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Beoordeling natuurplannen  
en officiële procedures
Het team dat werkt aan het programma Veenweiden Krimpe-
nerwaard beoordeelt de plannen van grondeigenaren die zelf 
natuur willen realiseren. In de tweede helft van 2019 waren er 
diverse vacatures ontstaan. Daardoor liep de beoordeling, en 
de begeleiding van grondeigenaren, vertraging op. Inmiddels 
is het team weer op volle sterkte.

Wensen en mogelijkheden
De beoordeling van de plannen neemt veel tijd in beslag. 
Een zelfrealisatieplan moet passen binnen het inrichtings-
plan en bestemmingsplan van de gemeente. Maar ook 
bijvoorbeeld binnen de maatstaven als het gaat om begra-
zing en mestgebruik in het gebied. Daarnaast wordt er bij 
de beoordeling zo veel mogelijk rekening gehouden met 
de wensen en mogelijkheden van individuele grondeigena-
ren. Zodra de plannen zijn goedgekeurd kunnen de grond-
eigenaren subsidie aanvragen voor aanleg en beheer van de 
natuur. Op de website staat een stappenplan voor grondei-
genaren die zelf natuur willen aanleggen en beheren. Eind 
dit jaar zal duidelijk zijn hoeveel eigenaren gekozen hebben 
voor het realiseren van natuur.

Zelfrealisatie en onteigening
Met alle grondeigenaren worden nu gesprekken gevoerd 
over zelfrealisatie of verkoop. We blijven ook de komende 
maanden werken aan overeenstemming met alle grond- 
eigenaren. Maar gelijktijdig loopt het proces van onteigening 
van gronden. Dit is nodig als zowel zelfrealisatie als verkoop 
van grond niet lukt (en alleen dan). 

Werken aan de toekomst
De Krimpenerwaard is een bijzondere plek. Dat willen we graag zo 
houden. Daarom leggen we 2.250 hectare nieuwe natuur aan, waar 
bijvoorbeeld weidevogels zich thuisvoelen. We werken aan een vitale en 
toekomstgerichte landbouw. We versterken de recreatie in onze groene 
waard. En we zorgen voor een prima waterkwaliteit. We, dat zijn de 
gemeente en het hoogheemraadschap, samen met vele andere partijen.

 
Bereikbaarheid in corona-tijd
Ook het team van het programma Krimpenerwaard houdt zich 
aan de richtlijnen in verband met het coronavirus. Dat 
betekent dat wij vanuit huis werken. We blijven bereikbaar  
en zetten ons werk en onze dienstverlening voort. Wel vragen 
we u rekening te houden met het volgende: afspraken en/of 
overleggen die zouden plaatsvinden op het gemeentehuis 
of bij particulieren thuis worden uitgesteld of vinden nu  
telefonisch plaats. Heeft u vragen over het programma en  
de voortgang? Neem dan gerust contact met ons op via 
info@veenweidenkrimpenerwaard.nl of (tijdens kantooruren) 
telefoonnummer 06 - 55 44 93 85.

Lees verder op de volgende pagina >
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Beheerders nieuwe natuur 
gaan samenwerken

De Natuurcoöperatie Krimpener-
waard, de Stichting Zuid-Hollands 
Landschap, de Stichting Agrarisch 
Natuur- en Landschapsbeheer 
Weidehof Krimpenerwaard en de 
Natuur- en vogelwerkgroep Krimpe-
nerwaard tekenden in augustus 2019 
een intentieverklaring. Zij willen 
samenwerken in een collectief om 
de nieuwe natuur te beheren, het 
Natuurbeheercollectief Krimpener-
waard.

Een deel van de natuur in de Krimpe-
nerwaard is al aangelegd en wordt 
beheerd door agrariërs, particuliere 
grondeigenaren, pachters en het 
Zuid-Hollands Landschap. Méér na-
tuur betekent nog meer beheerders, 
waaronder agrariërs en particulieren 

die zelf de natuur op hun eigen grond 
gaan onderhouden. Een goede onder-
linge afstemming is dan belangrijk. 

Het Beheercollectief gaat daar een 
grote rol in spelen. Hoe precies, dat 
wordt momenteel vormgegeven.

Weidevogels voelen zich thuis 
in Krimpenerwaard
Vele kieviten, grutto’s, slobeenden, zomertalingen en 
lepelaars hebben een nieuwe en aantrekkelijke thuisbasis 
gevonden in de nieuwe natuur in de Krimpenerwaard.  
In Berkenwoude en De Nesse, waar in 2017 nieuwe natuur 
is aangelegd, vinden ze volop voedsel en goede broed-
plekken. Dat blijkt uit onderzoek dat de provincie Zuid-
Holland heeft laten uitvoeren naar de effecten van de 
nieuwe natuur in de beide polders.

