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Natuur, koeien én beleving
Het Programma Veenweiden Krimpenerwaard heeft tot doel
om de waardevolle agrarische cultuurlandschap en de daarbij behorende natuurwaarden te behouden en te ontwikkelen.
Uitgangspunt is: natuur, koeien én beleving.
De provincie, gemeente en hoogheemraadschap zetten zich
daarvoor in, samen met agrarische partijen en natuuren recreatieorganisaties. Natuur, landbouw en recreatie
worden waar mogelijk in samenhang met elkaar opgepakt.
Bovendien is gekozen voor een aanpak waarbij het initiatief
bij de particuliere ondernemer of grondbezitter ligt.

Koninklijk bezoek

Belangstelling

Op 21 februari brachten koning Willem-Alexander en
koningin Máxima een bezoek aan de Krimpenerwaard.
Ze bezochten onder andere gastenboerderij
‘De Appelgaard’ in de polder Kattendijk. Daar spraken
zij met vertegenwoordigers uit de landbouw en natuur
over de toekomst van de landbouw in dit gebied en
over het samengaan van landbouw en natuur.

Bestuurders konden in de tweede helft van 2016 met eigen
ogen zien hoe hard er wordt gewerkt aan de aanleg van
natuur. Gemeenteraadsleden, leden van Provinciale Staten en van de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap bekeken in november de werkzaamheden in
de polder de Nesse, Berkenwoudse Driehoek en polder
Oudeland (NBO). Ook brachten zij een bezoek aan de natuurontwikkeling en cranberryteelt in polder Middelblok.
Zij spraken onder andere met de initiatiefnemer voor
de cranberryteelt en met het Zuid-Hollands Landschap.
Vooral de omvangrijke grondwerkzaamheden bij beide
projecten maakten indruk. Begin december hield NBO
bovendien een Open Dag met excursie voor bewoners en
geïnteresseerden om de werkzaamheden te bekijken.

Ook kwamen thema’s als streekproducten en bodemdaling aan de orde. Tijdens het bezoek is veel aandacht
besteed aan de zelfrealisatie van natuur en is een
oproep gedaan om in wet- en regelgeving meer
aandacht te besteden aan natuurinclusieve landbouw.
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In november 2016 is de Agenda Landbouw opgesteld.
Met deze Agenda heeft de landbouwsector in de Krimpenerwaard, samen met de regio Gouwe Wiericke, een meerjarenN 456
programma uitgewerkt, dat een bijdrage levert aan de
verduurzaming van de veenweidelandbouw.
Kerndoelen van de Agenda zijn:
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• landbouwinnovatie,
• structuurversterking,
• verbetering bedrijfskringlopen & ketenbeheer,
• versterking van de biodiversiteit.
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2. N
 oordrand (Veerstalblok, Middelblok,
polder Kattendijk)
In Middelblok vindt een uniek experiment plaats. Natuur en
Vlistcranberryteelt worden met elkaar gecombineerd. In 2016 is
een gebied van 18 hectare voor natuur ingericht, waarbij
9 hectare tevens wordt gebruikt voor de cranberryteelt.
Polsbroek
Een aantal ondernemers,
met name in Het Beijersche/
Veerstalblok, heeft plannen opgesteld voor natuurbeheer.
Deze worden beoordeeld en verder ontwikkeld met hulp
van de makelaar natuurinclusieve landbouw. Daarnaast is
gekeken of de plannen van individuele ondernemers passen
in een ‘puzzel’ van
op elkaar aansluitende ondernemingen
Bonrepas
die elk een logisch deel van de natuur- en wateropgave invullen. De begrenzing van het natuurgebied is op een aantal
details gewijzigd. Deze correcties waren nodig omdat de
Bovenberg
grens op een aantal plaatsen onlogisch door kavels heenliep.

