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Hectares, Kaaskoppen
en Rotterdammers
In de eerste helft van 2017 werden er meters gemaakt in de
Krimpenerwaard. Of liever gezegd: hectares. Met de opening
van een 500 hectare groot natuurgebied werd een mijlpaal
bereikt in de natuurambities van de streek. De landbouw
kreeg een impuls met een kavelruil en een proefveld. Op recreatiegebied werden de Kaaskoppen bij elkaar gestoken en
werd de schoonheid van de streek getoond aan Rotterdammers. Ook het Koninklijk paar kwam op bezoek, in februari.
In juni besloot de Stuurgroep om extra maatregelen te nemen om de aanleg van de natuur op tijd klaar te krijgen.
In deze nieuwsbrief leest u meer over al deze zaken.

500 hectare
nieuw natuurgebied
Onder grote belangstelling is op 22 juni het grootste
nieuwe natuurgebied van de Krimpenerwaard geopend. Met maar liefst 500 hectare haalt dit gebied
ruim 20% van de natuurdoelstelling.
De bestuurders onthulden samen een kunstwerk met
drie zwarte sterns. Hoogheemraad Dorenda Gerts benadrukt de samenwerking: “Dankzij de goede afstemming tussen alle partijen en belanghebbenden is de
aanleg goed verlopen. Samenwerking door belangen te
verenigen is de kracht van dit project.”
De naam van het natuurgebied is een tongbreker:
De Nesse, Berkenwoudse Driehoek en Oudeland Zuid.
De naam geeft wel goed aan
dat het hier niet om een soort
eenheids-natuur gaat. De Nesse
is een aantrekkelijk gebied voor
weidevogels. In de Berkenwoudse
Driehoek en Oudeland Zuid komen
botanische graslanden met gevarieerde begroeiing. Ook in de sloten
komt een rijke watervegetatie.
Door de aanleg van bruggen,
dammen, stuwen en peilscheidingen kunnen de gebieden als
aparte watersystemen beheerd
worden. Zo kan ene gebied natter
zijn dan het andere. Het ZuidHollands Landschap en de Natuurcoöperatie beheren het gebied.
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Nieuwe aanpak voor natuur
De Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard gaat
méér doen om de aanleg van 2250 hectare natuur in
de streek voor elkaar te krijgen. De Stuurgroep, waarin
de gemeente en het hoogheemraadschap zitten, wil de
afspraak nakomen dat alle nieuwe natuur vóór 2021
geregeld moet zijn. Daarom vraagt zij om aanpassing
van de regels en om extra geld. De provincie heeft
inmiddels een aantal subsidieregelingen aangepast en
stelt 24,4 miljoen euro extra beschikbaar voor natuurontwikkeling.
Stuurgroepvoorzitter Pieter Neven is positief over de
nieuwe aanpak. “We krijgen nu de mogelijkheid om
agrariërs te helpen die we eerst niet konden helpen.
Met het extra geld dat de provincie beschikbaar stelt,
kunnen we de grondeigenaren meer kansen en mogelijkheden bieden dan voorheen. Het biedt een toekomst
voor agrariërs die aan de slag willen met natuurinclusieve landbouw.”
Alle grondeigenaren kunnen dankzij de nieuwe aanpak
financiële compensatie krijgen voor het waardeverschil
tussen agrarische grond en natuurgrond. Ook wordt
het nu mogelijk om de grond van grondeigenaren die
niet mee willen doen aan de natuurplannen een volledige schadeloosstelling te betalen bij aankoop van
hun grond. Om schadeloosstelling te betalen moet er
de mogelijkheid zijn om te onteigenen. Dat wordt nu
geregeld in het bestemmingsplan. Dit najaar wordt de
nota van uitgangspunten voor dat bestemmingsplan
behandeld in de gemeenteraad van Krimpenerwaard.
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Landbouwprojecten
Proefveld Schaapjeszijde
In Schaapjeszijde is een Proefveld geopend met verschillende
natte teelten. Op pagina 4 leest u er meer over.
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Energiebesparing in de melkveehouderij
Twaalf melkveehouders, verspreid over de Krimpenerwaard,
kijken sinds april samen naar hun energieverbruik, hun
energiekosten en de mogelijkheden om energiebesparende
maatregelen te nemen.

