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Ruygeborg 

In het kader van de uitwerking van het inrichtingsplan is ook nagedacht over een nieuwe 
naam voor het (toekomstige) natuurgebied Nieuwkoop Noorden. Door bewoners vanuit 
het gebied is de naam “Ruygeborg” aangedragen. Dit is de naam van een burcht die 
stond ingetekend in het gebied, op een kaart uit 1629.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding  
Tussen Nieuwkoop en Noorden is een gebied van ca. 200 ha begrensd als Ecologische 
Hoofd Structuur (EHS), Nieuwe Natuur: natuurontwikkelingsgebied Nieuwkoop Noorden. 
In de 3de uitvoeringsmodule De Venen - Zuid Holland (2004) heeft de Provincie Zuid-
Holland besloten om de gewenste realisatie van dit gebied te starten in het westelijk 
deel. Hier ligt een aaneengesloten oppervlakte van ongeveer 51 hectare dat in eigendom 
is van Vereniging Natuurmonumenten. Deze toelichting beschrijft de inrichting voor deze 
51 hectare (Nieuwkoop-Noorden 1e fase, hierna: het projectgebied). Binnen de 51 
hectare wordt 48 hectare ingericht als EHS, Nieuwe Natuur.  
 
De inrichting van het projectgebied is een onderdeel van (op termijn) de realisatie van 
het totale projectgebied Nieuwkoop-Noorden dat 200 hectare groot is en past binnen de 
beoogde inrichting van het totale gebied Nieuwkoop-Noorden.  
 

1.2 Projectaanpak 
 
Opdrachtgever voor het opstellen voor  het inrichtingsplan en de ruimtelijke 
onderbouwing is de provincie Zuid-Holland. Opdrachtnemer is de Dienst Landelijk Gebied 
(DLG).  
 
Het opstellen van het inrichtingsplan is begeleid door een projectgroep en een 
specialistengroep met vertegenwoordigers van betrokken organisaties, ieder vanuit haar 
(wettelijke) taak en deskundigheid: 

• De gemeente Nieuwkoop (gemeente waarbinnen het natuurontwikkelingsproject 
ligt); 

• Vereniging Natuurmonumenten (eigenaar en toekomstig beheerder); 
• Het Hoogheemraadschap van Rijnland (waterbeheerder voor het gebied); 
• Stichting De Zevensprong te Nieuwkoop en projectontwikkelaar Vink & Veenman; 
• Centrum voor Beeldende Kunst (extern adviseur voor integratie van kunst en 

cultuurhistorie). 
 
Op basis van het inrichtingsplan hebben de provincie Zuid-Holland, het 
hoogheemraadschap van Rijnland en de Vereniging Natuurmonumenten bestuurlijk 
ingestemd met de voorgestelde inrichting van het toekomstige natuurgebied.  
In deze toelichting zijn afspraken vastgelegd die na het opstellen van het inrichtingsplan 
zijn gemaakt met de gebiedspartijen. En dat betreft: 

• Financieringsafspraken; 
• Afspraken eigendom, beheer en onderhoud; 
• Vervallen van het 'meetingpoint'; 
• Afspraken over de vergunningen n.a.v. aanvullend onderzoek; 
• Het omgaan met de natuurwetgeving, voor de bestemmingswijziging. 

 
Bij het opstellen van het inrichtingsplan is op interactieve wijze met de (direct) 
betrokkenen gecommuniceerd. Het doel hiervan was ruimte geven voor interactie, 
wederzijdse informatievoorziening, het leveren en bespreken van ideeën en het creëren 
van draagvlak. Dit is gebeurd middels inloopavonden, voorlichtingsbijeenkomsten, 
nieuwsbrieven, gesprekken en overleggen. De direct betrokkenen waren met name: 

• Klankbordgroep bewoners (omgeving) Julianalaan; 
• Commerciële Club Nieuwkoop (CCN). Verenigde ondernemers industrieterrein 

Nieuwkoop; 
• Eigenaren direct grenzend aan het projectgebied; 
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2 Beleidskader 
 
In dit hoofdstuk worden de beleidskaders van het projectgebied beschreven. 

2.1  Provinciaal beleid 
 
De aanleiding en uitgangspunten van het inrichtingsplan staan beschreven in de volgende 
vastgestelde provinciale documenten: 

• Plan van Aanpak De Venen (1998). Hierin is het voornemen tot realisatie van het 
natuurgebied als onderdeel van de EHS opgenomen; 

• Het Streekplan Zuid-Holland Oost van de Provincie Zuid-Holland (2002). Hierin is 
opgenomen het bestuurlijke besluit tot het in het kader van het Strategisch 
Groenproject De Venen realiseren van een natte verbinding van de Vinkeveense 
plassen naar de Nieuwkoopse plassen; 

• Natuurgebiedsplan ‘De Venen-Bodegraven Noord’ (2003), waarin  een gebied van 
circa 200 ha is begrensd als ecologische hoofdstructuur. Nieuwkoop-Noorden, 
waarin Ruygeborg gelegen is, wordt samen met de Kouspolder/De Groene Jonker 
vermeld. Nieuwkoop Noorden moet zodanig worden ingericht dat rietland, 
bloemrijk- en nat schraalgrasland,  en zoetwatergemeenschappen tot ontwikkeling 
kunnen komen, in combinatie met het instellen van een fluctuerend waterpeil; 

• 3e uitvoeringsmodule De Venen- Zuid-Holland (december 2004). Deze module is 
de basis geweest voor het opstellen van een inrichtingsvisie 1e fase (DLG, februari 
2008) en het inrichtingsplan Ruygeborg (DLG, december 2008). 

2.2  Gemeentelijk beleid 
 
Van toepassing is het bestemmingsplan “Landelijk gebied Nieuwkoop”. Het project is 
ingevolge artikel 3 van de planregels gesitueerd in de bestemming ‘Agrarische 
bestemming in een open landschap’. Het realiseren van een natuurgebied ter plaatse 
levert strijdig gebruik op met de bestemming. Wijziging naar de bestemming 
“Natuurgebied” is mogelijk na toepassing van een locatiegebonden 
wijzigingsbevoegdheid op de gebiedsbestemmingen. Het bestemmingsplan biedt in 
artikel 34 lid 6 het college van de gemeente Nieuwkoop de mogelijkheid om de 
bestemming te wijzigen mits: 

• De gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding ‘wijziging naar natuur 
van toepassing’; 

• Na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende gronden de 
bepalingen van artikel 6 planregels (Natuurgebied) van toepassing zijn; 

• Rekening wordt gehouden met het gestelde in artikel 3 lid 2.1 en 3.1 onder a en 
b. 

 
Als het verzoek tot wijzigen van het bestemmingsplan voldoet aan deze criteria kan de 
wijzigingsprocedure worden opgestart. 
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3. Gebiedsbeschrijving 
In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie van het projectgebied beschreven.  

3.1 Ligging 
Het projectgebied is gelegen direct grenzend aan de oostzijde van de bebouwing van 
Nieuwkoop. Langs de zuidzijde van het gebied loopt de Noordenseweg, met hier direct 
ten zuiden aangrenzend de Nieuwkoopse plassen. Zowel de noordzijde als de oostzijde is 
agrarisch gebied. Aan de westzijde ligt het Industriepark Nieuwkoop en de Julianalaan. 
Figuur 3-1 geeft de locatie van het projectgebied weer (fase 1) in relatie tot het volledige 
gebied.  
 

 

Figuur 3-1 Ligging projectgebied 

3.2 Geomorfologie en bodem 
Het projectgebied ligt in de droogmakerij van polder Nieuwkoop. In de 
ontstaansgeschiedenis van dit gebied zijn verschillende fasen te onderscheiden van zee-
invloed (getijdenkreken) en moeras- en veenvorming. In de 17e en 18e eeuw werd het 
gebied op uitgebreide schaal afgegraven voor turfwinning, waardoor de (water)bodem 
enkele meters lager kwam te liggen dan de omliggende veengebieden. Grote delen van 
het gebied veranderden in uitgestrekte plassen. Aan het einde van de 18e eeuw is het 
gebied drooggemalen en vervolgens ontgonnen voor landbouwkundig gebruik.  
In het centrum van polder Nieuwkoop komt oude zeeklei aan de oppervlakte, langs de 
randen van de polder liggen moerige gronden met in de ondergrond slappe, kalkloze 
zware klei veelal met rietresten. 
 
Figuur 3-2 geeft een overzicht van de geormorfologische eenheden die in het 
projectgebied en omgeving worden onderscheiden (Geomorfologische kaart van 
Nederland, schaal 1:50.000, Stiboka, 1977) 
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Figuur 3-2 Overzicht geomorfologische eenheden volgens Geomorfologische kaar van Nederland 

Figuur 3-3 geeft een overzicht van de bodemopbouw van het projectgebied volgens de 
Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000  (Stiboka, 1969, kaartblad 31W). Het 
projectgebied   bestaat voor ca. de helft uit kalkarme nesvaaggronden en voor de andere 
helft uit moerige eerdgronden met een moerige bovengrond of moerige tussenlaag op 
niet-gerijpte zavel of klei bestaan. De kalkarme nesvaaggronden behoren tot de 
zeekleigronden en duiden op een kreekrug (zie ook figuur 3-2).  
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Figuur 3-3 Overzicht bodemopbouw volgens Bodemkaart van Nederland 
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3.3 Maaiveldhoogte 
Het projectgebied heeft een tamelijk vlak maaiveldverloop.  
 

 

Figuur 3-4 Maaiveldhoogte (cm NAP) in het projectgebied 
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Figuur 3-5 Frequentie en cumulatieve frequentie verdeling maaiveldhoogte  

De frequentie en de cumulatieve frequentie verdeling van de maaiveldhoogte staat in de 
bovenstaande grafiek weergegeven. De gemiddelde maaiveldhoogte ligt op circa –5.50 m 
NAP met een spreiding van circa 0.50 meter, 70% van het plangebied ligt tussen -5.65 
en -5.30 m NAP. 

3.4 Archeologie 
In het projectgebied is een kreekrug aanwezig met een grote kans op archeologische 
sporen. Dit blijkt uit de Archeologische waardekaart 1b van de provincie Zuid-Holland. 
Het provinciaal- , Rijks- en Europees beleid is bescherming van het archeologisch 
erfgoed. De kreekrug heeft een (middel-) hoge archeologische verwachtingswaarde. De 
overige delen van het begrensde gebied hebben een matige verwachtingswaarde. Uit het 
toetsingskader archeologie blijkt o.a. dat in ruimtelijke plannen rekening moet worden 
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gehouden met de aanwezige cultuurhistorische waarden, met inbegrip van monumenten 
en archeologie. De nota Regels voor Ruimte is hier van toepassing. 
Langs de Noordenseweg (dijk zuidzijde) is de trefkans laag om archeologische sporen 
tegen te komen.  

3.5 Cultuurhistorie 
De onderstaande landschappelijke en cultuurhistorisch waardevolle elementen heeft de 
provincie Zuid-Holland in de Cultuur Historische Hoofdstructuur (CHHS) opgenomen: 

• De Nieuwkoopse plassen: landschappelijk vlak met zeer hoge waarden. De 
Nieuwkoopse plassen liggen ca. 5 meter hoger dan het projectgebied.   

• Noordenseweg (zuidzijde): landschappelijke lijn met hoge waarde. 
• Lintbebouwing langs dijk bij Noorden: nederzetting, lint met redelijk hoge 

waarden. 
• Relatie nederzetting landschap: redelijk hoge waarden. 

 
Het te ontwikkelen natuurgebied ligt in de zuidoosthoek van droogmakerij Nieuwkoop, 
die in totaal circa 2800 hectare groot is. De droogmakerij Nieuwkoop is in 1792 
drooggemalen (bron: 10 eeuwen Nieuwkoop).  

3.6 Landschap 
Karakteristiek voor het gebied zijn de polderlinten met bebouwing. De dijk tussen 
Nieuwkoop en Noorden is hiervan een goed voorbeeld. De bebouwing langs deze 
polderlinten is van voor 1850. De lintbebouwing langs de dijk van Noorden is gekenmerkt 
als nederzetting.  
 
Het agrarisch gebied heeft een open karakter met weidse uitzichten, een strakke 
verkaveling met lange smalle percelen bestaande uit voornamelijk grasland. 
 
De Noordenseweg vormt de grens/overgang van de Nieuwkoopse plassen naar het ca. 5 
meter lager gelegen droogmakerijenlandschap. Op enkele plekken langs de wegen en 
dijken is recente geplaatste bebouwing vrij dicht op elkaar gezet/geclusterd. 
 
Aan de zuidzijde wordt het gebied begrensd door een dijk met een drukke weg (de 
Noordense weg) en aan de zuidkant hiervan de Nieuwkoopse Plassen. Het gebied wordt 
begrensd aan de westzijde door een naoorlogse woonwijk Nieuwkoop en een groot 
bedrijventerrein ‘de Olm’. Het bedrijventerrein wordt enigszins afgeschermd met een rij 
populieren maar is opvallend aanwezig in het vlakke polderland. 
 
Op enkele plaatsen in het projectgebied is de ligging van een kreekrug goed zichtbaar. In 
figuur  3-4 is de kreekrug duidelijk waarneembaar in de huidige maaiveldhoogten (de 
geelrode kleuren). 
 
Karakteristiek voor dit gebied zijn de grillige vorm van de oevers van de sloten. Door de 
kweldruk en de relatief minder goede bodem zijn in het verleden grote investeringen in 
het rechttrekken van sloten achterwege gebleven. Hierdoor zijn er grillige  oevers en 
bredere sloten gebleven en ontstaan. Omdat het maaiveld net boven het water ligt lijkt 
het of het land drijft. De percelen lijken hierdoor op ‘drijvende eilanden’. 

3.7 Water 
Het projectgebied ligt in het (zuid)oostelijk deel van de droogmakerij Nieuwkoop (polder 
Nieuwkoop). Hoogheemraadschap van Rijnland is de waterbeheerder voor dit gebied. 
 
