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Inhoud

1. Van het bestuur
Beste leden en belangstellend leden, 
Hierbij een update over ontwikkelingen op en rond onze natuurplas Gravenkoop.
Na een fijne en soms erg drukke zomerperiode rondom onze plas zijn we alweer in het najaar 
beland. Het is erg rustig op de plas met, regelmatig fantastische zonsopgangen, overdag soms 
een visser en aan het eind van de avond duizenden meeuwen die neerstrijken voor een goede 
nachtrust. Wat is het fijn wonen en recreëren hier.

In deze leesbrief treft u informatie uit de vergaderingen van Stichting VEEN over de Ge-
biedsvisie en vaarontheffingen. Verder een samenvatting van een enquête van het Dorpsteam 
Sluipwijk & Plassengebied. Staatsbosbeheer bericht over de werkzaamheden in de weilanden 
ten noorden van de Plas ‘s-Gravenkoop en over succesvolle waarnemingen met de geschon-
ken camera’s  (zie foto boven). Ook is er nieuws over de ontwikkeling van het waterriet in de 
Kerfwetering en de terugkeer van de grote karekiet.
En tot slot een berichtj van onze penningmeester en een kleine prijsvraag op de laatst pagina.

Voor dit najaar had het bestuur voor u een excursie met Natuurmonumenten in Nieuwkoop 
gepland doch deze is door Corona uitgesteld. Mogelijk lukt het in het voorjaar, we houden u 
op de hoogte en tot die tijd: Houd afstand en blijf gezond.  

Wij wensen u veel leesplezier en natuurlijk goede feestdagen en een prachtig 2021!

Overhandiging camera’s aan Peije ‘t Lam
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2. Waarnemingen rond de plas en in het plassengebied.
In dank voor de lezing van Peije ‘t Lam van Staatsbosbeheer heeft onze vereniging twee 
videocamera’s aan Staatsbosbeheer geschonken. Met de camera’s zijn prachtige nieuwe op-
namen gemaakt. En, het zijn niet alleen otters, zie daarvoor ook de foto op de laatste pagina!  
 

Otterbeeld op de nieuwe camera (de datum is nog niet ingetsteld

Roerdomp weer terug nabij de Plas ‘s-Gravenkoop

Een waterral werd vastgelegd bij de Twaalfmorgen
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Ook zijn er enkele opnamen van de zoon van onze voorzitter. Het gaat om een otter, die over 
de plas Nieuwenbroek zwom richting de plas ‘s-Gravenkoop. De otter had mogelijk een jong 
in de bek bij zich. De grote afstand maakt het echter lastig om dit met zekerheid vast te stel-
len.
Overigens waren er helaas waren er ook enkele verkeersslachtoffers.

Heeft u ook nog foto’s die u graag met ons deelt? Stuurt u ze dan graag naar onze secretaris, 
(thijs@vhtl.nl). Ze zijn zeer welkom.

Helaas ook een hermelijn en bunzing als slachtoffers 

De otter op Nieuwenbroek had duidelijk iets in de bek. De 
kenners kwamen er niet uit wat het zou kunnen zijn. Een 
muskusrat, een jong, wie zal het zeggen.

Nieuwsbrief, december 2020



4

3. Samenvatting enquête Dorpsteam juli 2020.

 “Wat leeft er in onze buurt Sluipwijk & Plassengebied”

Waarschijnlijk heeft u ook meegedaan aan de enquête, die het dorpsteam Sluipwijk & plas-
sengebied onder bewoners van het gebied in de periode van 19 juni tot en met 27 juli 2020 
heeft gehouden. Doel van deze enquête was om een goed beeld te krijgen wat er leeft onder 
de bewoners.  Tevens om een bijdrage te leveren aan de te ontwikkelen omgevingswet van 
de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Er zijn 309 ingevulde formulieren geretourneerd en ge-
analyseerd. De hoge respons van 31% is ruim voldoende voor gefundeerde conclusies.

Belangrijkste bevindingen 
Punten die sterk naar voren komen zijn hier samengevat: 
1. Natuur, landelijk karakter en rust zijn belangrijke kernwaarden voor de bewoners voor nu 
én in de toekomst. 
2. Deze kernwaarden dragen bij aan het genieten bij het wandelen, fietsen, sporten en bij het 
varen. 
3. Het toenemende toerisme en de toename van de verkeersdrukte in het gebied (smalle we-
gen) baart zorgen. 
4. De veranderingen door toename bebouwing en daarmee het verdwijnen van cultuurhisto-
risch landschap / uitzicht op de plas zijn zorgpunten. 
5. Een groot deel van de respondenten vindt dat de gemeente haar beleid meer moet richten 
op het behoud van punt 1 en 2 en beter rekening moet houden met de zorgen genoemd in 
punt 3 en 4. 
6. Respondenten zien ook graag, dat het dorpsteam hier op focust. Wat eveneens hoger op de 
agenda moet is veiligheid (handhaving). 
7. Er is veel interesse in een bijeenkomst over de omgevingswet, voor uitleg wat dit prak-
tisch betekent voor het gebied. 
8. De grote betrokkenheid van de bewoners bij hun leefomgeving blijkt uit de hoge respons 
en de hoge mate van bereidheid om mee te denken. Het idee van een gebiedsmanager ten 
behoeve van samenwerking spreekt velen aan.