2
Kattendijksblok

Gezonde bodem, gezonde koeien
In de tweede helft van 2017 start een aantal melkveehouders
met een studie naar de invloed van de veenbodem op de IJsseldierlaan
gezondheid en de melkproductie.
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Korte Ketens
Er is een vervolgtraject ontwikkeld van de Masterclass Korte
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Ketens. Zowel ondernemers als overheden
zien kansen.
Maar de ketens komen slechts mondjesmaat tot stand. Met
l
gerichte voorlichting en bedrijfsadvisering wordt geprobeerd
relevante knelpunten weg te nemen.

Groot Hitland
Schoonhoven Zilverstad
Zilver
is
onlosmakelijk
verbonden
Schenkel
met Schoonhoven. Er wordt een Ouderkerk
plan ontwikkeld om dit streekpro-a/d IJssel
duct te versterken. Gedacht wordt
onder andere aan versterking van
cruise-toerisme en meerdaagse arrangementen, al of niet in combinatie met Kinderdijk. In het
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najaar 2017 wordt begonnen met de uitvoering.
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Rondje Natuur
De nieuwe natuur in de Krimpenerwaard wordt beleefbaar
gemaakt. Er komen door de hele strek vier beleefroutes en
een “zwarte sternroute” bij. Naar verwachting worden de
routes voor het wandelseizoen 2018 opgeleverd.
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N 210

Den Hoek

Verhaallijn Kaas
Kaas is onlosmakelijk verbonden met het Groene Hart. In
ralingsemaart kwamen “Kaaskoppen” bij elkaar om kaas onder de
aandacht te brengen. Gedacht wordt onder andere aan een
eer
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goed verhaal in Cheese Valley (de regio rond Gouda, waar
van oudsher Goudse kaas wordt geproduceerd) en aan het
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stimuleren van arrangementen. De plannen worden dit najaar
verder uitgewerkt in een projectplan.
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De afgelopen jaren is een netwerk van wandelverbindingen aangelegd. In deze knooppuntenroute ontbrak nog de
Hekendorpschakel tussen de Kwakels (N210) en de Opperduit (Lek). De
voorbereiding daarvan is in volle gang. Oplevering wordt
verwacht voor het wandelseizoen 2018.

Stein

Kwaliteitsimpuls
Rotterdammers worden verleid om naar het Loetbos en de
Krimpenerhout te komen. Beide natuurgebieden krijgen de
komende twee jaar een opknapbeurt, waarbij aansluiting
wordt gezocht bij de recreërende stadsbewoner. Deze kwaliteitsimpuls start in het najaar van 2017.
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Beleef de Polder
Het project Beleef de Polder wil het recreatie-aanbod en de
kwaliteit ervan versterken. Inmiddels kent de Krimpenerwaard 45 gastheren als toerist-ambassadeur. Ook kunnen
Vlistwandelaars met behulp van een gps-ontvanger of telefoon
nu op drie plaatsen in de Krimpenerwaard op zoek naar een
‘schat’. De schatplekken zijn onderdeel van het populaire en
wereldwijd verspreide Polsbroek
Geocoache-spel.
In juni zijn enkele “Stap uit je Stad-dagen” georganiseerd.
Hiermee worden bewoners uit de Metropoolregio Den HaagRotterdam uitgedaagd het groen dichtbij huis te ontdekken.
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Kadijk-West
Kadijk
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2. N
 oordrand (Veerstalblok, Middelblok,
polder Kattendijk)
Ook in dit gebied is een onderzoek naar het watersysteem
Gelkenes
afgerond.
Er is met een aantal grondeigenaren gewerkt
aan
Langerak
een inrichtingsschets voor hun deel van het plangebied. Het
streven is om eind van dit jaar met hen vaststellingsovereenkomsten te ondertekenen. In Middelblok wordt inmiddels
op achttien hectare cranberry’s geteeld. Die teelt gaat prima
samen met de natuur die in dit gebied is gepland.
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1. Bilwijk
In september heeft de stuurgroep het definitieve schetsontwerp goedgekeurd, dat samen met de bewoners is
opgesteld. In dit ontwerp is ook een nieuwe aanvoerroute
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opgenomen van schoon water naar dit gebied. Voor natuurontwikkeling is schoon water noodzakelijk.