De totale oppervlakte van polder Nieuwkoop bedraagt circa 2800 hecta. Het aantal 
peilvakken binnen de polder is beperkt, wel komt een groot aantal onderbemalingen 
voor. Het projectgebied ligt binnen het grootste peilvak van de polder:  peilvak OR-
4.09.1.1,  met een oppervlakte van circa 1430 hectare.  
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De peilbesluiten voor polder Nieuwkoop zijn tamelijk versnipperd genomen. Het meest 
recente peilbesluit voor het gebied dateert uit 1983. Aangezien een peilbesluit een 
maximale looptijd heeft van 10 jaar, is er op dit moment feitelijk geen geldig peilbesluit 
voor het gebied.  
Volgens het meest recente peilbesluit geldt voor het hiervoor genoemde peilvak een peil 
van -5,90 m NAP (zowel zomer- als winterpeil). Het praktijkpeil dat in de afgelopen jaren 
is gehanteerd, ligt op –5,92/-5,93 m NAP. Zie onderstaande tabel. Voor het 
projectgebied (gemiddelde maaiveldhoogte ca. –5,50 m NAP) betekent dit een 
gemiddelde drooglegging van ruim 40 cm. 
Het peil in de polder wordt vrij strak beheerd (dagelijks bemalen). Omdat het plangebied 
relatief ver van het gemaal ligt, kan het peil hier door de hydraulische gradiënt en 
opwaaien aanzienlijk hoger zijn dan de hiervoor genoemde peilen. 
 

Tabel 1 Praktijkpeilen droogmakerij Nieuwkoop (bron: Hoogheemraadschap van Rijnland) 

Jaar 2004 2005 2006 
Zomer- /Winterpeil ZP WP ZP WP ZP WP 
Praktijkpeil [m + 
NAP] 

-
5,92 

-5,92 -5,92 -5,93 -5,92 -5,93 

 
De waterafvoer uit het gebied vindt plaats via een stelsel van hoofdwatergangen die in 
beheer zijn  bij het waterschap. Figuur 3-6 geeft een overzicht van de hoofdwatergangen 
in de omgeving van het projectgebied. De waterafvoer vindt plaats in (zuid)westelijke 
richting. Eén van de hoofdwatergangen loopt centraal door het in te richten projectgebied 
heen. De perceelssloten die de lokale afwatering verzorgen, staan haaks op de 
hoofdwatergangen.  
 

 

Figuur 3-6 Overzicht hoofdwatergangen in de omgeving van het projectgebied 

Grondwater 

Door de diepe ligging van de droogmakerij en de lage waterpeilen die dit met zich 
meebrengt, staat de droogmakerij onder invloed van een continue kwelstroming uit de 
ondergrond. Het kwelwater is afkomstig uit de omliggende, hoger gelegen gebieden, 
waaronder de Nieuwkoopse Plassen. Het peilverschil tussen de droogmakerij en de 
Nieuwkoopse Plassen bedraagt ca. 4,5 meter (peil in Nieuwkoopse Plassen is –1,52 m 
NAP, peil in polder ca. –5,92 m NAP).  
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Ook in het projectgebied en omgeving is sprake van kwel. Door de ligging aan de rand 
van de droogmakerij, direct naast de Nieuwkoopse Plassen is de kweldruk hier relatief 
groot ten opzichte van de meer centraal gelegen delen van de droogmakerij. De 
gemiddelde kwel in het plangebied bedraagt naar inschatting ca. 1 tot 2 mm/dag.  
 
De omvang van de grondwaterstroming hangt samen met de geohydrologische 
bodemeigenschappen. De regionale geohydrologische opbouw is geschematiseerd in 
figuur 3-7. In het projectgebied en omgeving bedraagt de dikte van deklaag van veen en 
klei ca. 4 tot 5 meter. Hieronder bevindt zich het 1e watervoerende zandpakket.  
 
 
Meters 

t.o.v. NAP 
Geologische 

omschrijving 
Lithostratigrafie Grondsoort 

 
–1,9 tot –10 Slecht doorlatende 

deklaag 
Westland Formatie Klei, veen 

–10 tot –40 1ste watervoerend 
pakket 

Formaties van Twente, 
Drenthe en Sterksel 

Grindig grof tot matig 
fijn zand 

–40 tot –50 Slecht doorlatende 
laag 

Formatie van 
Kedichem 

Zandige klei 

Vanaf –50 2de watervoerend 
pakket 

Formatie van 
Harderwijk  

Grof tot matig fijn zand 

Figuur 3-7 weergave van de regionale geohydrologische opbouw van de bodem 

 
De stijghoogte in het 1e watervoerende pakket bedraagt in de omgeving van het 
projectgebied volgens de beschikbare gegevens ongeveer –5,00 tot –5,50 m NAP. Dit ligt 
dus duidelijk boven het niveau van het oppervlaktewaterpeil en ook boven het 
gemiddelde niveau van het maaiveld in de omgeving van het projectgebied. Dit 
drukverschil zorgt voor een opwaarts gerichte grondwaterstroming vanuit het 1e 
watervoerende pakket.  
 
De grondwaterstanden kennen een grotere variatie in de tijd. Dit komt doordat de 
grondwaterstanden sterker worden beïnvloed door het verloop van neerslag en 
verdamping in de tijd. In het algemeen zijn de grondwaterstanden hoog (tot aan 
maaiveld), in drogere perioden zakt de grondwaterstand in enige mate (in periode 2007-
2008 maximaal ca. 40-60 cm). 
 
Het plangebied staat bekend als een gebied met wellen. Op deze plaatsen is sprake van 
directe uittreding van grondwater uit de diepere ondergrond. Dit verschijnsel treedt op 
wanneer de druk van het grondwater in de ondergrond groter is dan de druk van de 
bovenliggende bodem. 
 
Mede door de continue kweldruk zijn de freatische grondwaterstanden in het gebied 
relatief hoog. Volgens de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50000 (Stiboka, 1969, 
kaartblad 31W) is sprake van  grondwatertrap I, II en III. In onderstaande tabel is 
aangegeven welke Gemiddeld Hoogste Grond waterstand (GHG) en welke Gemiddeld 
Laagste Grondwaterstand hierbij horen.  
 

Tabel 2 Grondwatertrappen Nieuwkoop-Noorden 

Grondwatertrap (Gt) I II III 
Gemiddeld hoogste 
grondwaterstand in cm 
beneden maaiveld 
(GHG) 

- - <40 

Gemiddeld laagste 
grondwaterstand in cm 
beneden maaiveld 
(GLG) 

< 50 50-80 80-120 
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Waterkwaliteit 

In het projectgebied heeft Rijnland de waterkwaliteitsmeetpunten (ROP09313 & ROP-
09326). De kwaliteitsgegevens duiden op een grote grondwateraandeel: relatief sterk 
gereduceerd water zonder zuurstof, met ijzer (5-10 mg/l) en waar zelfs sulfaat periodiek 
is gereduceerd (10 tot 120 mg/l). Het water is relatief rijk aan nutriënten (stikstof en 
fosfaat gemiddeld 10 en 0,5 mg/l). Door de peilopzetting zal de kwel slechts in geringe 
mate teruglopen (stijghoogte NAP-4,75 m en plassen peil NAP-1,52 m). In het gebied 
zijn diverse (niet gereguleerde) inlaten van hoog watervoorzieningen. 

3.8 Natuurwaarden 
Het projectgebied bestaat uit een vrij 'strak' verkavelde, laaggelegen en goed ontwaterde 
polder. De meeste graslanden worden tot voor kort intensief beheerd (raaigrasweiden). 
De sloten bevatten uitsluitend algemene soorten waterplanten. In de kopse einden van 
de sloten zijn nog mooie vegetaties met Groot Blaasjeskruid aanwezig (Bron: Vereniging 
Natuurmonumenten).  
 
Gemiddeld genomen staan in de oever en op de graslanden geen bijzondere 
plantensoorten (Bron: Den Held, 2007).  
 
Het onderzoeksrapport ‘Voorkomen en verspreiding van beschermde flora en fauna in De 
Venen’, Bureau Waardenburg, rapportnummer 06-253, 2006 (in opdracht van Dienst 
Landelijk gebied) en aanvullend het rapport ‘Rugstreeppad onderzoek Nieuwkoop’ 
(2009), Bureau Crex (in opdracht van Dienst Landelijk Gebied) komt tot de volgende 
conclusies ten aanzien van beschermde flora en fauna in Nieuwkoop-Noorden: 
 

In het gebied is wel aangetroffen: 
• Kleine modderkruiper. 
• Bittervoorn  
In het gebied zijn niet aangetroffen: 
• Platte schijfhoorn; 
• Krabbescheer (wel aangetroffen direct buiten het projectgebied); 
• Rugstreeppad. 

 
Als mitigerende maatregel is voorgesteld om binnen het plangebied te zorgen voor een 
ontsluiting naar de hoofdwatergang waar een overwinteringgebied gecreëerd zal worden. 

3.9 Recreatie 
Het projectgebied Nieuwkoop-Noorden 1e fase kent in de huidige situatie geen 
wandelpaden of andere recreatieve voorzieningen. Het (nog agrarische) gebied is niet 
ontsloten voor recreatief gebruik.  
 
Direct aansluitend aan het bedrijventerrein/woonwijk aan de westkant van het gebied is 
een parkje aanwezig met zeer beperkte recreatieve mogelijkheden.  
 
Stichting De Zevensprong Nieuwkoop realiseert een multicultureel creatief centrum in het 
voormalige agrarische complex aan de Noordenseweg 21 – 23.  
 
Vereniging Natuurmonumenten heeft op ongeveer 500 meter afstand vanaf het 
projectgebied een bezoekerscentrum in het centrum van Nieuwkoop.  
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4 Uitgangspunten voor inrichting 
Dit hoofdstuk vertaalt de huidige situatie, het beleid, de wensen van het gebied en 
projectpartners naar de uitgangspunten voor de inrichting.  
 

4.1 Natuurdoelen 
In het Natuurgebiedsplan De Venen – Bodegraven Noord is een gebied van ongeveer 200 
hectare begrensd als Ecologische Hoofdstructuur, nieuwe Natuur (48 hectare). In dit 
Natuurgebiedsplan staat over de te realiseren natuurdoelen vermeld: “Gelet op de 

beleidsuitgangspunten en gebiedseigenschappen leidt een en ander tot een 

gedifferentieerd gebied, met mogelijke natuurdoelen als zoetwatergemeenschap, rietland 

en ruigte, nat soortenrijk grasland, bloemrijk grasland, struweel en laagveenbos”.  

Nieuwkoop–Noorden wordt tezamen met de Kouspolder vermeld. Er is geen nadere 
specificatie van de quota van deze natuurdoelen opgenomen. Het natuurgebied in de 
Kouspolder is inmiddels ingericht en heet nu de Groene Jonker.  
 
Door het opzetten van het (flexibel) waterpeil kunnen de natuurdoelen gerealiseerd 
worden. Het Natuurgebiedsplan geeft aan dat dan gestreefd moet worden naar een 
situatie dat in de winter/voorjaar het gebied ca. 70% onder water staat en in de zomer 
30%. Vervolgens blijkt uit berekeningen dat de te realiseren natuurdoelen voor dit ca. 
200 hectare grote projectgebied rietland en ruigte (105 ha.), bloemrijk 
grasland/natschraalgrasland (31 ha.), open water (zoetwatergemeenschap) (48 ha.) en 
bos en struweel (3 ha.) zijn.  
 
Omdat nog niet alle gronden verworven zijn zal de aanleg van het volledige circa 200 
hectare grote projectgebied in fases gebeuren. Het inrichtingsplan beschrijft de aanleg 
van fase 1 waar reeds 51 hectare aaneengesloten is verworven. Voor het projectgebied is 
het uitgangspunt dat de inrichting aansluit op het totale gebied. Het Natuurgebiedsplan 
schrijft hierover: “Door een goede inrichting van het gebied kan een samenhangend 

natuurgebied tot stand komen”. In het bijzonder de natuurdoelen, waterpeilen en de 
aanleg van onverharde wandelpaden in het projectgebied sluiten aan op de volgende 
fasen.  
 
Tabel 3 geeft de (verwachte) oppervlakte per natuurdoel weer die gerealiseerd word na 
inrichting van het projectgebied (fase 1).   

Tabel 3 Oppervlakten gerealiseerde natuurdoelen in het projectgebied na inrichting 

Natuurdoel: Deelgebied 
1 

Deelgebied 
2 

Deelgebied 
3 

Deelgebied 
4 

Totaal oppervlakte: 

Nat schraalgrasland  1,2   1.2 
Bloemrijk grasland 4.6 4.8  2.4 11.8 
Rietland 27    27 
Zoetwatergemeenschap 7.8 0.2   8 
Totaal     48 

 
Deze berekening is gebaseerd op de eisen die de natuurdoelen stellen. Tabel 4 geeft deze 
eisen weer. De waterhuishouding in het projectgebied wordt dan ook afgestemd op de 
eisen die de te realiseren natuurdoelen stellen. 

Tabel 4 Eisen natuurdoelen. Bron: Bal et al, 1995 

 

 
 
 

Natuurdoel Drooglegging zomerpeil 
(cm+mv) 

Drooglegging winterpeil 
(cm+mv) 

Nat schraalgrasland -20 tot -40 0 tot 20 
Bloemrijk grasland ≤ -40 ≤ -20 
Rietland -20 tot + 0,70 ≥ 0 
Zoetwatergemeenschap ≥ 0 ≥ 0 
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Het Natuurgebiedsplan geeft ook kaders voor de inrichting: “(…) Dit kan op natuurlijke 

wijze geschieden (verdamping), door afvoer van overtollig water. (…) Uitgangspunt blijft 

het duurzaam in stand houden van de na te streven natuurdoelen. Een peilfluctuatie 

geeft aan het gebied de gewenste dynamiek. Er wordt vanuit gegaan dat het voor de 

inrichting van het gebied noodzakelijk zal zijn om kaden rond de deelgebieden te leggen 

en om gebiedsdelen te vergraven”. 

