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Nieuwe aanpak krijgt vorm
In de zomer van 2017 koos de Stuurgroep Veenweiden
Krimpenerwaard voor een nieuwe aanpak om de aanleg van
nieuwe natuur op tijd voor elkaar te krijgen, dat wil zeggen
vóór 2021. Ze wilden agrariërs meer mogelijkheden bieden
om met natuur aan de slag te gaan. Op verzoek van de
Stuurgroep vergrootte de provincie de aankoopmogelijkheden en stelde 24,4 miljoen euro extra beschikbaar.
Met deze extra middelen en mogelijkheden op zak zijn
met alle grondeigenaren in het toekomstige natuurgebied
gesprekken gevoerd over hun toekomstplannen. Diverse
grondeigenaren geven aan geïnteresseerd te zijn in natuurinclusieve landbouw.
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Ruimtelijke plannen
De nieuwe aanpak krijgt nu ook zijn beslag in diverse
ruimtelijke plannen: er wordt gewerkt aan een inrichtingsplan, een bestemmingsplan en een peilbesluit. In december
heeft de gemeenteraad van Krimpenerwaard de Nota van
uitgangspunten voor het bestemmingsplan vastgesteld.
Dat betekent onder andere dat een ruimere vergoeding kan
worden betaald (‘volledige schadeloosstelling’) aan ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen of ergens anders
verder willen.

Bestuurders op pad
in Oudeland Zuid
Op 30 november bezocht de Stuurgroep Oudeland
Zuid. Dit gebied is in 2017 door het hoogheemraadschap ingericht als natuurgebied, samen met Berkenwoudse Driehoek en De Nesse. Hoogheemraad
Dorenda Gerts: ”Hier zie je dat het werkt. Al snel
bloeiden er nieuwe planten en kreeg het riet langs de
waterkant een kans. Ook broedden er grutto’s.
Voor de wandelaar is er – buiten het broedseizoen –
een laarzenpad.”
Uiteraard was er ook aandacht voor de nieuwe aanpak
om de natuur op tijd voor elkaar te krijgen. Wethouder
Pieter Neven, voorzitter van de Stuurgroep, is blij met
het extra geld van de provincie. “Daarmee kunnen we
agrariërs helpen. Agrariërs die zelf aan de slag willen
gaan met natuur op hun grond, kunnen subsidies krijgen
voor inrichting en beheer. Ook is
er nu geld voor afwaardering van
de grond. Agrariërs die niet mee
kunnen of willen doen aan de natuurplannen, kunnen we uit-kopen
tegen volledige schadeloosstelling.”
Ook gedeputeerde Han Weber is
tevreden met de ontwikkelingen.
“Met het extra geld kunnen we nu
doorpakken. Er is afgesproken om
in 2021 de natuurgebieden ingericht te hebben. Die datum lijkt nu
haalbaar.”

Info-markt zelfrealisatie
De informatiemarkt over het zelf realiseren van
natuur, op 14 februari 2018, werd bezocht door zo’n
60 grondeigenaren. Meer informatie?
Zie www.veenweidenkrimpenerwaard.nl
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In alle natuurprojecten worden gesprekken gevoerd met
grondeigenaren over de verschillende opties: zelf aan N
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slag met natuurinclusieve landbouw; ergens anders verder
boeren of bedrijfsbeëindiging.
Elke grondeigenaar binnen de natuurprojecten maakt een
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basisnatuurplan. Dat zal uiteindelijk verwerkt worden in één
inrichtingsplan voor alle natuurgebieden tezamen.
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1. Bilwijk
In september heeft de stuurgroep het definitieve schetsontwerp goedgekeurd, dat samen met de bewoners is opgesteld. In november en december is per perceel gekeken naar
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mogelijke en logische locaties voor specifieke natuursoorten
die we in dit gebied willen ontwikkelen.
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2. N
 oordrand (Veerstalblok, Middelblok,
Kattendijksblok)
Met zeven grondeigenaren wordt gewerkt aan een basisnatuurplan voor hun gronden. Bij drie van hen wordt ook al
een ondernemingsplan gemaakt. Met de overige eigenaren
IJsselworden gesprekken gevoerd over (minnelijke) verwerving
laan
van hun percelen.
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5. Kadijk-West
De kavelruil Benedenberg-Bovenkerk is in mei afgerond. In
deze kavelruil wordt ook grond geruild die in Kadijk-West
ligt. Met de laatste grondeigenaren wordt nu overlegd over
zelfrealisatie of aankoop. Dan kan aan de hand van het inrichtingsplan verder worden gewerkt aan het inrichting van
het gebied.

