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Samen sterk
in het Groene Hart
Binnen de Groenalliantie Midden-Holland werken de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpen aan
den IJssel, Krimpenerwaard en Waddinxveen en de provincie Zuid-Holland samen aan natuur, landschap en
openluchtrecreatie in de recreatiegebieden in de Krimpenerwaard en in de omgeving Reeuwijkse Plassen.

Meer kijkplezier
Vogelliefhebbers kunnen ongestoord
vogels kijken in natuur- en recreatiegebied ’t Weegje. Een nieuw vogelkijkscherm is geplaatst en voorzien van
verschillende kijkgaten. Ook is er een
houten fietsenrek geplaatst, zodat de
vogelliefhebber niet meer ver met zijn
spullen hoef te lopen. Het scherm is
gerealiseerd in samenwerking met de
KNNV en het IVN.

Rijke historie

Hondenstrand uitgebreid
Wandelaars met honden zijn belangrijke gebruikers van de recreatiegebieden. Dit
voorjaar is het drukbezochte hondenstrandje bij de Reeuwijkse Hout uitgebreid, want
het strandje werd zo veel gebruikt dat er ruimtegebrek was ontstaan. Door de extra
ruimte kunnen de honden ook in het zwemseizoen weer lekker op hun eigen strandje
zwemmen en spelen. De uitbreiding van het hondenstrand is het eindresultaat van de
‘quick wins’ van de kwaliteitsimpuls Groenalliantie, net als het vogelkijkscherm en de
nieuwe panelen in de Oostpolder.

Staatsbosbeheer
Groene Hart

De ontstaansgeschiedenis van de Oostpolder is bijzonder. Terwijl de rest van
de regio allang ontgonnen was is de
Oostpolder nog heel lang een moerasbos
gebleven, dat als persoonlijk jachtgebied
en vogelkwekerij werd gebruikt door een
rijke landheer. Deze rijke historie van de
Oostpolder en haar directe omgeving is
begin 2017 verbeeld. Later dit jaar wordt
het op informatiepanelen in de Oostpolder geplaatst.

Kwaliteitsimpuls
Alle recreatiegebieden krijgen in de periode t/m 2021 een upgrade. Dit wordt
gefaseerd aangepakt in het Programma Kwaliteitsimpuls Recreatiegebieden. In het
afgelopen halfjaar heeft het Algemeen bestuur ingestemd met ontwerpen voor
Krimpenerhout, Loetbos, Gouwebos, Goudse Hout, kabelbaan en MTB route. Deze
projecten worden later in het jaar uitgevoerd, het totale aanbesteedbedrag hiervan
is ca 2 miljoen euro. Een deel hiervan wordt gefinancierd met subsidies. In de Krimpenerwaard vindt nog onderzoek plaats naar de mogelijkheid van een ruiterroute.

De gebieden van de Groenalliantie
worden sinds 1 januari beheerd door het
Staatsbosbeheer-team Groene Hart. In dit
team werken 12 boswachters. Jeroen den
Hartog is als boswachter Publiek het gezicht naar buiten, ook in de gebieden van
de Groenalliantie. Hij regelt de voorlichting, communicatie, routestructuren en
is aanspreekbaar voor vragen en tips van
bezoekers en bewoners in de regio.
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Lepelaars in de
Krimpenerwaard
Dit jaar is er voor het eerst vastgesteld dat
er lepelaars broeden in de Krimpenerwaard.
Een bijzonder feit voor deze regio. Er zijn in
een blauwe reigerkolonie 3 nesten waargenomen. Omdat de broedlocatie makkelijk
te bereiken was en de vogels rust nodig
hadden, is de ontdekking niet bekend gemaakt aan de buitenwereld. De Natuur- en
Vogelwerkgroep de Krimpenerwaard was
wel op de hoogte. De boswachters volgden
de vogels op de voet, geadviseerd door een
boswachter-ecologie van Staatsbosbeheer.