4.2 Water 
Waterhuishoudkundige isolatie met peilopzet en flexibel, natuurlijk peilbeheer: 

Voor het realiseren van de natuurdoelen is het gewenst om het natuurgebied te 
vernatten en een flexibel, natuurlijk peilbeheer te voeren. Om dit mogelijk te maken is 
uitgangspunt dat het natuurgebied waterhuishoudkundig wordt geïsoleerd van de rest 
van de polder.  Binnen het natuurgebied wordt het waterpeil opgezet en hier komt een 
flexibel, natuurlijk peilverloop, afhankelijk van neerslag/verdamping en kwel/wegzijging.  
De waterhuishoudkundige isolatie van het natuurgebied heeft tot gevolg dat er een nieuw 
peilvak wordt gerealiseerd in de polder. Uitgangspunt voor de volgende fasen van 
natuurinrichting is dat deze gebieden aansluiten op het peilvak voor fase 1. Uiteindelijk 
zal het gehele natuurontwikkelingsgebied van Nieuwkoop Noorden (ca. 200 ha) als 1 
aaneengesloten peilvak beheerd gaan worden. 
 

Voorkomen nadelige effecten 

Voor het inrichtingsplan is uitgangspunt dat de waterhuishoudkundige maatregelen 
(peilopzet, waterhuishoudkundige isolatie) geen nadelige effecten mogen hebben op de 
omliggende functies en de waterhuishouding in de rest van de polder. Uitgaande van de 
voorgenomen waterhuishoudkundige isolatie en peilopzet (zie hiervoor) betekent dit 
onder andere: 

• Realiseren van een doorlopende “randsloot” op polderpeilniveau voor afwatering 
van de bebouwing/erven gelegen tussen het projectgebied en de Noordenseweg;  

• Omleiden van de hoofdwatergang die in de huidige situatie door het projectgebied 
heen loopt; 

• Realiseren van een kade/waterkering aan de randen van het projectgebied dat 
waterhuishoudkundig wordt geïsoleerd, zodat ‘overstroming’ van het natuurgebied 
naar de rest van de polder wordt voorkomen (bij een waterpeil in het natuurgebied 
boven maaiveldniveau, blijft dit water binnen de aan te leggen kade/waterkering); 

• Het voorkomen van wellen, als gevolg van de graafwerkzaamheden in het gebied; 
• Het behouden van de stabiliteit van de dijk (Noordenseweg), graafwerkzaamheden 

mogen niet in het beoordelingsprofiel van de dijk plaatsvinden. 
 
Duurzaam waterbeheer  

Hoogheemraadschap van Rijnland werkt op dit moment aan een watergebiedsplan voor 
het gebied Nieuwkoop, een plan waarin de diverse wateropgaven voor het gebied (onder 
andere peilbeheer, wateroverlast, watertekorten en ecologische waterkwaliteit) integraal 
worden uitgewerkt en aangepakt. Het watergebiedsplan resulteert in peilbesluit, een 
inrichtingsplan en een maatregelenplan. De waterhuishoudkundige maatregelen voor het 
natuurgebied moeten overeenkomen met dit peilbesluit, inrichtingsplan en 
maatregelenplan.  
 
De algemene principes voor duurzaam waterbeheer die waterschap hanteert, staan 

beschreven in “Waterwerk Rijnland; Waterbeheerplan 2006 -2009” (Handreiking 
watertoets 2008). Zie onderstaand kader. 
 

Algemene principes voor duurzaam waterbeheer  (Hoogheemraadschap van Rijnland, 

Handleiding Watertoets, 2008, gebaseerd op “Waterwerk Rijnland; Waterbeheerplan 

2006 -2009”) : 

• Een veilig watersysteem met betrouwbare waterkeringen. 
• Voorkomen van afwenteling van waterproblemen naar andere 

watersystemen/compartimenten in ruimte of tijd. 
• Geen overlast of tekort van water, zowel binnen als buiten het stedelijk gebied. 
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• Tegengaan van versnippering van het watersysteem. 
• Realiseren van een biologisch gezond watersysteem. 
• Realiseren van ecologische infrastructuur (door o.a. natuurvriendelijke inrichting), zowel 

binnen het stedelijk gebied als naar buiten toe. 
• Gebruik maken van het zelfreinigend vermogen van het watersysteem. 
• Vasthouden van gebiedseigen water (waterconservering) en inlaat van gebiedsvreemd 

water beperken. 
• Benutten en bufferen van schoon water (bijvoorbeeld schone kwel en afstromende neerslag 

van schone oppervlakken). 
• Toepassen van het ordeningsprincipe “water stroomt van schoon naar vuil”: 

verontreinigende functies (activiteiten) benedenstrooms plaatsen van kwetsbare 
functies/gebieden. 

• Vervuiling bij de bron aanpakken. 
• Voorkomen van verspreiding van (diffuse) verontreinigingen. 
• Optimalisatie van beheer en onderhoud, zowel binnen het watersysteem als de 

afvalwaterketen. 

 

Geen (piek)waterberging 

Uitgangspunt voor dit plan is dat natuurgebied Nieuwkoop Noorden niet zal worden 
ingezet als (piek)waterbergingsgebied voor de droogmakerij van polder Nieuwkoop. In 
een eerder stadium is deze functie wel in overweging geweest, maar later is besloten om 
hier geen invulling aan te geven. Dit besluit is gebaseerd op het advies van een 
projectgroep met hierin onder andere provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap 
van Rijnland naar aanleiding van een Haskoning-onderzoek uitgevoerd in 2002. Zie ook 
Quickscan van maart 2005 en verslag juni 2006. Het uitgangspunt is dat het 
natuurgebied een zelfstandig waterhuishoudkundige eenheid vormt. 

4.3 Overgangszone 
Tussen het industriepark Nieuwkoop en het natuurgebied blijft een zone met een 
oppervlakte van ongeveer 3 hectare als grasland gehandhaafd.  

4.4 Overige aspecten 
Recreatie 
De EHS moet, voor zover dit de realisatie, ontwikkeling en bescherming van 
natuurwaarden niet in de weg staat voor de natuurminnende recreant beleefbaar 
gemaakt worden. Deze doelstelling sluit aan bij de algemene recreatiedoelstelling voor de 
Venen. 
 
Recreatief medegebruik is wenselijk, voor zover dit niet strijdig is met de natuurdoelen 
en te verenigen is met de waterhuishoudkundige functie. Recreatie mag geen verstorend 
effect hebben op flora en fauna (dus geen loslopende honden, geen ATB’s enzovoorts).  
 
Het projectgebied wordt opengesteld voor wandelaars op aan te leggen paden.  
 
De aan te leggen paden in fase 1 van het gebied zullen onderdeel gaan uitmaken van de 
in fase 2 aan te leggen paden en op termijn een doorgaande (lokale en/of regionale) 
wandelroute. 
 
Het gebied moet een parkeervoorziening krijgen van ongeveer 15 parkeerplaatsen. 
Uitgangspunt hierbij is dat dit voldoende is voor parkeren van bezoekers voor de 
toekomstige 200 hectare ingericht natuurgebied. 
 
Landschap en cultuurhistorie 
Uitgangspunt is het in stand houden van het huidige verkavelingpatroon.  
Uitgangspunt is behoud van de openheid en vergezichten vanuit bebouwde kom 
Nieuwkoop.  
Bij de uitwerking van de natuuropgave dient zoveel mogelijk de beleving van de 
openheid en het huidige verkavelingpatroon gehandhaafd blijven. 
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Het grillige verloop van de oevers van de sloten, zogenaamde ‘rafelige randen’, als 
gevolg van de kweldruk, dient behouden te blijven en waar mogelijk versterkt te worden. 
Ook het beeld van de ‘drijvende eilanden’ wordt waar mogelijk versterkt. Dit moet niet 
ten koste gaan van de ecologische kwaliteit van het gebied. 
 
Het reliëf van de aanwezige kreekrug moet worden behouden en waar nodig worden 
versterkt. 
 
Archeologie 
In de kreekrug die door het projectgebied loopt kunnen archeologische waarden 
aanwezig zijn. Ter bescherming van deze waarden is uitgangspunt dat in de kreekrug 
niet gegraven wordt. Dit is mede bepalend geweest voor de plek van het wandelpad. 
 
Beheer 
Alle percelen dienen het hele jaar door bereikbaar te zijn voor beheersverkeer. Het pad 
moet breed genoeg zijn voor beheersverkeer en een voldoende drooglegging hebben. 
De agrarische percelen in de overgangszone moeten ontsloten worden voor 
landbouwverkeer.  
 
Overig 
Uitgangspunt voor het grondverzet in het projectgebied is een gesloten grondbalans. Dat 
betekent dat alle vrijkomende grond in het werk verwerkt wordt. Dit mag echter niet ten 
koste gaan van de te realiseren natuurdoelen en landschappelijke kwaliteit. 
 
In het projectgebied is katteklei aanwezig. De katteklei mag na inrichting van het 
projectgebied niet droogvallen en/of aan de oppervlakte komen in verband met (sterke) 
verzuring als gevolg. Gezien de behoorlijke peilverhoging hoeft hiervoor niet gevreesd te 
worden. 
 
De overlast op omwonenden en aanliggende grondeigenaren en grondgebruikers moet 
voorkomen worden. 
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5 Toelichting op de inrichting 

5.1 Het projectgebied 
Het in te richten projectgebied is ca. 51 hectare groot. In figuur 5-1 is  indeling van de 
deelgebieden binnen het projectgebied weergegeven.  
 

 

Figuur 5-1 Indeling projectgebied in deelgebieden 

Het projectgebied wordt onderscheiden in een viertal deelgebieden. 
• Deelgebied 1. Natuurgebied, eigen peil 
• Deelgebied 2. Bijzondere graslanden, polderpeilniveau (-5.92 m. NAP)  
• Deelgebied 3. Graslandzone naast industriepark Nieuwkoop (circa 3 hectare) 
• Deelgebied 4: Kade (circa 2,4 hectare) 

5.2 Deelgebied 1: natuurinrichting eigen peil 
Het ruim 43 hectare grote deelgebied 1 wordt ingericht op een nieuw in te stellen 
waterpeil. Door het opzetten van het waterpeil kunnen (natte)natuurdoelen ontwikkeld 
worden.  
 
Inrichting 
De natuurdoelen worden gerealiseerd door het instellen van een flexibel peil. Er word 
gestreefd naar circa 30% open water in de zomer en in de winter/voorjaar circa 70 % 
open water. Deze situatie wordt gerealiseerd door het opzetten van een peil naar 
gemiddeld –5.50 m NAP. Dit wordt gerealiseerd door rondom het gebied een kade aan te 
leggen inclusief een stuw (voor het projectgebied een schuifstuw aan de westkant en in 
een volgende fase een flexibele stuw). De peilfluctuatie varieert tussen de -5.65 m NAP 
laagste peil (zomer/ begin najaar) en hoogste peil  
-5.40 m NAP (winter/ begin voorjaar). 
 
Een doorgaande sloot op polderpeil (- 5.92 m NAP) wordt tussen het projectgebied en 
het omliggende gebied aangelegd. De waterafvoer van de particuliere percelen en de dijk 
is hierdoor gegarandeerd. 
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De van Oost naar West lopende hoofdwatergang wordt via de randsloot van het 
natuurgebied langs de noordzijde omgeleid. De dimensionering van de randsloot wordt 
hierop aangepast. 
 
Natuurdoelen 
In deelgebied 1 worden de natuurdoelen zoetwatergemeenschap, rietland en ruigte 
gerealiseerd. Het natuurdoel bos en struweel wordt in het projectgebied niet aangelegd.  
Voor deze natuurdoelen worden de maatregelen uitgevoerd zodat de voorwaarden 
aanwezig zijn, zodat deze natuurdoelen zich kunnen ontwikkelen. De ontwikkeling van 
rietvegetatie is echter niet vanzelfsprekend. Om dit proces te versnellen wordt 10% van 
de oppervlakte van deelgebied 1, circa 5 hectare, een dunne laag bagger aangebracht 
met rietwortelstokken.  
 
Water 
Met een indicatieve waterbalansberekening is berekend dat het gewenste peilverloop 
binnen het natuurgebied wordt gerealiseerd bij een overloopdrempel van het 
natuurgebied van –5.50 m NAP. Volgens de gehanteerde uitgangspunten fluctueert het 
peil dan tussen circa –5.40 m NAP en –5.65 m NAP. Voor de overloopdrempel wordt een 
schuifstuw toegepast met een breedte van 50 cm en een bereik tussen de –5.90 en –
5.00 m NAP, zodat de hoogte zo nodig bijgesteld kan worden aan de praktijkervaringen. 
 
Landschap en cultuurhistorie 
Om het beeld van de ‘drijvende eilanden’ te versterken wordt er een doorgaande 
waterverbinding aan de binnenkant van de noordelijke- en zuidelijke kade gegraven. De 
kade wordt hierdoor een losliggende kade. Dit heeft een positief effect op de beleving 
van de kade. Ook is hiermee het natuurgebied  beschermd tegen verstoring door 
toekomstige recreatie (lange afstand wandelpad) en is de kade eenvoudig te beheren 
met begrazing, omdat de sloot als natuurlijke barrière werkt. 
 
Langs de watergang aan de zuidkant worden de ‘kopse kanten’ van de percelen die 
daardoor ontstaan vergraven, waardoor ze een afronding krijgen die het beeld van de 
‘drijvende eilanden’ versterkt. Deze ‘drijvende eilanden’ zijn zichtbaar vanaf de 
Noordenseweg (zie figuur 5-2). 
 

 

Figuur 5-2 Dwarsdoorsnede rand natuurgebied langs Noordenseweg 

Waar ontgravingen plaatsvinden langs slootranden om meer open water voor 
natuurdoelen te realiseren is het van belang dat deze grillig uitgevoerd wordt om het 
effect van de ‘rafelige randen’ langs de sloten te versterken. 
 