In Berkenwoude en De Nesse zijn maatregelen genomen 
om de diversiteit aan planten- en diersoorten te verhogen. 
Er zijn greppels aangelegd, de sloten zijn verbreed en de 
oevers zijn vlakker gemaakt. Ook is het waterpeil verhoogd. 
Het succes komt met name door de afwisseling van natte en 
droge percelen. Hierdoor leven er veel kleine dieren op en in 
de bodem, zoals regenwormen en insecten, die weer voedsel 
vormen voor de weidevogels. Ook vinden de vogels veel 
broedplekken. 
Het hele onderzoeksrapport vindt u op de website.

Voor de onteigeningsprocedure liggen 
op dit moment, van 25 maart t/m 6 mei, 
stukken ter inzage op overheid.nl.  
Wie deze stukken wil inzien, wordt 
verzocht dat digitaal te doen, vanwege 
het coronavirus. Zodra een afspraak 
met een grondeigenaar over zelfreali-
satie of verkoop definitief is, wordt de 
onteigeningsprocedure beëindigd.

Bestemmingsplan
Tegen het bestemmingsplan voor de 
nieuwe natuur, dat begin 2019 door de 
gemeenteraad is goedgekeurd, is een 
aantal beroepen ingediend bij de Raad 
van State. Ook deze procedure loopt 
nog. De Raad van State zal hierover 
waarschijnlijk in 2020 een uitspraak 
doen. Bij een positieve beslissing wordt 
het bestemmingsplan onherroepelijk.
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In 2019 is er ‘explosievenonderzoek’ 
gedaan in Bilwijk en ’t Beijersche 
omdat er een vermoeden was van 
niet-ontplofte vliegtuigbommen 
uit de Tweede Wereldoorlog in 
de bodem. Het bedrijf T&A Survey 
voerde het onderzoek uit en heeft 
99 verdachte metalen objecten ge-
vonden. Onbekend is of zich onder 
deze objecten onontplofte bommen 
bevinden. Dat kan alleen worden 
vastgesteld door het uitgraven van 
de verdachte objecten. 

Het Loetbos is opgeknapt. En dat is goed nieuws, juist in 
deze tijd waarin we dicht bij huis recreëren en de natuur 
lonkt. Daarbij moeten we oppassen en voldoende afstand 
houden tot elkaar. Geniet daarom van het Loetbos, maar 
houdt u altijd aan de richtlijnen. 
In het Loetbos zijn er nieuwe paden en routes voor wande-
laars, fietsers en kanoërs. Er zijn nieuwe invalideparkeer-
plaatsen en fietsenstallingen. En er zijn nieuwe picknick-
plaatsen en speeltoestellen. ‘De Mol’ springt het meest in 
het oog. Deze reuze-mol is een aantrekkelijk, opvallend en 
educatief speeltoestel voor kinderen.

Samen met omwonenden hebben Groenalliantie, Staatsbos-
beheer en de provincie Zuid-Holland de plannen uitgedacht 
en uitgewerkt met als resultaat een mooi en toegankelijk 
Loetbos.

Gemeente Krimpenerwaard laat, in 
overleg met hoogheemraadschap van 
Schieland en Krimpenerwaard en de 
provincie Zuid-Holland, in het najaar 
van 2020 alle verdachte objecten 

uitgraven en onontplofte bommen 
ruimen. Voor deze werkzaamheden 
wordt vooraf met alle perceeleigena-
ren contact opgenomen om afspra-
ken te maken. 

Explosieven-
onderzoek voor 
aanleg natuur

Loetbos opgeknapt
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Op bezoek bij 
natuurbeheerder 
Rijntjes
Schotse hooglanders, schapen én vele 
vogelsoorten… Die leven nu gezamen-
lijk op het land van Raoul Rijntjes in 
Bergambacht, achter zijn huis. Afgelo-
pen zomer bezocht een groep agrariërs 
en grondeigenaren hem. Het bezoek 
diende ter inspiratie voor grondeigena-
ren die ook interesse hebben voor het 
zelf realiseren van natuur. 
Rijntjes ontwikkelde 10 jaar geleden 
samen met een landschapsarchitect een 
natuurplan. Ook kocht hij extra perce-
len aan. Zijn 4 hectare grote ‘achter-
tuin’ is inmiddels ingericht als vochtig 
hooilandschap met variatie in droge en 
natte delen. 
Door dammetjes en kleine waterkerin-
gen zijn er verschillende landschappen 
ontstaan. Er groeien nu dikke rietkra-
gen waarin watervogels en vissen een 
beschut leefgebied hebben gevonden. 
De begroeide oevers zijn populair bij 
trekvogels. 

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