Lek

N 479

Streefkerk
N 480

De Donk

Groot-Ammers

Graafland

3. D
 e Nesse, Berkenwoudse Driehoek
en Oudeland Zuid (NBO)
In dit gebied is 500 hectare nieuwe natuur aangelegd.
N 216 opening in juni.
Op pagina 1 leest u meer over de feestelijke
4. Den Hoek
Hier wordt gewerkt aan een kavelruil. Er moeten nog werkzaamheden worden uitgevoerd om het gebied weer geschikt
te maken voor landbouwkundig gebruik, zoals het verplaatGoudriaan
sen van scheidingsslootjes . Als deze werkzaamheden klaar
zijn, kan de kavelruil worden afgerond.
5. Kadijk-West
In mei is de kavelruil Bovenberg-Berkenwoude afgerond.
Elders in deze nieuwsbriefOttoland
leest u hier meer over. Door de
kavelruil is er ook ruim 8 hectare beschikbaar gekomen voor
natuurinrichting in dit gebied.

Meer informatie over al deze
onderwerpen kunt u vinden op:
Brandwijk
www.veenweidenkrimpenerwaard.nl
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Proefveld Schaapjeszijde
Op 24 augustus is het Proefveld Schaapjeszijde geopend. Dat
is een plek waar agrariërs kunnen aankloppen voor kennis,
onderzoek en praktijktoetsen. Hier kunnen zij zien hoe de
teelt aanslaat van gewassen die gedijen in nattere omstandigheden. Hier krijgen ze ook het verhaal van het verdienmodel achter deze teelten.
In het proefveld worden ‘duckpatatoes’ geteeld: knolletjes
van pijlkruid die geschikt zijn voor consumptie. Maar ook
lisdodde: de oeverplant die bekend is van de dikke ‘sigaren’. Met lisdodde kan je veel: samenpersen tot laminaat,
gebruiken als isolatiemateriaal (dankzij hun holle stengels),
gebruiken als veevoer of als biobrandstof. In Frankrijk gelden
de lisdodde-wortels zelfs als delicatesse.

ffer

entenko

um
De instr

urdoelen
m natu
ing
heden o
rijfsvorm
ed
Mogelijk
b
uw
ssen in
in te pa

Kavelruil
r 2017
oktobe
Versie 2,

In mei is een grote kavelruil in het gebied rond de
Benedenberg en Kadijk afgerond. Hierbij is 170 ha van
eigenaar gewisseld en zijn robuustere bouwblokken
ontstaan. Dat betekent minder verkeersbewegingen,
meer veiligheid en versterking van de landbouwstructuur. De provincie heeft hiervoor 80 ha grond
ingezet die zij destijds had aangekocht.

Instrumentenkoffer
Voor agrariërs en grondeigenaren bestaan nu al regelingen en mogelijkheden om hen te helpen als ze natuur
in hun bedrijfsvoering willen inpassen. Naast deze regelingen heeft de provincie nog aanvullende instrumenten
ontwikkeld. Maar wat zijn al die regelingen, oud en
nieuw, en hoe helpen zij de boer? In de nieuwe folder
“Instrumentenkoffer” zijn alle regelingen gebundeld en
worden ze kort en bondig uitgelegd.
De makelaar inclusieve landbouw, die bij agrariërs
langskomt die aan de slag willen met natuur in hun
bedrijfsvoering, zal de folder meenemen.
Wie geïnteresseerd is, vindt de Instrumentenkoffer ook
op de website www.veenweidenkrimpenerwaard.nl.

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
170903342