Recreatie en Beheer 
Er wordt een wandelpad aangelegd op de aanwezige kreekrug in het plangebied. Dit pad 
wordt uitgevoerd als onverhard wandelpad en is tevens te gebruiken voor 
beheersverkeer. De kreekrug wordt waar nodig verhoogd met grond, zodat een 
drooglegging van minimaal 30cm ontstaat ten opzicht van het hoogste waterpeil. Het pad 
is daardoor het hele jaar toegankelijk voor wandelaars en beheersverkeer en de kreekrug 
wordt hierdoor visueel versterkt. Dit draagt positief bij aan de beleving van de 
ontstaansgeschiedenis van het gebied. Om dit over te brengen aan een breder publiek 
kan dit in communicatieactiemiddelen, zoals informatieborden, worden aangegeven. 

Noordenseweg kade sloot ‘drijvende eilanden’ randsloot dijktalud 
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5.3 Deelgebied 2: natuurinrichting op polderpeil 
Dit 3.8 hectare grote gebied wordt ingericht op polderpeil. Dit heeft twee redenen. 
Enerzijds blijft de openheid behouden omdat rietvegetatie niet of nauwelijks tot 
ontwikkeling zal komen. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan wensen vanuit de 
bewoners. Anderzijds ligt in het gehele natuurontwikkelingsgebied Nieuwkoop-Noorden 
een taakstelling voor nat schraalgrasland. Binnen het bekade deel is dit binnen het nu in 
te richten deel niet te realiseren, daarom wordt een bescheiden oppervlakte buiten de 
kade gehouden om hier de omstandigheden optimaal te maken voor het nat 
schraalgrasland. 
 
Inrichting 
Deelgebied 2 wordt ingericht op een vaste polderpeilpeil van –5,92 m. NAP. In natte 
perioden kan het polderpeil in de omgeving van het natuurgebied in meer of mindere 
mate opstuwen vanwege de grote afstand tot het gemaal.  
 
Mocht het nodig zijn zal na inrichting (tijdelijk) binnen het deelgebiedje een eigen peil 
gerealiseerd kunnen worden dat afgestemd is op uitgangspunten waterpeil 
dotterbloemhooiland. Dit zal gebeuren door het vasthouden van water in de sloot en het 
realiseren van een zogenaamde 'verlengde waterweg' daarin. 
 
Natuurdoelen 
Te ontwikkelen natuurdoelen: nat schraalgrasland in combinatie met bloemrijk grasland. 
Het gehele gebied wordt ingericht optimaal voor nat schraalgrasland. Gezien de zware 
eisen die dit aan de abiotiek stelt zal het nat schraalgrasland zich op een deel van de 
oppervlakte daadwerkelijk ontwikkelen. De overige delen worden waardevol bloemrijk 
grasland. 
 
De slootkanten van het nat schraalgrasland krijgen over een deel van de lengte een 
smalle strook die juist onder water komt te staan (aquatische natuur, nader te detailleren 
in het bestek).  
Te ontwikkelen natuurdoelen: nat schraalgrasland in combinatie met bloemrijkgrasland.  
 
De begroeiing op het 1e perceel blijft laag door middel van hooilandbeheer of begrazing. 
Te realiseren natuurdoel op dit perceel is bloemrijk grasland.  
 
De meest gunstige uitgangspositie (inzake nutriëntenhuishouding) voor nat 
schraalgrasland wordt verkregen met het plaggen van het terrein met een diepte van 
circa 30 centimeter. Aangezien katteklei in het totale westelijke deel vanaf 20-25 cm 
onder maaiveld voor kan komen is gekozen voor de volgende oplossing: 
 
Gemiddeld wordt 20 centimeter geplagd (uiterste waarden tussen 10 cm en 30 cm met 
vloeiende aansluiting naar 0 cm van het aansluitende gebied).  
 
Langs de sloot in het te plaggen gebied worden steile slootkanten aangelegd, om het 
contactoppervlak van de katteklei met de lucht tot het minimum te beperken. 
 
Water 
De sloot achter de Julianalaan wordt verbreed naar 6 meter. Tevens wordt aan de 
zuidzijde van het natuurgebied een nieuwe sloot gegraven tussen de dijk en de nieuwe te 
realiseren kade.  De randsloot tussen het natuurgebied en het terrein van de Stichting de 
Zevensprong wordt aangelegd conform de reeds verleende keurvergunning aan bouw- en 
ontwikkelingsmaatschapij Vink & Veenman (besluit 46692 d.d. 17 augustus 2009). Zie 
figuur 5-3. 
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Figuur 5-3 situering grenssloot zevensprong 

 
De waterkwaliteit wordt verbeterd door middel van het ‘systeem verlengde aanvoer’. 
Principe van dit systeem: hoe langer een doodlopende sloot des te beter is de 
waterkwaliteit.  
Deze sloot heeft één waterverbinding naar de randsloot. Deze inlaat wordt aangelegd 
door middel van een duiker.  

 

Figuur 5-4 Principeschetsen ‘systeem verlengde aanvoer’  

5.4 Deelgebied 3: graslandzone 
De overgangszone grasland (ongeveer 3 hectare) blijft in eigendom van 
Natuurmonumenten en blijft als weiland in beheer.   
 
Inrichting 

Er worden geen natuurdoelen nagestreefd in dit deelgebied, er wordt ook geen 
beplanting en dergelijke aangelegd.   
Aan de westkant van dit deelgebied wordt een hoofdwatergang gegraven die 10 meter 
breed is.  

5.5 Deelgebied 4: kade 
Deelgebied 4 bestaat uit de kade die rondom deelgebied 1 ligt. De kade heeft een 
oppervlakte van  ongeveer 2,4 hectare. De randsloot is geen onderdeel van dit 
deelgebied. De kade wordt door vereniging Natuurmonumenten beheerd als bloemrijk 
grasland waarbij het beheer naar verwachting met begrazing wordt uitgevoerd. 

principe beeldreferentie technische oplossing 
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5.6 Recreatie en beheer 
 

Wandelpad 

Het projectgebied wordt opengesteld voor wandelaars. Het gebied is toegankelijk over 
een onverhard wandelpad. Dit wandelpad loopt over de te verhogen kreekrug en over de 
westelijke kade. Aan de zuidkant van het projectgebied sluit de wandelroute aan op 
dijktalud van de Noordenseweg. Het pad loopt bovenlangs het dijkprofiel, zodat het 
gebied ook van bovenaf is te beleven. De gemeente wordt geadviseerd de inrichting van 
het fietspad in combinatie met een wandelverbinding uit te werken.  
 
Beheer 

Het pad over de kreekrug wordt geschikt gemaakt voor beheerverkeer. Het pad wordt 
daarom overal minimaal 3 meter breed. In de noordoosthoek van deelgebied 1 worden 
een aantal dammen aangelegd, zodat deze percelen bereikbaar zijn vanaf de oostelijke 
kade. De drooglegging van het pad moet minimaal 30cm zijn. Het huidige beheerpad 
vanaf de Noordenseweg vervalt, omdat deze te laag ligt ten opzichte van het 
toekomstige waterpeil in de winterperiode.  
 

Tijdelijke op- en afrit 

Ten behoeve van de aanleg van het projectgebied zal het werkverkeer gebruik maken 
van een (tijdelijk) nog aan te leggen op- en afrit vanaf de Noordenseweg. Voor de aanleg 
van deze op- en afrit is een aanlegvergunning afgegeven door de gemeente Nieuwkoop 
aan Vereniging Natuurmonumenten.  
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6 Inrichtingsmaatregelen 
Om de doelen zoals geschetst in hoofdstuk 3 te realiseren zijn in dit hoofdstuk de 
inrichtingsmaatregelen benoemt die de voorwaarden scheppen waardoor de beoogde 
doelen kunnen worden behaald.  
 
De uitgangspunten en te nemen maatregelen (werkzaamheden) voor de uitvoering 
worden achtereenvolgens in hoofdlijn beschreven. Deze werkzaamheden vormen de basis 
voor de onderliggende raming en is het uitgangspunt voor het nog op te stellen bestek 
en detailtekeningen. Het werk wordt conform onderstaande uitgangspunten uitgevoerd. 
 
Uitgangspunt voor alle werkzaamheden is dat het gemiddelde maaiveld ligt op –5.50 
N.AP en het huidige polderpeil –5.92 N.A.P is.  

6.1 Opruimen 
Met het oog op kostenbesparing worden alleen die zaken verwijderd die de inrichting of 
natuurontwikkeling belemmeren. In de besteksfase wordt een detail inventarisatie 
gemaakt van de opruimwerkzaamheden. De volgende opruimingswerkzaamheden zijn 
opgenomen: 

• Verwijderen en afvoeren betonpad, circa 200m (ter plaatse van de nieuw te 
realiseren kade aan de zuidkant van het projectgebied); 

• Verwijderen en afvoeren 100m hekwerk (raster); 
• Verwijderen en afvoeren 10 dammen inclusief duikers. 

6.2 Grondwerk 

6.2.1 Graven watergangen 

In en rondom het projectgebied worden 6 watergangen onderscheiden: 
1 Hoofdwatergang noordzijde verbreden 
2 Hoofdwatergang noord-oostzijde verbreden 
3 Watergang binnenzijde noordelijke kade 
4 Huidige watergang tussen industriepark Nieuwkoop en het projectgebied 

verbreden en omvormen tot hoofdwatergang 
5 Randsloot westzijde Julianalaan verbreden 
6 Randsloot (op polderpeil) tussen natuurgebied en bebouwing 

Noordenseweg (verbreden of nieuw aan leggen) 
7 Watergang binnenzijde zuidelijke kade 

 
1. Hoofdwatergang noordzijde 

De huidige watergang aan de noordzijde van het plangebied wordt verbreed, krijgt de 
functie van hoofdwatergang en wordt circa 10 meter breed. De oppervlakte van de 
huidige watergang (gelegen in het midden van het plangebied) wordt uitgeruild naar de 
watergang die ligt aan de noordkant van het projectgebied. Dit gebeurt op basis van 
kadastrale oppervlakte (circa 5 meter breed). De verbreding gebeurt op grond van 
Vereniging Natuurmonumenten. Uitgangspunt is dat de insteek van de watergang op de 
nieuwe kadastrale grens komt te liggen. Het uitruilen wordt door Vereniging 
Natuurmonumenten en het waterschap onderling geregeld. 

• Het talud aan de zuidkant wordt 1:3 (aanname huidige situatie: talud is 1:2); 
• de verbreding op het maaiveld is gemiddeld 3,5 meter,  
• de diepte van het profiel is 1,5 meter (maaiveld tot bodem),  
• De totale lengte van de verbreding is circa 540 meter; 
• Totaal komt circa 1.880 m3 grond vrij.  
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Figuur 6-1 Principeprofiel watergang noordzijde, kade en watergang aan binnenzijde kade 

 
2. Hoofdwatergang noord-oost zijde verbreden 

De huidige watergang aan de noord-oost zijde van het plangebied wordt verbreed, krijgt 
de functie van hoofdwatergang en wordt circa 7 meter breed. De verbreding gebeurt op 
grond van Vereniging Natuurmonumenten. Aan de kadastrale situatie veranderd niets.  
 
Het talud aan de westkant wordt 1:3 (aanname huidige situatie: talud is 1:2); 

• de verbreding op het maaiveld is gemiddeld 3 meter,  
• de diepte van het profiel is ca. 1,5 meter (maaiveld tot bodem),  
• De totale lengte van de verbreding is circa 370 meter; 
• Totaal komt circa 1.400 m3 grond vrij.  

 
 

3. Watergang binnenzijde noordelijke kade 

Aan de binnenzijde van de noordelijke kade wordt een watergang aangelegd.  
De watergang wordt als volgt uitgevoerd: 

• Talud aan beide zijden 1:2; 
• Ontgravingdiepte is 0,65 meter; 
• Breedte watergang op insteek talud 7 meter; 
• Totaal komt circa 2.067 m3 grond vrij. 

In figuur 6-1 is het te graven profiel in tekening weergegeven naast de kade. 
 
4. Hoofdwatergang westzijde (Industriepark Nieuwkoop) 

De huidige watergang langs het Industriepark Nieuwkoop wordt een nieuwe 
hoofdwatergang en wordt verbreed van circa 3-4 meter tot 10 meter bovenbreedte 
(insteek talud). De verbreding vindt plaats aan de kant van de groenzone. Ter plaatse 
van deze verbreding is het kadastraal eigendom de gemeente Nieuwkoop. 

• Het oude profiel aan de westzijde van deze sloot wordt gehandhaafd (1:2); 
• De watergang krijgt aan de oostzijde aan talud van 1:3 (aanname huidig talud 

is 1:2); 
• De diepte van het profiel is 1.5 meter (maaiveld tot bodem); 
• De totale slootlengte is circa 380 meter. 
• Totaal komt circa 2.546 m3 grond vrij.  

 

 

Figuur 6-2 Principeprofiel watergang westzijde (Industriepark Nieuwkoop) 

 
5. Randsloot westzijde (Julianalaan) 

De sloot langs de Julianalaan wordt verbreed naar 6 meter bovenbreedte (insteek tot 
insteek bij een gemiddeld maaiveldhoogte van –5.50 NAP). De sloot behoudt de huidige 
functie van tertiaire watergang en dient als afvoer van het water van de Noordenseweg.   

• Het talud aan de oostkant wordt 1:2; 
• De sloot wordt verbreed naar 6 meter.  
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• De diepte van het profiel is 1.0 meter (maaiveld tot bodem); 
• De sloot heeft een lengte van circa 340 meter.  
• Totaal komt circa. 498 m3 grond vrij.  
•  

 

Figuur 6-3 Principeprofiel randsloot westzijde (Julianalaan) 

 
6. Randsloot zuidzijde natuurgebied 

Langs grofweg de zuidkant van het plangebied wordt een randsloot aangelegd. Deze 
randsloot wordt nieuw gegraven voor de waterafvoer rondom het plangebied. De 
randsloot is gedeeltelijk al aanwezig, het overige deel zal nieuw worden gegraven.   