Het bestuur van Groenalliantie Midden-Holland, vlnr: Mevrouw D.A. Bergman (Gemeente Gouda),
de heer H.P.L. Cremers (Gemeente Waddinxveen), de heer J. Blankenberg (Gemeente Krimpen
aan den IJssel), Mevrouw D. Blok (Gemeente Krimpenerwaard), de heer C.A. Oskam (Gemeente
Bodegraven-Reeuwijk).

Daghaven
Twaalfmorgen
opgeknapt
Daghaven Twaalfmorgen in de Reeuwijkse Plassen is opgeknapt. De oevers
zijn vernieuwd en de daghaven heeft
weer een mooie uitstraling. De modernisering is een gezamenlijk project
van Groenalliantie Midden-Holland en
Stichting Veen, verantwoordelijk voor
de totale uitvoering van de renovatie.
Provincie Zuid-Holland is de grootste
subsidieverstrekker.

Toezicht en
handhaving

De es is ziek
De es gaat op grote schaal dood als gevolg van de agressieve schimmelziekte essentaksterfte. Inmiddels is meer dan 80 % van de essen in Nederland aangetast. Door de
aantasting zijn de zieke bomen zwak en kunnen makkelijker omvallen. Reden voor
Staatsbosbeheer om in te grijpen. In juni is in de terreinen van de Groenalliantie een
inventarisatie uitgevoerd om te bepalen in welke mate de essentaksterfte aanwezig
is. Momenteel wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid van de
bezoekers te garanderen en in welke mate omvorming van bospercelen nodig is. Na
afstemming met het schapsbestuur wordt uitvoering gegeven aan de benodigde maatregelen. Staatsbosbeheer zorgt voor een gedegen communicatie richting het publiek.

Bij Staatsbosbeheer is de BOA-taak
belegd in de functie van boswachter
Publiek. Als gastheer in de gebieden is
de BOA zichtbaar door het boswachtersuniform en auto van Staatsbosbeheer.
Hij is aanspreekbaar en houdt toezicht
op dagelijks gebruik, evenementen en
ingebruiknemingen. Indien nodig treedt
hij handhavend op. Voor de gebieden van
de Groenalliantie is Marco Meeling belast
met de BOA-taak.

Opfrisbeurt
Het EHBO gebouw in de Reeuwijkse Hout
is opgeknapt. Het gebouw heeft nieuwe
kozijnen en deuren en het verflaagje
zorgt weer voor een frisse uitstraling.
Ook het toiletgebouw is opnieuw in de
verf gezet. Beide voorzieningen zijn weer
‘recreatieproof’. In de vakantieperiode
wordt het EHBO gebouw bemand door
vrijwilligersorganisaties.

Knooppuntbordjes
geïnventariseerd
Van de wandel-, fiets- (en kano)knooppuntnetwerken in de gebieden zijn ontbrekende informatiepanelen en verwijsbordjes geïnventariseerd.
De schade is beperkt en ontbrekende
bordjes worden vervangen. In de Krimpenerwaard verloopt het controlewerk van
het wandelnetwerk met hulp van
23 vrijwilligers, die driemaal per jaar het
240 km lange netwerk nalopen.

Cursus gastheerschap
Tijdens de cursus gastheerschap in de Krimpenerwaard dit voorjaar kwamen
ondernemers met elkaar in contact om de beleving en de kennis van het gebied
te verbreden. Tijdens de tweede cursusdag “Natuur en recreatie in de Krimpenerwaard” stond het Loetbos in de kijker. 26 ondernemers waren aanwezig. De cursus
wordt georganiseerd door de stichting Promotie Krimpenerwaard. Groenalliantie
is een van de deelnemers en Staatsbosbeheer neemt hier actief in deel.
Juli 2017
Staatsbosbeheer verzorgt het beheer van de natuur- en recreatiegebieden
in de Krimpenerwaard en in de omgeving Reeuwijkse Plassen in opdracht
van Groenalliantie Midden-Holland. In dit overzicht blikken we terug op
de activiteiten van het afgelopen half jaar.
Wilt u reageren of heeft u vragen over de werkzaamheden van Groenalliantie
Midden-Holland, stuur dan een e-mail naar m.veringmeier@staatsbosbeheer.nl

