseerd.
• November 2018
In november 2018 stelt de Verenigde Vergadering (het algemeen
bestuur van het hoogheemraadschap) het peilbesluit definitief vast.
U kunt daarna eventueel nog in beroep gaan tegen het definitieve
peilbesluit.
• December 2018
In december 2018 stelt de gemeenteraad van Krimpenerwaard het
bestemmingsplan definitief vast (met het inrichtingsplan als bijlage).
U kunt daarna eventueel nog in beroep gaan tegen het definitieve
bestemmingsplan.

11

Meer informatie
• www.veenweidenkrimpenerwaard.nl.
• Neem contact op met uw projectleider, of met het
secretariaat van het programma Veenweiden
Krimpenerwaard: telefoon 070 441 6467 of e-mail
info@veenweidenkrimpenerwaard.nl.
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