• Bodembreedte 0.5 meter; 
• Bovenbreedte 4.5 meter; 
• Diepte profiel 1.0 meter; 
• Talud (aan beide zijden) 1:2; 
• De totale lengte van het nieuw te graven deel van de sloot is circa 370 meter;  
• Totaal komt circa 1.521 m3 grond vrij.  

 

 

Figuur 6-4 Principeprofiel randsloot zuidzijde, kade en watergang binnenzijde 

 
7. Watergang binnenzijde zuidelijke kade 

Aan de binnenzijde van de zuidelijke kade wordt een watergang aangelegd.  
De watergang wordt als volgt uitgevoerd: 

• Talud aan beide zijden 1:2; 
• Ontgravingdiepte 0,65 meter; 
• Breedte watergang op insteek talud 7 meter; 
• Totaal komt circa 3.050 m3 grond vrij. 

In figuur 6-4 is het te graven profiel in tekening weergegeven naast de kade. 

6.2.2 Aanleg kade/waterkering en ophoging kreekrug  

In het projectgebied worden 4 kaden aangelegd. Eveneens is grond benodigd voor het 
verhogen van de kreekrug omdat deze gebruikt wordt als wandelpad en voor de 
ontsluiting van beheerverkeer.  
 
Voor iedere kade is van toepassing:  

• Binnenzijde van de kade talud 1:5, buitenzijde van de kade talud 1:3; 
• Kruinhoogte van de kade (na inklinking) –4.80 NAP (waakhoogte kade >40 

centimeter boven hoogste peil); 
• De kade heeft een bovenbreedte van 3 meter1; 

                                                                        
1
 Deze breedte is gekozen in verband met de benodigde breedte voor het beheer en onderhoud. De kade is in 

de beleidsregel regionale keringen getypeerd als groene kade. De kade zorgt voor een kerende hoogte tussen 

polderpeil en maximaal waterpeil in het natuurgebied van 0,52 meter.  
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• De kade heeft een onderbreedte van 8.6 meter; 
• De hoogte van het kadeprofiel is gemiddeld 0.7 meter (uitgaande van een 

gemiddelde maaiveldhoogte van –5.50 NAP). 
 

 

Figuur 6-5 Principeprofiel kade rondom deelgebied 1 

 
1. Kade noordzijde 

• De totale lengte van de waterkering aan de noordzijde is circa 490 meter.  
• De kade heeft een inhoud van circa 1.990 m3.  

 
2. Kade oostzijde 

• De totale lengte van de waterkering aan de oostzijde is circa 785 meter.  
• De kade heeft een inhoud van circa 3.190 m3.  

 
3. Kade zuidzijde 

• De totale lengte van de waterkering aan de zuidzijde is circa 800 meter.  
• De kade heeft een inhoud van circa 3.250 m3.  

 
4. Kade westzijde 

• De totale lengte van de waterkering aan de westzijde is circa 925 meter.  
• De kade heeft een inhoud van circa 3.760 m3.  

 
5. Verhogen van kreekrug/aanleg wandelpad 

Voor het aan te leggen wandelpad en versterken van de kreekrug is uitgegaan van de 
volgende gegevens voor het zichtbaar maken van deze kreekrug in combinatie met 
aanleg onverhard wandelpad. 
• De hoogte na inklinking is –5.10 meter NAP.  
• Het wandelpad een profiel heeft met een hoogte van 30 cm (gerekend vanaf 

gemiddeld hoogste peil –5.40 NAP); 
• De bodembreedte van het profiel is circa 5 meter; 
• De bovenbreedte van het profiel is 3 meter; 
• De totale kadelengte op te hogen is circa 1.300 meter; 
• De kade een inhoud heeft van circa 2.080 m3. 

 
Wanneer de kreekrug in de huidige situatie breder of hoger is dan het hierboven 
beschreven theoretisch profiel worden er geen maatregelen genomen voor aanleg van 
het wandel/beheerpad. Aan de hand van de beschikbare terreingegevens is ingeschat 
dat het verhogen van het pad voor een lengte van circa 1.300 m1 nodig is. 

 

Figuur 6-6 Principeprofiel verhoging kreekrug voor wandelpad en beheerontsluiting 
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6.2.3 Overige grondwerkzaamheden 

Voor het realiseren van de natuurdoelen zoetwatergemeenschap, nat schraalgrasland en 
rietland  worden diverse maatregelen uitgevoerd. Hieronder een opsomming met 
maatregelen.  
 
Plaggen in deelgebied 2 (voor natuurdoel nat schraalgrasland) 

Gemiddeld word 20 centimeter geplagd (uiterste waarden tussen 10 cm en 30 cm met 
vloeiende aansluiting naar 0cm van het aansluitende gebied). De wijze van plaggen 
wordt in het bestek nader uitgewerkt. 

• Te plaggen breedte: circa 50 meter; 
• Te plaggen lengte: circa 225 meter met aansluiting op maaiveld daarbuiten; 
• Oppervlakte totaal te plaggen: 12.000 m2; 
• Totaal te ontgraven: 2.400 m3. 

 
De beide slootkanten van de sloot die door het te plaggen gebied loopt krijgen een oever 
met steile/haakse slootkanten (1:0). Deze oever heeft een waterbodem van 10-20 cm 
diep. De breedte van deze waterbodem varieert van 0.5 tot 2 meter.  
 
Verruiming van huidige watergang in het midden (voor zoetwatergemeenschap) 

Midden in het projectgebied (in de huidige situatie) ligt een hoofdwatergang. Deze 
watergang verliest na inrichting zijn functie als hoofdwatergang, maar zal behouden 
blijven en waar nodig verruimd rondom de huidige lage plekken (vanaf -5.80) in midden 
gebied. Hierdoor ontstaan diepere plaatsen in de waterpartijen.  

• Diepte te ontgraven 1 meter; 
• Verruiming oeverlengte lengte ca. 175 meter; 
• Totaal komt 2.275 m3 grond vrij. 

 

Nieuw te graven waterpartij bij kavelsloten (voor zoetwatergemeenschap) 

De nieuw te graven sloot dient te passen in het verkavelingspatroon, waarbij ruimte 
wordt geboden aan de variatie aan natuurlijke omstandigheden die nodig is om alle 
soorten van het systeem een plek te geven.  

• Oppervlakte totaal (20 bij 70 meter) 1.400 m2; 
• Afgraven (profiel) 40 centimeter; 
• Lengte ontgraven 65 meter; 
• Breedte ontgraven 40 meter; 
• Totaal te ontgraven 560 m3; 

 
Maatregelen ten behoeve van ‘drijvende eilanden’ 

In paragraaf 6.2.1 is de aan te leggen sloot aan de binnenkant van de zuidelijke kade 
beschreven. Hier wordt beschreven welke maatregelen extra nodig zijn om het effect van 
de ‘drijvende eilanden’ te versterken. Deze maatregelen zijn als volgt: 

• De perceelskoppen langs de Noordenseweg worden op rafelige wijze afgerond; 
• Per perceelskop wordt gemiddeld circa 200 m2 ontgraven; 
• De diepte van het te ontgraven profiel is circa 80 centimeter; 

Totaal komt 2.000 m3 grond vrij. 
 

Deelgebied 2: natuurinrichting op polderpeil 

De maatregelen die genomen worden in deelgebied 2, ten behoeve van de verbetering 
van de waterkwaliteit door middel van het "systeem verlengde aanvoer" zijn als volgt: 

• Aanbrengen duiker, diameter 600mm, lengte 8 m1 aan de zuidkant van de 
percelen; 

• Aanbrengen duiker, diameter 600mm, lengte circa 35 m1 aan de noordzijde; 
• Graven verbindingssloot van 35 m1 aan de zuidzijde; 
• Aanbrengen 6 peilscheidende dammen.  
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6.3 Beplanting 
Inzaaien gras 

• De kaden en de kreekrug/wandelpad worden ingezaaid met een gras; 
• Graszaadmengsel B3, bermenmengsel. 

 
Aanbrengen riet 
Om de rietvorming te stimuleren worden de volgende maatregelen uitgevoerd. 

• Aanbrengen bagger mét rietwortelstokken: 
- Aanbrengen over circa 10% van de oppervlakte (circa 5 hectare) van 

deelgebied 1; 
- De aan te brengen bagger moet in een dunne laag aangebracht worden. 

Voorwaarde is dat de rietwortelstokken goed worden verspreid in het 
gebied. 

- Gerekend met een hoeveelheid benodigde bagger, circa 5.000 m3. 
Uitgangspunten: 

- De bagger moet rietwortelstokken bevatten; 
- De bagger dient van schone kwaliteit te zijn; 
- De bagger komt vrij uit een baggerproject in de omgeving; 
- De bagger wordt door derden geleverd ter plaatse om niet; 
- Intern transport van de bagger en verwerken ter plaatse valt binnen dit 

project. 

6.4 Kunstwerken 
In het projectgebied worden de volgende waterbouwkundige kunstwerken aangebracht: 
 
1. Dam inclusief beschoeiing, zonder duiker aan oostkant gebied voor kade in 

huidige hoofdwatergang. Afwerken met houten beschoeiing.  

Maatvoering: 
• Bodembreedte profiel 14 meter; 
• Kruinbreedte 5 meter; 
• Diepte profiel 1.5 meter; 
• Lengte dam circa 20 meter. 

 

 

2. Stuw, damwand en looppad 

Maatvoering: 
• Loopbrug ten behoeve van kruising wandelpad kreekrug over hoofdwatergang;  
• Schuifstuw in een hardhouten damwand; 
• NAP peilschaal bij stuw aan de zijde van het projectgebied, af te lezen vanaf de 

kade met een schaalverloop van tenminste -6,20 tot -4,80 m NAP. 
 

3. Loopbrug over hoofdwatergang vanaf parkje 

Maatvoering: 
• Overspanning circa 10 meter; 
• Minimaal 1,25 m boven waterpeil; 
• Minimale doorvaartbreedte 2 meter; 
• Oevers onder brug onderhoudbaar in verband met het beheer watergang; 
• Eenvoudige uitvoering. 

 
4. Kunstwerken in deelgebied 2 voor optimalisatie waterkwaliteit 

Maatregelen: 
• Aanbrengen 5 dichte dammen met beschoeiing; 
• Aanbrengen 1 dam met duiker, diameter 600mm; 
• Aanbrengen duiker, lengte circa 30 á 40 meter aan noordzijde voor verbinding 

watergangen; 
• Graven watergang aan zuidkant om de watergangen te verbinden. 
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6.5 Parkeerplaats en tijdelijke ontsluiting 
Tijdelijke op- en afrit 

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd voor de tijdelijke ontsluiting van het 
projectgebied: 

• Aanbrengen tijdelijke toegang tot het werkterrein; 
• In stand houden en schoonhouden toegang tijdens de uitvoering; 
• Opruimen tijdelijke toegang na uitvoering inrichtingsmaatregelen. 

 
Parkeerplaats inclusief op- en afrit 

Ten behoeve van de ontsluiting en parkeervoorziening van het gebied worden de 
volgende maatregelen uitgevoerd: 

• Verbreden op- en afrit van de Zevensprong van 3 naar ca. 5 meter; 
• Verbeteren toegangsweg, 3 meter breed, vanaf de op- en afrit tot aan de nieuwe 

kade; 
• Aanleggen parkeerplaats met 15 parkeerplaatsen, uitvoering in grasbetontegels 

t.b.v. “groene” uitstraling; 
• Aanbrengen toegangshek, passerbaar voor wandelaars, tussen parkeerplaats en 

toegang natuurgebied. 

6.6 Maatregelen ontsluiting graslandzone (deelgebied 3) 
De volgende maatregelen worden getroffen voor de ontsluiting van de graslandzone: 

• Vervangen betonnen brugdek bestaande brug; 
• Verhogen maaiveld ter plaatse van brug om drooglegging te verbeteren; 
• Aanbrengen van rasters en hekwerken, zodat dit perceel afgescheiden wordt van 

het wandelpad over de kreekrug. 
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7 Effecten van inrichting 

7.1 Natuur 
 
Nieuwkoop-Noorden (waaronder Ruygeborg) is een invulling van de EHS en vormt geen 
onderdeel van het Natura 2000 gebied Nieuwkoopse Plassen. Wel zorgt de 
natuurinrichting voor versterking van de natuurkwaliteit van de Nieuwkoopse Plassen, 
omdat het fourageergebied, van diverse vogelsoorten die de Nieuwkoopse Plassen als 
leefgebied hebben, uitgebreid wordt. Ook wordt, door het opzetten van het waterpeil, de 
wegzijging vanuit de Nieuwkoopse Plassen iets verminderd. 

7.2 Water 
Duurzaam waterbeheer 
Het waterbelang is samen met het natuurbelang één van de sturende factoren geweest 
voor de inrichting van het natuurontwikkelinggebied. Het gebied krijgt een in principe 
zelfvoorzienend  peilbeheer. Het past hiermee binnen het principe van duurzaam 
waterbeheer en het goed omgaan met water. Daarnaast wordt het water in het algemeen 
binnen het gebied vastgehouden (flexibel peilbeheer) en wordt eventueel overtollige 
water vertraagd en/ of op een geschikt tijdstip (voor polder Nieuwkoop) afgevoerd. Dit is 
conform de waterkwantiteits-trits uit de WB21 nota “vasthouden-bergen-afvoeren. 
 
Effecten op peilbeheer/waterberging van polder Nieuwkoop. 
 
In de huidige situatie maakt het projectgebied onderdeel uit van de waterhuishouding 
van polder Nieuwkoop. Het projectgebied heeft relatief veel open water, en de bijdrage 
aan de waterberging van de polder als geheel is daarom relatief groot.  
Door de waterhuishoudkundige isolatie van deelgebied 1 wordt in totaal ca. 3,45 ha open 
water onttrokken aan de totale waterbergingscapaciteit van polder Nieuwkoop.  
 
