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Eind 2015: stand van zaken
en vooruitblik
Eind 2014 hebben de overheden in de Krimpenerwaard
(gemeente en hoogheemraadschap) de verantwoordelijkheid op zich genomen voor de uitvoering van de plannen op
het gebied van natuur, landbouw en recreatie & toerisme.
Deze ‘nieuwe’ aanpak voor de Krimpenerwaard heeft nu zijn
eerste jaar achter de rug.
In dat jaar is veel gebeurd, ook al is dat nog niet altijd zichtbaar “in het veld”. De nieuwe aanpak vergt veel voorbereidend werk, voordat projecten in uitvoering gaan. Dat is
nodig om draagvlak te creëren en om ervoor te zorgen dat
andere partijen actief meedoen. Zo is er veel samenwerking
met agrariërs en grondeigenaren om te komen tot zelfrealisatie (dat wil zeggen dat agrariërs zorgen voor het halen
van natuurdoelen). Vroeger stelden overheden inrichtingsplannen op voor nieuwe natuurgebieden; in de Noordrand
van de Krimpenerwaard zijn nu ‘streefbeelden’ gemaakt.
Op basis daarvan wordt samen met de betrokken agrariërs

Recreatie & toerisme
Voor recreatie & toerisme werkt
de Krimpenerwaard samen met de
andere Zuid-Hollandse veenweidegebieden, Gouwe Wiericke en Kaag
en Braasem, en met het recreatieschap “Groenalliantie”. Deze partijen
hebben samen één concept-recreatieprogramma opgesteld voor dit
Zuid-Hollandse deel van het Groene
Hart. In de tweede helft van 2015
is dit programma geconcretiseerd
naar projecten. In 2016 worden de
financiële afspraken gemaakt.
Vooruitlopend op het Meerjarenprogramma Recreatie 2016-2021 is
een jaarprogramma 2015 opgesteld
en uitgevoerd.
Naast het jaarprogramma 2015 zijn
nog drie projecten in uitvoering:
• StreekFonds Krimpenerwaard:
Op 29 mei 2015 heeft er een feestelijke bijeenkomst plaatsgevonden
om de start van een aantal nieuwe
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gekeken naar hun wensen en mogelijkheden en worden er
ondernemingsplannen opgesteld. Belangrijke stappen, zowel
in proces als in draagvlak.
In 2015 zijn partijen in het gebied duidelijk actiever geworden, en meer betrokken bij het Programma Veenweiden.
De LTO is aan de slag met twee kavelruilen; het Streekfonds
komt met plannen die bijdragen aan het Programma. Vijf
agrariërs uit de Krimpenerwaard zijn met de Rotterdamse
delegatie meegereisd naar de World Expo in Milaan om te
praten over voedsel uit de eigen regio.
Ook de betrokken overheden zélf hebben in 2015 een
omslag gemaakt. Zo geeft het hoogheemraadschap invulling
aan de integraliteit van de nieuwe aanpak door in De Nesse Berkenwoudse Driehoek - Oudeland Zuid de inrichting
van de natuur op zich te nemen, inclusief bestekken en
vergunningen. De manier van samenwerken tussen
gemeente, hoogheemraadschap en provincie is in de
tweede helft van 2015 geconcretiseerd in de Uitvoeringsovereenkomst, die in het voorjaar van 2016 formeel
bekrachtigd zal worden.

projecten van het Streekfonds Krimpenerwaard te vieren. Er is € 650.000
beschikbaar voor cultuurhistorische
en landschappelijke projecten die het
landschap beleefbaar maken, zodat
ook volgende generaties van de
prachtige Krimpenerwaard kunnen
blijven genieten. De projectpartners
hebben in 2015 maar liefst 16 projecten gerealiseerd. Bovendien zijn
in de tweede helft van 2015 met de
provincie afspraken gemaakt over een
tweede fase.
• Oude Hollandse Waterlinie: de waterlinie zal als recreatieve route versterkt
worden door het aanbrengen van

diverse voorzieningen langs deze route. Naar verwachting worden deze
voorzieningen in 2016 aangebracht.
• Fietspad Koolwijk-Benedenkerk:
In de tweede helft van 2015 is gestart
met de aanleg van het tweede deel
van het Noord-Zuid fietspad Krimpenerwaard, tussen Koolwijk en
Benedenheul. De ondergrond van
het fietspad is gestabiliseerd met een
unieke techniek, die in Nederland
nog niet eerder was toegepast.
Begin 2016 wordt de tweede brug in
dit fietspad aangelegd; na het broedseizoen van de weidevogels (tot 15
juni) wordt geasfalteerd.

De Rotte

A12

Veenweiden

N 454

N 453

N 452

Plassen

Oudewater
l
llandsche IJsse
o
H

Natuur

Gouda

De stand van zaken voor de negen natuurprojecten in de
Krimpenerwaard is als volgt:
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4. Achterbroek
Voor het gebied rond Achterbroek is in 2013 besloten dit
niet in te richten als natuurgebied. Een relatief klein
Vlistgedeelte in het zuiden, waar ZHL eigendommen heeft, is
wel binnen de natuurbegrenzing gebleven. Voor dit
gedeelte wordt in 2016 bepaald op welke wijze dit goed
Polsbroek
kan aansluiten bij de overige
natuurgebieden, met name de
Berkenwoudse Driehoek. Dat kan betekenen dat er nog
grond wordt geruild of de grens op details wijzigt.
5. Bilwijk
In dit deelgebied
hebben het afgelopen halfjaar geen actiBonrepas
viteiten plaatsgevonden. In het gebied zijn de gronden in
eigendom van de provincie, ZHL en een aanzienlijk aantal
particulieren. In het voorjaar van 2016 wordt voor de uitvoeBovenberg
ring een plan van aanpak voorgelegd aan de Stuurgroep.