Slikkerveer

Kinderdijk
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Den Hoek

4. Den Hoek
De kavelruil is in de afrondende fase. In 2018 zal deze ruil
ralingsenaar verwachting formeel geregeld worden bij de notaris. Er
is een Verkenning van de inrichting opgesteld en besproken
eer
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met het gebied. Dat zal in 2018 resulteren in een schetsontwerp. De grondeigenaren denken na over een collectief
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beheer van het gebied.
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Lage Weg

en Oudeland Zuid
N 219 In het
Het gebied is in juni geopend als natuurgebied.
najaar is de Nesser Tiendweg opgehoogd om als peilscheiding te dienen. Daarmee zijn de werkzaamheden in het l
veld afgerond.
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Kadijk-West
Kadijk

Korte Ketens
Bovenberg
Vijf melkveehouders brachten in oktober een bezoek aan
Delflandshof, de zuivelcoöperatie in Midden-Delfland die
zuivel onder de eigen streeknaam op de markt brengt.
De melkveehouders verkennen de mogelijkheden om een
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dergelijke zuivellijn op te zetten in de Krimpenerwaard.

Schoonhoven

Onderwaterdrainage
De Hem

Bergambacht
Benedenberg

Het project is bedoeld om ondernemers en bestuurders te
informeren over de mogelijkheden en praktijkervaringen van
onderwaterdrainage. Er worden informatie- en demonstraGelkenesgehouden. In september is gestart bij
tiebijeenkomsten
twee
Langerak
pilotbedrijven. Als deze pilot voldoende resultaat oplevert,
wordt gekeken of een groter gebied, liefst op polderniveau,
van onderwaterdrainage kan worden voorzien.
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Kruidenrijk grasland
In september is, onder veel belangstelling van agrariërs,
het project Kruidenrijk grasland gestart. Het doel is het
vergroten van het inzicht in en kennis van de veenweidenbodem in de Krimpenerwaard
en de relatie tot diergezondBonrepas
heid en melkproductie uit gras.
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Meer informatie over al deze
onderwerpen kunt u vinden op:
Brandwijk
www.veenweidenkrimpenerwaard.nl
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Recreatieprojecten
Schoonhoven Zilverstad
Eind 2017 is een project van start gegaan om het cruisetoerisme in Schoonhoven te versterken. Als gasten
“excellent ontvangen” worden, leidt dat tot meer bezoekers
in Schoonhoven, meer bestedingen in Schoonhoven en een
langer verblijf in de Krimpenerwaard. Om dit te bewerkstelligen worden de activiteiten in het Zilvermuseum versterkt
en wordt het ambacht van zilversmid gemoderniseerd.
Cheese Valley
Om het verhaal rond kaas te versterken, is er in 2017 een
huisstijl en een verhaallijn ontwikkeld. Het werkt: het
Groene Hart is in september bezocht door de Vlaamse pers
en in oktober door journalisten uit heel Europa.
Rondje Natuur
Er komen “beleefroutes” door de nieuwe natuur in de
Krimpenerwaard, in samenwerking met het Zuid-Hollands
Landschap en de Groenalliantie. De routes worden voor het
wandelseizoen 2018 opgeleverd.
Ook wordt gekeken naar een heel groot ‘rondje natuur’:
er wordt onderzocht of er een groene natuur-wandelverbinding kan komen van de Lek naar de Nieuwkoopse Plassen.

Wandelpad Kwakels – Opperduit
Een ontbrekende schakel in het netwerk van wandelverbindingen, tussen de Kwakels (N210) en de Opperduit
(Lek), wordt de komende maanden aangelegd.
Kwaliteitsimpuls
Inwoners van de Krimpenerwaard en Rotterdammers worden
verleid om naar het Loetbos en de Krimpenerhout te komen.
In 2018-2019 krijgen beide natuurgebieden een opknapbeurt.
Beleef de Polder
Het project Beleef de Polder wil het recreatie-aanbod en
de kwaliteit ervan versterken. De eerste projecten zijn
uitgevoerd. In 2018 komen er nieuwe bij, zoals de Verlichte
Proeverijenroute in februari, een Kunstroute 2018 langs de
Vlist (met als thema ‘In Natura’) en een mobiel informatiepunt Krimpenerwaard.

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
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