Met de uitvoering van het inrichtingsplan wordt echter ook nieuw open water 
gerealiseerd: 
 

1 sloot Noordzijde 5m 1882 m² 
2 sloot Noord Oostzijde 1110 
3 sloot zijkant industriegebied 10m 1987 m² 
4 sloot zijkant Julianalaan 6m 664 m² 
5 Watergang t.b.v. verlengde 

afvoer 
3000 m² 

6 sloot zuidzijde 3.5m 1496 m² 

 Totaal 1,01 ha 

 
 
Per saldo vermindert de oppervlakte open water in de polder derhalve met 2,44 ha 
(=3,45 ha – 1,01 ha) . Relatief gezien wordt de oppervlakte open water in de polder zelfs 
iets vergroot namelijk met 0,01%.  
Buiten het deelgebied waar de peilopzet zal worden gerealiseerd vinden er geen 
dempingen plaats die de waterbergingscapaciteit beïnvloeden. 
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Indien wordt aangenomen dat er in een calamiteitensituatie geen waterafvoer plaatsvindt 
vanuit het deelgebied dat waterhuishoudkundig wordt geïsoleerd, neemt de peilopzet in 
de polder zelfs af. Per saldo heeft de voorgenomen natuurinrichting een positief effect op 
de waterberging van de polder Nieuwkoop. 
 
 

Polder huidige situatie   

Oppervlakte polder 1430 ha 
Oppervlakte open water 94,23 ha 
% open water 6,59% 

  
Veranderingen door inrichtingsplan  

Oppervlakte waterhuishoudkundige isolatie/eigen peilbeheer 
deelgebied 1 

40 ha 

Oppervlakte open water binnen deelgebied 1 3,45 ha 
 (ca. 8,6%) 

Oppervlakte nieuw te realiseren open water in polder 0,79 ha 
  

Polder na uitvoering inrichtingsplan  

Oppervlakte polder (= 1430 ha – 40 ha)  1390 
Oppervlakte open water (=  94,23 ha-3,45 ha+1,01 ha) 91,79 ha 

% open water 6,60% 

 
 
Effecten op omliggende functies 
De peilopzet in deelgebied 1 zal naar verwachting slechts geringe hydrologische effecten 
op de omgeving tot gevolg hebben. In de omgeving blijft het huidige peil namelijk 
gehandhaafd. Het deelgebied 1 wordt hydrologisch afgezonderd door het aanleggen van 
een peilscheidende kade rondom dit deelgebied. Tussen deelgebied 1 en de bebouwing 
langs de Noordenseweg wordt een doorgaande afwateringssloot gerealiseerd, zodat de 
omgeving die het huidige waterpeil zal behouden. Door de relatief grote weerstand van 
de deklaag zullen peilveranderingen slechts beperkt doorwerken in het hydrologisch 
systeem. De peilopzet in het natuurgebied is ook relatief beperkt (in omvang en in 
oppervlakte) ten opzichte van de bestaande peilverschillen in het gebied (huidige 
peilverschil met Nieuwkoopse Plassen bedraagt 4,5 meter). 
Het monitoringmeetnet dat in 2007 is gerealiseerd in het kader van het inrichtingsplan 
zal worden gebruikt om de hydrologische effecten van de peilopzet te volgen en te 
toetsen. 
 
Effecten op Nieuwkoopse Plassen 
De peilopzet in deelgebied 1 draagt in principe bij aan het terugdringen van de 
wegzijging vanuit de Nieuwkoopse Plassen, maar de omvang van dit effect is zeer 
beperkt. Dit komt door de relatief hoge weerstand van de deklaag en de relatief beperkte 
omvang en oppervlakte van de peilopzet ten opzichte van de huidige peilverschillen met 
de Nieuwkoopse Plassen.    
 
Waterafvoer 
Door de aanleg van het projectgebied wordt de huidige hoofdwatergang opgeheven. Deze 
wordt verplaatst direct grenzend aan de noordzijde van het projectgebied. Aan de 
westkant wordt een hoofdwatergang gegraven. Aan de oostkant van het gebied ligt een 
sloot die gaat fungeren als hoofdwatergang. De huidige maatgeving van deze sloot 
voldoet niet aan de door het Hoogheemraadschap van Rijnland gestelde eisen voor een 
hoofdwatergang. De watergang zal daarom worden verbreed.  
 
Risico graafwerk langs Noordenseweg 
Omdat de graafwerkzaamheden van de zuidelijke randsloot en de kade aan de 
binnenkant van de zuidelijke kade dicht bij de dijk plaatsvinden is inzichtelijk gemaakt of 
hiermee de stabiliteit van de dijk wordt aangetast. Theoretisch kan de stabiliteit van de 
dijk in gevaar komen en er kunnen wellen ontstaan in het natuurgebied.  
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De te graven profielen zijn getoetst aan het beoordelingsprofiel die het 
Hoogheemraadschap van Rijnland hanteert voor regionale waterkeringen. Hieruit blijkt 
dat de graafwerkzaamheden buiten het beoordelingsprofiel te vallen, waardoor de 
stabiliteit van de dijk niet in gevaar komt. 
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8 Onderzoek 

 

In dit hoofdstuk worden de mogelijk relevante ruimtelijke effecten van de wijziging naar 
natuur. Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening mag dit plan niet leiden tot 
een onevenredige aantasting van bijvoorbeeld de bodem, de waterhuishouding, de 
luchtkwaliteit en flora en fauna. 

 

8.1  Milieutechnisch onderzoek en bodemchemisch 

onderzoek  
Met deze onderzoeken is inzicht verkregen in de bodemgesteldheid en 
bodemverontreinigingen in het projectgebied. De resultaten hiervan zijn gebruikt bij het 
opstellen van het inrichtingsplan en zullen ook in de besteksfase gebruikt worden. 
 

8.2  Archeologisch onderzoek  
Langs de Noordenseweg is de trefkans op het aantreffen van archeologische vondsten 
laag. Ter plaatse van de kreekrug is de trefkans (middel-)hoog. Aangezien de kreekrug 
niet wordt aangetast maar zal worden opgehoogd is nader archeologisch onderzoek niet 
nodig. 
 

8.3  Natuur en Flora en Fauna 
Ter bescherming van ecologische waarden dient er bij ruimtelijke ingrepen een afweging 
te worden gemaakt in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en 
faunawet. De Flora- en faunawet beschermt planten- en diersoorten. De 
Natuurbeschermingswet 1998 ziet op gebiedsgerichte natuurbescherming.  
 
Natuurbeschermingswet  

Op basis van de geactualiseerde voortoets "Natuurontwikkeling in de polder Nieuwkoop-
Noorden in relatie tot de Natuurbeschermingswet" (9 juli 2010) is geconcludeerd dat er 
geen vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet nodig is. Dit is op 9 september 
2010 aan de gemeente en DLG schriftelijk bevestigd door de Provincie Zuid-Holland. 
 

Flora en Faunawet 

De Flora en Fauna wet stelt dat als een werk op zodanige wijze kan worden ingericht dat 
er geen schade wordt toegebracht aan beschermde plant-, of diersoorten er geen 
ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Ten behoeve van deze regeling heeft de Dienst 
Landelijk Gebied een flora en fauna onderzoek laten uitvoeren door Bureau 
Waardenburg. In dit onderzoek zijn een aantal mitigerende maatregelen opgenomen. 
Deze maatregelen zullen worden verwerkt in en ecologisch werkprotocol waaraan de 
aannemer zich ten tijde van de uitvoering dient te houden. De werkwijze (zoals gesteld 
in het ecologisch werkprotocol) zal worden opgesteld conform de gedragscode van het 
ministerie van EL&I. 
 

8.4  Hydrologisch onderzoek 
Zoals beschreven in paragraaf 9.5 monitoort het Hoogheemraadschap van Rijnland twee 
maal per jaar, tot en met één jaar na inrichting, de peilbuizen om informatie te 
verkrijgen over de grondwaterstanden en stijghoogte in het gebied.  
 

8.5  Ontgrondingvergunning  
In het kader van de ontgrondingsverordening Zuid-Holland 1998 (Ovzh) is door de 
Provincie Zuid-Holland op 12 augustus 2010 een schriftelijke bevestiging afgegeven dat 
Ruygeborg vrijgesteld is van deze vergunningplicht. 
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8.6  Water 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient rekening gehouden te worden met de 
waterhuishouding. Het hoogheemraadschap van Rijnland is nauw betrokken bij het 
project en onderstaande aanvragen zijn in behandeling bij het hoogheemraadschap. 
 
peilbesluit 
Het peilbesluit is een proces van ca. 3-6 maanden. De voorbereiding en aanbesteding 
kan plaatsvinden onafhankelijk van de aanvraag peilbesluit op basis van o.a. 
watergebiedsplan. Hierbij is alleen rekening gehouden met de proceduretijd bij 
Hoogheemraadschap van Rijnland en niet met proceduretijd bij de provincie Zuid-Holland 
(maximaal 2x13weken). Ook eventuele zienswijzen kunnen vertragend werken.  
 

Ontheffing van Keur en afwijking peilbesluit 
Op basis van het inrichtingsplan en vervolgens het bestek en de bestekstekeningen wordt 
door (of in opdracht van) de Dienst Landelijk Gebied een ontheffing van de keur 
aangevraagd. Door Hoogheemraadschap van Rijnland is aangegeven medewerking te 
verlenen voor de 1e fase, de proceduretijd voor het verkrijgen van een keurvergunning is 
(zonder bezwaren) een periode van 3 maanden. Omdat van het peilbesluit wordt 
afgeweken moet ook een vergunning worden aangevraagd voor het afwijken van het 
peilbesluit. 
 
In februari 2010 is op basis van de technische tekeningen een voortoets gedaan door 
Rijnland. Aansluitend hierop zijn de definitieve aanvragen worden ingediend. Hierin wordt 
tegelijkertijd het peilbesluit meegenomen. De watervergunning is inmiddels verleend. 
 

8.7  VBLN (Verordening Bescherming Landschap en 

Natuur) 
Voor het dempen van sloten in het projectgebied is een ontheffing nodig in het kader van 
de VBLN. De provincie Zuid Holland is hiervoor het bevoegd gezag. Omdat in dit project 
geen sloten worden gedempt is een ontheffing niet nodig. 
 

8.8  Externe veiligheid 
 
Het “Besluit kwaliteitseisen externe veiligheid” (Bevi) is op 27 oktober 2004 in werking 
getreden. Hierin zijn normen voor de maximaal toelaatbare/aanvaardbare risico’s als 
gevolg van de aanwezigheid van risicovolle inrichtingen of vervoersassen van gevaarlijke 
stoffen over wegen, spoor, water en via buisleidingen vastgelegd. 
 
In het plangebied en directe omgeving bevinden zich geen risicovolle inrichtingen die van 
invloed zouden kunnen zijn op de voorgestane ontwikkelingen. De externe veiligheid 
vormt dan ook geen belemmering voor de geplande ontwikkelingen. 
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8.9  Luchtkwaliteit 
 
Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Hiermee wordt de 
wijziging van de Wet Milieubeheer ten aanzien van de luchtkwaliteitseisen bedoeld. De 
wet maakt een onderscheid in projecten die “in betekenende mate” (IBM) en “niet in 
betekenende mate” (NIBM) bijdragen aan verslechtering van de luchtkwaliteit. Daarnaast 
worden er bestemmingen genoemd die extra gevoelig zijn voor luchtvervuiling (gevoelige 
bestemmingen). 
 
De Wet milieubeheer, hoofdstuk 5 betreffende luchtkwaliteitseisen, verplicht de 
gemeente de hierin opgenomen grenswaarden in acht te nemen bij haar ruimtelijke en 
milieukundige besluitvorming. De luchtkwaliteitseisen vormen geen belemmering voor 
ruimtelijke ontwikkelingen als: 

- er geen sprake is van een feitelijk of dreigende overschrijding van een 
grenswaarde; 

- een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit 
leidt; 

- een project ‘niet in betekende mate’ bijdraagt aan de luchtverontreiniging; 
- een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het 

NSL, dat in werking treedt nadat de EU derogatie heeft verleend. 
Een project draagt ‘niet in betekende mate’ (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging als de 
3% grens niet wordt overschreden. De 3% grens is gedefinieerd als 3% van de 
grenswaarde voor het jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide 
(NO2).  
 

Voorliggend project zorgt niet voor een verslechtering van de luchtkwaliteit. Nader 
onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.  
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9 Begroting en financiering 

9.1 Begroting 
 
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij het opstellen van de begroting: 

• Begroting opgezet conform de SSK Systematiek; 
• De bandbreedte van de begroting is bepaald met een Niveau II berekening; 
• De kosten zijn inclusief de kosten voor Engineering (besteksvoorbereiding, 

aanbesteding en directievoering tijdens de uitvoering);  
• De kosten zijn inclusief BTW en onvoorzien; 
• De kosten zijn begroot voor de maatregelen genoemd in dit plan; 
• Het prijspeil van de begroting is najaar 2008; 
• De raming is exclusief de kosten/uren voor inzet van DLG; 
• Uitgangspunt is dat de inrichtingswerkzaamheden worden uitgevoerd bij gunstige 

weers- en terreinomstandigheden. Er zijn geen kosten opgenomen voor 
voorzieningen die werken bij nattere omstandigheden mogelijk maken. 

 
Een kostenraming voor het projectgebied is opgesteld op basis van de uitgangspunten 
van het inrichtingsplan.  