Stolwijk
N 207

Achterbroek

Bovenkerk
Schoonouwen

Benedenkerk
Benedenheul

De Nesse

Net als voor landbouw, is ook voor recreatie in 2016
een meerjarenprogramma opgezet. Dit Programma
Recreatie kwam tot stand in samenwerking tussen de
Stuurgroepen Veenweiden Krimpenerwaard en Gouwe
Groot Hitland
Wiericke en de Groenalliantie.
De
Groenalliantie
had
al
een
aantal
kwaliteitsimpulsen
Schenkel
gepland voor 2017 en 2018. Deze maken nu deel uit vanOuderkerk
het meerjarenprogramma, dat officieel het Programma a/d IJssel
Recreatie Groene Hart Zuid-Holland 2016-2021 heet.
Kerndoelen van dit Programma zijn:
• versterking van regionale recreatie-iconen,
• stad-landverbindingen,
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• verbetering van de gastvrijheid van de regio.
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gesprekken gevoerd met particuliere grondeigenaren over
de natuurontwikkeling. De gebiedsverkenning is in 2016
afgerond. Een informatiebijeenkomst daarover werd goed
bezocht. Verder is er een onderzoek gestart naar de aanvoer
van schoner water en naar het watersysteem dat nodig is voor
de natuurontwikkeling. Tot slot zijn er twee ontwerpsessies
gehouden met bewoners en grondeigenaren voor het maken
van een schetsontwerp. Het globale schetsontwerp is in het
voorjaar van 2017 klaar. Daarna wordt gewerkt aan een definitief schetsontwerp.
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N 228 HekendorpEr zijn in de tweede helft van 2016 nieuwe verkennende
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Agrariërs, gemeenten en waterschappen verwachten in de
komende vijf jaar een budget bijeen te kunnen brengen van
A20
€ 3,8 miljoen voor uitvoering van de plannen. De Agenda
Landbouw ligt nu bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
met de aanvraag voor medefinanciering.
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In december 2016 is de bedrijfsverplaatsing afgerond, die
nodig was om ruimte te maken om de grote kavelruil in Den
Hoek uit te voeren. In 2017 wordt deze kavelruil afgerond.
Goudriaan
De toedeling van percelen heeft al plaatsgevonden. In het
voorjaar van 2017 vinden nog wat werkzaamheden plaats.
Daarna kan de kavelruil worden afgerond.
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De deelnemende partijen verwachten in de komende jaren
een budget bijeen te kunnen brengen van € 3 miljoen
voor uitvoering van de plannen. Het Programma
Recreatie Landbouw ligt nu bij Gedeputeerde Staten van
N 474
Zuid-Holland, met de aanvraag voor medefinanciering.
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3. D
 e Nesse, Berkenwoudse Driehoek
en Oudeland Zuid (NBO)
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Het project NBO is flink opgeschoten in 2016. De uitvoering
van het grondwerk is voor een groot deel afgerond.
In polder Oudeland Zuid is het werk vrijwel klaar. In polders
De Hem
De Nesse en Berkenwoudse Driehoek lopen de afrondende
werkzaamheden door tot de start van het broedseizoen.
In totaal wordt bijna 500 hectare aan natuur gerealiseerd.

5. K
 adijk west
De kavelruil Benedenberg,Ottoland
waar Kadijk een onderdeel van
is, is nagenoeg afgerond. Nadat de kavelruil is afgerond,
wordt met de resterende grondeigenaren bekeken of zij het
Brandwijk
natuurbeheer van deze gronden zelf op zich willen nemen.
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Bestemmingsplan
natuurgebieden
De gemeente Krimpenerwaard is in de tweede helft van
2016 gestart met het opstellen van een nieuwe bestemmingsplan voor de natuurgebieden Noordrand en Bilwijk.
Een deel van deze natuurgebieden blijft beschikbaar voor
agrarisch gebruik. Agrariërs moeten er dan wel zelf voor
zorgen dat natuurdoelen worden gehaald, bijvoorbeeld
door het uitstellen van de eerste maaidatum. Dat wordt
“zelfrealisatie” genoemd.

Instrumentenkoffer
Wie natuur beheert, moet goed op de hoogte zijn van
alle wet- en regelgeving. Maar wat mag er allemaal wel
en niet als grondeigenaar? Hoe kan ik natuur inpassen
in mijn bedrijf? Welke mogelijkheden zijn er voor
subsidie? Bij wie moet je zijn voor het goedkeuren van
plannen?
Voor deze en andere vragen is in 2016 een “instrumentenkoffer” opgesteld: een document, waarin alle regelingen (‘instrumenten’) zijn beschreven en toegelicht,
die voor het beheer van natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de Krimpenerwaard belangrijk
zijn. De Adviesgroep Natuur en Landschap heeft hierbij
meegekeken en heeft een advies erover uitgebracht.
Er wordt nu gewerkt aan een handzame versie van de
instrumentenkoffer, zodat ondernemers hier beter
gebruik van kunnen maken.

De opbrengst op deze zelfrealisatie-gronden zal minder zijn
dat op agrarische gronden. Recent onderzoek leert dat de
huidige instrumenten en (financiële) middelen niet geheel
toereikend zijn om zelfrealisatie rendabel te maken voor
de agrariër. De stuurgroep heeft in februari met de gedeputeerde afgesproken dat zij gezamenlijk naar een oplossing
zoeken. De provincie voelt zich medeverantwoordelijk voor
een goede uitkomst.
Inzet van de stuurgroep is dat zij in juni de gemeente
duidelijkheid zal geven, zodat de gemeenteraad in 2017 het
voorontwerp van het bestemmingsplan kan vaststellen.

Colofon
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de Stuurgroep
Veenweiden Krimpenerwaard.
Hij verschijnt 2x per jaar.
Contact: info@veenweidenkrimpenerwaard.nl
Meer informatie: www.veenweidenkrimpenerwaard.nl
Vormgeving
Bureau Mediadiensten, provincie Zuid-Holland
170300486