Schoonhoven

6. Bergambacht West en Kadijk West
Bergambacht West is in 2013 door ZHL ingericht als natuurN 210
gebied. Kadijk West fungeert als weidevogelgebied. Het
kan zijn dat het in deze projecten nog nodig is op beperkte
schaal afrondende werkzaamheden te verrichten. In 2016
De Hem
wordt over afronding van deze projecten een besluit genomen door de Stuurgroep. De afronding van Kadijk West
wacht nog op de resultaten van de kavelruil Benedenberg.
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Voor deze deelgebieden zijn de inrichtingsplannen het
219 vooral inafgelopen halfjaar afgerond. De Nesse N
wordt
gericht als weidevogelgebied en het accent in de Berkenwoudse Driehoek ligt, naast het al ingerichte deel, meer opl
graslanden waar bijzondere plantensoorten een plek krijgen.
Daarnaast worden voorzieningen getroffen voor onder
andere de zwarte stern. Het hoogheemraadschap zal de
aanbesteding doen, in nauwe samenwerking met het
Zuid-Hollands Landschap (ZHL). De aanbesteding vindt
conform de planning in het voorjaar 2016 plaats, waarna
Groot Hitland
de uitvoering in de tweede helft van 2016 plaatsvindt.
De
bestemmingsplannen
zijn
in
december
2015
door
de
Schenkel
Ouderkerk
gemeente vastgesteld.
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Begin 2015 is in dit gebied de kavelruil weer opgepakt.
De ligging van de eigendommen in deze polder is behoorlijk
versnipperd. Met deze kavelruil wordt de situatie voor de
agrariërs een stuk beter en wordt grond voor de natuur
‘vrijgeruild’. Het toedelingsplan voor de kavelruil is het afgelopen halfjaar gereed gekomen. Alle eigenaren hebben aan
het eind van 2015 een intentieverklaring ontvangen, waarin
de afspraken voor ieders situatie zijn opgenomen. In 2016
wordt de kavelruil afgerond en wordt begonnen met het
opstellen van een plan voor de natuurinrichting en -beheer.
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 oordrand (Veerstalblok, Middelblok,
N 219
Kattendijksblok)
De grondeigenaren zijn betrokken bij een grootschalige
verkenning in de brede strook onder de Hollandsche IJssel. Met
een groot deel van de eigenaren vinden intensief gesprekken plaats. Er wordt samen met hen onderzocht of de natuur- en waterdoelen gecombineerd kunnen worden met de
agrarische bedrijfsvoering. De eerste fase van deze verkenA20
ning is in de tweede helft van 2015 afgerond; het Streefbeeldenboek is vastgesteld. Sommige eigenaren praten verder
over Particulier Natuurbeheer. Met andere eigenaren voert
de stuurgroep gesprekken over verwerving of ruil.
De provincie Zuid-Holland onderzoekt hoe zij haar instrumentarium kan flexibiliseren. In 2016 wordt dit samen met
de grondeigenaren verder uitgezocht. Verwachting is in
2016 de definitieve begrenzing voor de Noordrand te
IJsselkunnen vaststellen.
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Landbouw
In het kader van de regionale samenwerking voor de veenweidegebieden Gouwe Wiericke en
Krimpenerwaard hebben de betrokken overheden samen met maatschappelijke organisaties in de
tweede helft van 2015 een “Agenda Landbouw Gouwe Wiericke - Krimpenerwaard” opgesteld.
Hoofdaandachtspunt van deze agenda is de versterking van de grondgebonden melkveehouderij.

Kerndoelen zijn:
• duurzame landbouw & landbouwinnovatie
• structuurversterking melkveehouderij
• verbetering agrologistiek & landbouwverkeer
• biodiversiteit in de veenweidelandbouw.
Voorafgaand aan de agenda heeft Krimpenerwaard al een jaarprogramma landbouw 2015/2016
opgesteld. In het kader hiervan zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
• Onderzoek zwaar transport en landbouwverkeer;
• Pachten dicht bij huis;
• Opnemen overlastgevende onkruidsoorten in APV gemeente Krimpenerwaard;
• Masterclass Korte Ketens voor jonge boeren;
• Voorbereiding pilot Drain de Polder;
• Bedrijfsbezoeken.
De LTO heeft het initiatief genomen tot Kavelruil
‘Krimpenerwaard-Oost’. De kavelruil omvat een grondruil
in de Benedenberg en Bovenkerk. Stichting Kavelruil
Zuid-Holland heeft een opdracht gekregen tot het
opstellen van een kavelruilplan. Naar verwachting zal
het plan in het 1e kwartaal 2016 gereed zijn. De kavelruil
moet leiden tot een verbetering voor de agrariërs
en uitbreiding van weidevogelgebied Kadijk.
Op basis van de input van de agrarische sector wordt
in samenwerking met Veenweiden Gouwe Wiericke
een Meerjarenprogramma Landbouw opgesteld. In
2016 worden financiële afspraken over het Meerjarenprogramma gemaakt voor de komende vier jaar.
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