Tabel 5 Begroting inrichting projectgebied 

Raming werkzaamheden 

Kosten 

(afgerond) 

Inrichtingskosten natuurmaatregelen EHS € 520.000 

Communicatie € 10.000 

Onderzoekskosten en legeskosten vergunningen 
*) € 25.000 

Totale kosten inclusief BTW € 555.000 

 
*) exclusief reeds uitgevoerde onderzoeken in 2006/2007 (€ 44.140) 
 
De huidige totale raming voor de voorbereiding en uitvoering van de inrichtingskosten 
van het inrichtingsplan bedraagt, inclusief 19% BTW: 555.000 euro. De bandbreedte bij 
deze raming bedraagt circa € 60.000 bij een trefzekerheid van circa 70%. De 
bandbreedte van de raming ligt tussen de € 525.000 en € 585.000. Dit wil zeggen dat 
met een zekerheid van 70% de uiteindelijke investeringskosten binnen deze bandbreedte 
uitkomen, mits er geen planwijzigingen optreden of andere (forse) onvoorziene kosten 
als gevolg van oorzaken van buitenaf, zoals bijvoorbeeld andere wetgeving of politieke 
besluiten.  
In dit bedrag geen rekening gehouden met indexering van gestegen prijzen. Bij 
uitvoering van de werkzaamheden in 2010 zal het budget in de tijd geïndexeerd worden 
naar het op dat moment geldende prijspeil.  
 
Dit bedrag betreft de inrichting van alle in het inrichtingsplan beschreven maatregelen. 
De basis is de inrichting van de natuur (EHS) met een kleine investering voor primaire 
recreatie in de vorm van een graspad met toebehoren.  
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9.2 Financiering 
 

Realiseren natuuropgave EHS 

De provincie Zuid-Holland heeft op basis van het inrichtingsplan vanuit de ILG (nieuwe 
natuur) een budget beschikbaar gesteld van maximaal € 585.000,-.  
 
Met de realisatie van de inrichtingsmaatregelen, zoals beschreven in hoofdstuk 5, worden 
de natuurdoelen gerealiseerd conform het natuurgebiedsplan.  
 
De kosten per hectare zijn circa € 13.000. Dit bedrag is hoger dan het gemiddelde 
normbedrag dat, voor het inrichten van EHS – nieuwe Natuur, in de 
bestuursovereenkomst tussen het Rijk en de provincie Zuid-Holland beschikbaar is 
gesteld. De volgende maatregelen vallen niet binnen de doelstellingen van de EHS – 
nieuwe Natuur en zijn wel meegenomen in dit project: 

• Het ontsluiten van de agrarische percelen naast het bedrijvenpark Nieuwkoop; 
• Enkele voorzieningen die recreatief medegebruik mogelijk maken; 
• Het aanleggen van een parkeervoorziening en ontsluiting die betrekking hebben 

op het volledig ingerichte natuurgebied van 200 hectare in de toekomst. 
 
Bijdrage Hoogheemraadschap van Rijnland 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft in de droogmakerij Nieuwkoop te kampen 
met een wateropgave om aan het beschermingsniveau tegen wateroverlast te voldoen. 
Derhalve is zij op zoek naar kansen voor extra openwater. Indien er extra 
watercompensatie wordt gerealiseerd  heeft het hoogheemraadschap Rijnland 
aangegeven de intentie te hebben dit te subsidiëren. 
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10 Eigendom, beheer en onderhoud 

10.1  Juridisch eigendom 
Algemeen 

Na inrichting van het projectgebied komt het vlakgroen met de daarin aanwezige 
voorzieningen (paden en kunstwerken) in eigendom, beheer en onderhoud bij Vereniging 
Natuurmonumenten. 
 
Voor een aantal zaken zijn aparte afspraken gemaakt: 
 
Parkeerplaats De Zevensprong 

De Zevensprong is eigenaar van de grond waarop de gezamenlijke parkeerplaats wordt 
gerealiseerd, inclusief de op- en afrit vanaf de Noordenseweg en is verantwoordelijk voor 
het beheer en onderhoud van de parkeerplaats en oprit. De Zevensprong verleent recht 
van overpad aan recreanten en de beheerders van het natuurgebied. Het notarieel 
vastleggen van het recht van overpad zal door de Stichting de Zevensprong en 
Natuurmonumenten onderling worden geregeld.  
 
Uitruil hoofdwatergang   

In het midden van het gebied is een hoofdwatergang gesitueerd die oost-west is gelegen. 
De functie van deze hoofdwatergang vervalt. De kadastrale oppervlakte van deze 
watergang van ca.5 m (eigendom van Hoogheemraadschap van Rijnland) wordt 
uitgeruild (met Vereniging Natuurmonumenten) en komt aangrenzend aan de bestaande 
hoofdwatergang aan de noordzijde van het natuurgebied te liggen. Deze oppervlakte 
wordt gebruikt om een verbreding aan de hoofdwatergang te maken. 
De definitieve eigendomssituatie wordt geregeld na inrichting van de 1e fase. Beide 
partijen leggen dit nog vast in een intentieverklaring 

• de gewenste eindsituatie (uitruil grond om niet); 
• de voorgesteld "tussensituatie" (natuurontwikkeling op deel perceel van huidige 

hoofdwatergang en watercompensatie langs zowel de noord- en oostzijde); 
• de formalisatie van de grondruil bij het kadaster na realisatie natuurgebied; 
• de notariële en kadasterkosten komen voor rekening van Vereniging 

Natuurmonumenten. 
 
Watergang Julianalaan 

Deze watergang wordt verbreed aan de zijde van het natuurgebied. De aangrenzende 
eigenaar blijft formeel verantwoordelijk voor het schonen van de sloot. Vereniging 
Natuurmonumenten maakt met de aanpalende eigenaren (bewoners Julianalaan) 
afspraken over het feitelijke onderhoud van de watergang. 
 
Randsloot Zevensprong - Vereniging Natuurmonumenten 

De eigendomsscheiding tussen de Stichting Zevensprong en vereniging 
Natuurmonumenten komt iets uit het hart van de nieuw te graven randsloot. Hierdoor zal 
de sloot iets meer op grond van Natuurmonumenten komen te liggen. Stichting de 
Zevensprong en de vereniging Natuurmonumenten hebben hier onderling afspraken over 
gemaakt.  
 

Watergang langs industriepark Nieuwkoop 

De hoofdwatergang langs het industriepark komt in eigendom van de gemeente 
Nieuwkoop.  
 

Watergang Zuidzijde 

De nieuw te graven randsloot  wordt volledig op eigendom van Vereniging 
Natuurmonumenten gegraven en Natuurmonumenten is verantwoordelijk voor het 
beheer en onderhoud. 
 



 

  blz 40 van 50  

  Versie/nummer 1.0 

Kade en stuw 

De kunstwerken en de kade komen in eigendom en beheer van Vereniging 
Natuurmonumenten. 

10.2  Natuurbeheer 
Na inrichting van de polder Nieuwkoop-Noorden zullen zich een aantal natuurdoeltypen 
gaan ontwikkelen. Natuurdoeltypen ontwikkelen zich echter niet vanzelf. De basis wordt 
gevormd door het water en de bodem, maar beheer is essentieel. Hieronder volgt per 
natuurtype een opsomming van de te nemen beheermaatregelen.  
 

Gehele projectgebied 
Instellen schuifstuw. 
 

Open water 
Voor het open water is het beheer van de waterpeilen het belangrijkst. Dit is in het 
voorgaande afdoende beschreven. Doordat het water in de winter op veel plaatsen met 
elkaar in contact staat kunnen predatoren als vissen en amfibieën overal komen. Dit zal 
zorgen voor een sterke beperking van de hoeveelheid muggen.   
 
Overjarig rietland 
Beheer vindt plaats afhankelijk van de ontwikkeling van het gebied. Zolang er geen 
opslag van struiken en bomen of verruiging met kruiden als winde en wilgenroosje 
optreden is maaibeheer niet nodig. De verwachting is dat in grote delen van het gebied 
lange tijd geen beheer nodig zal zijn. Mocht er wel sprake zijn van opslag van bomen en 
struiken dan worden deze door Vereniging Natuurmonumenten verwijderd door maaien 
of door uitsteken van de bomen en struiken. 
Als ruigtekruiden de overhand krijgen, is maaien gewenst. Dit wordt dan gedaan in het 
najaar of de winter.  
  
Struweel 
Opslag van boomvormende houtige gewassen wordt verwijderd. Uitgangspunt bij het 
beheer is dat het gebied een open karakter blijft houden. 
  

Bos 
Het natuurdoeltype bos (natuurlijk, elzen) behoeft geen beheer, mits de veiligheid niet in 
het geding komt. Dit blijft wel beperkt tot de plaatsen waar bos nodig is als visuele 
buffer, zoals bij het industriegebied. 
  

Bloemrijk grasland 
Bloemrijk hooiland ontwikkelt zich onder een beheer van jaarlijks maaien en afvoeren. 
De graslanden kunnen worden nabeweid met koeien of schapen. Op drogere bloemrijke 
graslanden is ook een beheer met alleen begrazen mogelijk. Het is de kunst de productie 
van grassen zodanig te remmen dat bijzondere kruiden een kans krijgen. Bemesting is 
dan ook niet nodig. Bij verzuring is onderhoudsbekalking soms gewenst. Als de 
(grasproductie) vegetatie hard groeit, moet er twee maal per jaar worden gemaaid. Dat 
zal op de meeste plaatsen in elk geval de eerste jaren het geval zijn. De invulling hiervan 
wordt aan de beheerder over gelaten. 
 
Nat schraalgrasland 
Het nat schraalgrasland wordt één á twee keer per jaar gemaaid. Mogelijk wordt er nog 
nabeweid in combinatie met de kaden en de bloemrijke graslanden. 
  
De kade 
De kade heeft een waterkerende functie. Om het gras kort te houden wordt de kade 2 
keer per jaar gemaaid. Bij opslag van akkerdistels wordt voor de bloei gemaaid. Om dit 
zoveel mogelijk te voorkomen is het noodzakelijk dat de kade wordt opgeleverd met een 
degelijk gesloten grasmat. Mogelijk wordt de kade ook met schapen beweid, dan is 
maaien veel minder noodzakelijk. 
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Ruigte 
Ruigte is een gemeenschap van grote bloeiende kruiden, welke zeer veel waarde hebben 
voor onder meer vlinders en muizen. Zolang er geen bomen opslaan tussen de ruigte is 
het niet nodig deze te beheren. Bij opslag van bomen worden deze verwijderd. 

10.3  Overgangszone 
Deelgebied 3 (overgangszone) wordt als (agrarisch) grasland beheerd.  

10.4  Waterbeheer en waterkwaliteit 
Peilbeheer nieuwe peilvak 
In het nieuwe peilvak zal het waterpeil meestijgen en dalen met de natuurlijke regenval, 
kwel en verdamping. Het water zal door middel van een vaste schuifstuw worden 
vastgehouden met een overloopdrempel van –5.50 m+NAP met een breedte van 50 cm.  
 
Piekberging 
In het geval van heftige regenval wordt in het natuurgebied de piekbui opgevangen en 
tijdelijk vast gehouden door de stuw omhoog te zetten. Als het waterschap de polder 
weer op polderpeil heeft wordt het overtollige water uit het natuurgebied geloosd. 
Vereniging Natuurmonumenten heeft geen eis voor de maximale waterstand tijdens 
piekbergingsperioden, zolang de omringende kade de berging maar aankan. 
 

Schoningsregime interne sloten op agrarisch peil 
Vereniging Natuurmonumenten stelt een schoningsregime voor wat is afgestemd op de 
functie van het peilvak. Buiten de kade (deelgebied 2 en 3), in het agrarisch peil-gebied 
zal het schonen van sloten onderdeel zijn van het jaarlijks beheer uitgevoerd door 
Vereniging Natuurmonumenten. Hierbij wil Vereniging Natuurmonumenten wel gefaseerd 
schonen, zodat niet elk jaar de hele sloot wordt uitgehaald. Door het wisselend schonen 
van de ene kant in jaar 1 en de andere kant in jaar 2 blijft de biodiversiteit veel beter 
gewaarborgd. 
 

Diepteschouw 
Baggerwerkzaamheden (diepteschouw) zullen plaatsvinden onder coördinatie van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland. De bagger moet afgevoerd worden omdat de 
natuurdoelen het ontvangen van voedselrijke bagger in de weg staat. 
 

Legger 
Binnen de kade, in het nieuwe peilgebied, is het schonen van de sloten niet nuttig. Het 
verlanden van sloten is een proces waarbij veel natuurwaarden zijn gebaat. Daarom 
moeten deze sloten uit de legger worden gehaald. Het schonen van sloten hoeft hier dan 
niet plaats te vinden, behalve als de ecologische ontwikkelingen in het natuurgebied hier 
aanleiding toe geven. 
De afvoerende functie van de sloten in deelgebieden 2 en 3 verliezen hun functie behalve 
voor het natuurgebied. Daarom moeten ook deze sloten uit de legger worden gehaald. 
Het beheer en onderhoud is gericht op hoge natuurwaarden en hoort thuis bij Vereniging 
Natuurmonumenten zonder verplichting binnen de legger. 
 

Hoofdwatergang 
De sloot aan zowel de noordzijde als westkant (ter hoogte van het Industriepark 
Nieuwkoop) van het natuurgebied worden hoofdwatergangen. Het beheer hier is voor 
rekening van het waterschap. Bij de inrichting van het natuurgebied wordt rekening 
gehouden met toegankelijkheid van de hoofdwatergang voor het waterschap. Het 
ontvangen van slootvuil is half half verdeeld tussen de aanliggende eigenaren (NM aan 
de ene kant, agrariër aan de andere kant). 
 
Hierbij wordt aan de kant van het natuurgebied het slootvuil op de kade afgezet en niet 
in het natuurgebied. In de delen waar de begrenzing van het natuurgebied geen kade 
kent wordt telkenmale met NM overlegd hoe het slootvuil te verwerken. 
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Bij onderhoudsbaggeren van de hoofdwatergangen wordt de bagger afgevoerd en zeker 
niet afgezet in het natuurgebied. 
 

Sloten op eigendomsgrenzen 
Op enkele plekken zijn sloten de scheiding tussen de eigendommen van Vereniging 
Natuurmonumenten en particulieren. Het Hoogheemraadschap van Rijnland onderhoudt 
deze sloten. Vereniging Natuurmonumenten is bereid al het materiaal wat tijdens het 
schonen van de sloten vrij komt te ontvangen. Ook mag het beheer plaatsvinden vanaf 
het land van Vereniging Natuurmonumenten.  
Omdat Vereniging Natuurmonumenten het schonen faciliteert stelt NM voor dat de 
hierdoor uitgespaarde kosten in mindering worden gebracht op het bedrag dat NM moet 
betalen voor het beheer.  

10.5  Monitoring 
Peilbuizen  
In 2007 zijn het kader van het inrichtingsplan op een aantal locaties in het projectgebied 
en omgeving peilbuizen geplaatst, om concrete meetgegevens beschikbaar te krijgen 
over de grondwaterstanden in de het gebied en de stijghoogte van het grondwater in het 
watervoerend pakket (zie figuur 9-1). Op 6 locaties wordt de freatische grondwaterstand 
gemeten, op 3 locaties de stijghoogte in het watervoerend pakket. 

 

Figuur 10-1 situering peilbuizen 

 
Uit de tot nu toe verkregen meetgegevens, komt naar voren dat de stijghoogte in het 
watervoerend pakket per locatie weinig in tijd varieert. Zoals verwacht mag worden, 
neemt de stijghoogte op grotere afstand van de Nieuwkoopse Plassen af (de kweldruk 
wordt dus lager op grotere afstand van de Nieuwkoopse Plassen).   
 
Het Hoogheemraadschap van Rijnland monitoort twee keer per jaar de peilbuizen tot en 
met één jaar nadat de inrichtingsmaatregelen uitgevoerd zijn én het waterpeil conform 
het inrichtingsplan is ingesteld. Hoogheemraadschap van Rijnland verzamelt de gegevens 
en gaat indien gewenst in overleg met Vereniging Natuurmonumenten (de peilbeheerder 
binnen de kade).  
Na afronding van de monitoring door het Hoogheemraadschap van Rijnland gaan de 
peilbuizen en dergelijke over naar NM zodat de meetreeks kan worden voortgezet voor 
monitoring van de waterstanden. 
 
Flora en fauna 
Vereniging Natuurmonumenten start direct na inrichting met het monitoren van de flora 
en fauna in het projectgebied. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de ontwikkeling van 
de natuurdoelen en doelsoorten.  
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11 Economische  en maatschappelijke uitvoerbaarheid 

11.1  Economische uitvoerbaarheid 
DLG is in opdracht van de provincie Zuid-Holland verantwoordelijk voor de realisatie van 
het natuurgebied. 
 

Bestek en vergunningen 
Voor uitvoering wordt het inrichtingsplan vertaald in stukken voor uitvoering, namelijk in 
een technisch ontwerp, bestek en bestekstekeningen. Parallel hieraan wordt, indien 
mogelijk, de diverse vergunningen/ontheffingen aangevraagd, voor zover dat mogelijk is 
op basis van het inrichtingsplan. De uitvoering kan pas starten nadat de bestemming van 
agrarisch naar natuur is gewijzigd en de vergunningen en ontheffingen zijn verkregen. 
 
Relatie met andere werken 
Een voorwaarde voor het aanslaan van de rietvegetatie is het beschikbaar krijgen van 
bagger uit andere werken. Bij de uitvoering is dit een aspect wat goed afgestemd moet 
worden. 

11.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Ten aanzien van een wijzigingsbesluit dient de procedure te worden gevolgd zoals die is 
beschreven in artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening (Wro). De in bijlage 2 van het 
bestemmingsplan opgenomen procedurebepalingen zijn van rechtswege niet meer van 
toepassing. 
 
In artikel 3:9a Wro is geregeld dat de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure 
(uov) als bedoeld in afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. 
Daarnaast gelden er aanvullende regels voor kennisgeving en beschikbaarstelling. 
 
Het ontwerpwijzigingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. Gedurende 
deze termijn bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid tot het indienen van een 
zienswijze. Burgemeester en wethouders besluiten binnen acht weken na afloop van de 
termijn van ter inzagelegging of zij het wijzigingsplan, eventueel in aangepaste vorm, 
willen vaststellen. 
 
Het onderliggende bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Nieuwkoop’  is nog niet 
vastgesteld conform de landelijke ruimtelijke standaarden, zoals de Standaard 
Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008 (SVBP 2008). Ook hoefde het bestemmingsplan 
niet digitaal beschikbaar te worden gesteld volgens de landelijke standaarden. Dit heeft 
tot gevolg dat op grond van artikel 8.1.2 van het Besluit ruimtelijke ordening dit 
wijzigingsplan ook niet aan de nieuwe ruimtelijke standaarden hoeft te voldoen. De 
officiële versie van dit wijzigingsplan is de analoge (papieren) versie. Deze analoge versie 
wordt ter inzage gelegd. Wel wordt daarnaast in de vorm van bijvoorbeeld een PDF-
bestand het wijzigingsplan digitaal aangeboden. 
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REGELS 
 

 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
 
Het plan 
Het bestemmingsplan “Landelijk gebied Nieuwkoop” van de gemeente Nieuwkoop, 
alsmede de onderhavige wijziging, bestaande uit de plankaart en deze regels. 
 
Artikel 2 Relatie met het bestemmingsplan 
Ten aanzien van de in het plan van wijziging begrepen gronden geldt dat de 
voorschriften, gegeven in het bestemmingsplan Landelijk gebied Nieuwkoop, van 
toepassing zijn. 
 
 
Artikel 3 Slotbepaling 
 
Deze wijziging kan worden aangehaald onder de titel ‘Landelijk gebied Nieuwkoop, 
wijzigingsplan Ruygeborg’ . 
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PLANKAART 
(VERBEELDING) 
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BIJLAGE 1: Relevante voorschriften moederplan 
 

Artikel 34: 
 

Algemene wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het gestelde in de 
Beschrijving in Hoofdlijnen, het plan wijzigen in die zin dat: 
 
1 -5 (…) 
 
6. de bestemmingen “Agrarisch gebied in een open landschap” of "Agrarisch gebied 
met hoge natuurwaarden" worden gewijzigd in de bestemming "Natuurgebied", mits:  
a. deze wijziging uitsluitend zal worden toegepast, voorzover de gronden op de 
kaart zijn voorzien van de aanduiding "wijziging naar na- tuur van toepassing"; 
b. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende gronden de 
bepalingen van artikel 6 van toepassing zijn; 
c. met name rekening moet worden gehouden met het gestelde in artikel 3 lid 
2.1. en 3.1 onder a en b; 
 

 

Artikel 6  Natuurgebied  
 
Doeleindenomschrijving 

 
 
A. De op de kaart voor natuurgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
1. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuur- en 
landschapswaarden; 
2. de bescherming van de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied De 
Nieuwkoopse Plassen, dat op de kaart is voorzien van de aanduiding “Speciale 
Beschermingszone De Nieuwkoopse Plassen” en dat is aangewezen: 
 
a. als broed-, voedsel-, rust- en ruigebied voor vogels op basis van de 

Vogelrichtlijn: en  
b. als van nature eutrofe meer en kalkhoudend moeras voor Groot Fonteinkruid, 

Kikkerbeet, Galigaan en Knopbies en voortplantings- en leefgebied voor de 
Noordse woelmuis op basis van de Habitatrichtlijn; 

door het treffen van de nodige instandhoudingsmaatregelen, het treffen van 
passende maatregelen en het voorkómen van aantasting van de natuurlijke 
kenmerken van het gebied; 
 
3. plassen, poelen, meren, sloten, en daarmee gelijk te stellen water- lopen en -
partijen al dan niet ten behoeve van het verkeer en het vervoer te water, voorzover 
de wateren als zodanig zijn weergege- ven op de gebiedsvisiekaart in bijlage 1 van 
de toelichting; 
 
4. waterhuishoudkundige doeleinden;  
5. een baggerdepot ten behoeve van de opslag van gebiedseigen 
bagger, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aandui- 
ding "baggerdepot"; met daaraan ondergeschikt:  
 
6. extensief agrarisch medegebruik bestaande uit het weiden/houden 
van vee;  
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7. nutsvoorzieningen;  
 
8. recreatief en educatief medegebruik uitsluitend voor zover de gron- 
den uit water bestaan, indien de gronden op de kaart zijn voorzien 
van de aanduiding "recreatief medegebruik";  
 
9. infrastructurele voorzieningen; met de daarbijbehorende:  
 
10. toiletgebouwen; 
 
11. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder vogelobservatie- posten en 
steigers en aanlegplaatsen ten behoeve van het recreatief medegebruik. 
 
Bebouwingsbepalingen 
B. 1. Voor het bouwen van de in lid A sub 10 genoemde toiletgebouwen, gelden de 
volgende bepalingen:  
a. de toiletgebouwen zullen uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van en in de 

directe nabijheid van een steiger/aanlegplaats zoals die op de kaart zijn 
aangeduid als “steiger/aanlegplaats”;  

b. er zal ten hoogste één toiletgebouw worden gebouwd per locatie dat op de kaart 
is aangeduid als “steiger/aanlegplaats”; 

c. de oppervlakte van een toiletgebouw zal ten hoogste 10,00 m2 bedragen; 
 
2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 
bepalingen:  
a. de hoogte van een vogelobservatiepost zal ten hoogste 10,00 m 
bedragen;  
b. steigers en aanlegplaatsen zullen uitsluitend worden gebouwd, 
indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding 
“steiger/aanlegplaats”;  
c. de lengte, breedte en hoogte van de steigers en aanleggele- 
genheden zal ten hoogste de bestaande lengte, breedte en 
hoogte bedragen;  
d. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal 
ten hoogste 5,00 m bedragen. 
 
Nadere eisen 
C. Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in de 
Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van 
de bebouwing, waarbij met name rekening moet wor- den gehouden met de 
algemene criteria, zoals die zijn opgenomen in artikel 3 lid 4. 
 
Vrijstelling van de bebouwingsbepalingen 
D. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het ge- stelde in de 
Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van: 
 
1. het bepaalde in lid B sub 1 en toestaan dat niet voor bewoning be- doelde 
gebouwen ten behoeve van het natuur- en landschapsbe- heer, het extensief 
agrarische medegebruik en/of het recreatieve en educatieve medegebruik worden 
gebouwd, mits: 
a. niet meer dan één gebouw per aaneengesloten natuurgebied met een minimale 
omvang van 10 ha wordt gebouwd; 
b. de oppervlakte van een gebouw ten hoogste 100 m2 zal bedra- gen; 
c. de hoogte van een gebouw ten hoogste 4,00 m zal bedragen;  
d. met name rekening moet worden gehouden met het gestelde in 
artikel 3 lid 4 sub G en H; 



 

  blz 48 van 50  

  Versie/nummer 1.0 

 
2. het bepaalde in lid B sub 2 onder d en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot 10,00 m, mits: 
 

- met name rekening moet worden gehouden met het gestelde in artikel 3 lid 4 
sub B en G. 
 

Aanlegvergunningen 
E.  
 
1. 
 
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijk vergunning van 
Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren: 
a. het aanplanten en/of verwijderen van bomen en/of houtgewas, alsmede de 
verwijdering van bodem- en oevervegetaties; 
b. het ontgronden en/of af- en/of vergraven van gronden;  
c. het graven, baggeren en/of verbreden van plassen, sloten en/of 
andere waterlopen en -partijen;  
d. het aanbrengen van golfbrekers;  
e. het aanbrengen van dagrecreatieve voorzieningen;  
f. het aanleggen van ondergrondse en bovengrondse transport-, 
energie- en/of telecommunicatieleidingen. 
 
2 
Het in lid E sub 1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en 
werkzaamheden welke:  
a. het normale onderhoud en/of beheer betreffen;  
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden 
van dit plan. 
 
3 
De in lid E sub 1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend met 
inachtneming van het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, met name het 
gestelde in artikel 3 lid 2.6 sub f en g. 
 
 
Strijdig gebruik 

F. Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, zoals bedoeld in artikel 37 
lid A, wordt in ieder geval gerekend:  
1. het opslaan van mest en/of overige landbouwproducten;  
2. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfs- 
recreatieve doeleinden;  
3. het omzetten van gras- en/of schraalland ten behoeve van een 
permanent ander agrarisch gebruik;  
4. het diepploegen, egaliseren en/of ophogen van gronden;  
5. het dempen van sloten en/of andere watergangen en/of -partijen;  
6. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;  
7. het gebruik van de gronden ten behoeve van het verbreden van be- 
staande en/of het aanleggen van nieuwe halfverharde en/of verhar- 
de wegen en paden;  
8. het aanbrengen van beschoeiingen, steigers en aanlegplaatsen, indien de 
gronden op de kaart niet zijn voorzien van de aanduiding “steiger/aanlegplaats”. 
 
Wijzigingsbevoegdheid 

G. Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het gestelde in de 
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Beschrijving in Hoofdlijnen, het plan wijzigen in die zin dat: 
- de aanduiding "baggerdepot" op de kaart wordt aangebracht, mits: - 
 met name rekening zal worden gehouden in artikel 3 lid 3.6. 



 

  blz 50 van 50  

  Versie/nummer 1.0 

BIJLAGE 2: Onderzoeken 
 

1. Vrijstelling ontgrondingenverordening 
2. Vrijstelling vergunning op grond van Natuurbeschermingswet 1998 
3. Vrijstelling archeologisch onderzoek 
4. Watervergunning 
5. Voortoets Natuurbeschermingswet 1998 
6. Indicatief bodemonderzoek kavelpad en puinlocaties 
7. Flora en Faunascan ‘De Venen’ 
8. Nader onderzoek rugstreeppad 
9. Nader onderzoek kleine modderkruiper 
10. Definitief rapport water bodem eutrofiëring 
11. De aanvraag van Dienst Landelijk Gebied 
12. Nieuwkoop maatregelenkaart 