Toekomstvisie Sluipwijk & Plassengebied 
De genoemde punten zijn door het dorpsteam als leidraad gebruikt voor de toekomstvisie 
van het plassengebied. In het ontwikkelen van een dorpsvisie voor de toekomst zou 
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handhaving van de belangrijkste kernwaarden natuur, landelijk karakter en rust centraal moe-
ten staan. Hoe wonen en recreatie passend een plek te geven met deze kernwaarden is een 
gezamenlijke opdracht voor bewoners, eigenaren, gebruikers en verenigingen binnen onze 
leefomgeving. Aandachtspunten daarbij zijn: 
1. Coördinatie van de verschillende beleidsgebieden, die allen betrekking hebben op het ge-
bied. Woningbouw, natuurbescherming, waterbeheer, wegonderhoud, recreatie etc.
2. Hoe houd je grip op de toename van het toerisme, de veiligheid op de weg en op het water? 
3. Hoe bewaak je het landschappelijk karakter en de natuur terwijl economische belangen van 
(grond) eigenaren en gemeente regelmatig prevaleren?
4. Smalle wegen en beperkte toegang via het water zijn knelpunten, maar tegelijkertijd midde-
len om het landelijke karakter te behouden.

Duidelijk communiceren over wat wel en niet kan lijkt een belangrijk item. Dit geldt voor 
de gebruikers in het gebied (bebouwing, beheer etc.), maar ook voor de bezoekers (regels op 
water en weg). 
Deze resultaten van de enquête, de ideeën en de voorwaarden om tot een visie te komen zijn 
inmiddels doorgegeven aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De gemeente zal deze bevin-
dingen samen met de informatie van andere dorpsteams meenemen in de te formuleren omge-
vingswet. 

4. Werkzaamheden Oukoop Noord

Voor de verbetering van de ontsluiting van de weilanden in Oukoop Noord heeft Staatsbos-
beheer grond en puin aangevoerd over de Lecksdijk. Het doel van de werkzaamheden is ver-
betering van de routing tussen de weilanden, zodat vee en werkverkeer makkelijk binnen het 
gebied kunnen verplaatsen. Dit is in het belang van de natuurontwikkeling. De beweiding en 
het hooien zorgen voor een toename van biodiversiteit en de efficiënte routing geeft zo min 
mogelijk onrust voor de natuur.
Als een stukje meerwerk heeft Staatsbosbeheer bovendien de aannemer opgedragen om wat 
oeverherstel te kunnen doen. Palen zijn om de 70 cm geplaatst. Aankomende zomer worden 
hier takkenbossen achter gedaan van dode wilgentenen. Volgend jaar als de sloten weer ge-
schoond worden gaat het slootschoonsel op de takkenbossen om zo weer oevers te herstellen. 
Mogelijk wordt dit slootschoonsel nog met bagger bedekt tegen de vorst.
Al met al is Staatsbosbeheer voortvarend bezig om de kwaliteit van de polder op te krikken en 
de biodiversiteit te vergroten.
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Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.
© Staatsbosbeheer

120 meter0

Aanvoerroute 

60

Meters

Willem Burggraaf

Auteur:

Aanvoerroute aanleg dammen, pad en te graven sloot.

Legenda

Datum:

28-01-2020

Schaal:

1:6.000

Aanvoerroute aanleg dammen, pad en te graven sloot.
(Bron: Staatsbosbeheer)

Ook werden enkele slootkanten hersteld , achter de palen wordt nog slootschoonsel aangebracht.
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5. Nieuws uit de VEEN vergadering.

Namens het bestuur van onze Vereniging Natuurbehoud Plas ‘s-Gravenkoop zijn Adrie 
Spruijt en Ron Vollebregt actief in het bestuur van Stichting VEEN.
Deze stichting regelt onder meer de uitgifte van vaarontheffingen en investeert vervolgens 
namens alle eigenaren de netto-opbrengsten in onze natuur.
Zoals o.a. tijdens onze Algemene leden Vergadering van 22 juni 2020 besproken is er veel 
tijd en aandacht besteed aan de Gebiedsvisie. De nieuwste versie hebben wij 9 september 
gemaild. Diverse personen en instanties zoals onder andere (watersport) verenigingen, de 
diverse natuurorganisaties IVN, KNNV en de Natuuracademie alsmede de Gemeente hebben 
hun reacties verstrekt. Leden van het VEEN- bestuur, waar onder uw voorzitter, vormen een 
Projectgroep, welke de reacties en vervolgstappen gaan bepalen.
Mocht u na lezing van de Gebieds-Visie nog vragen of opmerkingen hebben, laat ze ons 
a.u.b. weten via de mail.

Voor de eerder genoemde vaarontheffingen is er bij St. VEEN al jaren een website in ge-
bruik.
Om dit systeem te innoveren en de kosten voor met name onderhoud te optimaliseren is er 
door een werkgroep van St. VEEN een nieuwe website in ontwikkeling.
Adrie Spruijt heeft hierbij een heel groot aandeel in al het werk wat hierbij komt kijken.
Wij willen hem bij deze reeds danken voor al zijn inspanningen.

Onze vereniging ‘s-Gravenkoop werkt binnen St. VEEN en daarbuiten meer en meer samen 
met de 2 zusterverenigingen De Sluipwijkse en VWR. Zo bespreken wij onze gezamenlijke 
aanpak met vaarontheffingen, vaartoezicht en de nieuwe gebiedsvisie. Ook treden wij geza-
menlijk naar buiten in contacten met bijvoorbeeld de gemeente, het Hoogheemraad Rijnland 
en de Provincie. Met Hoogheemraad Rijnland (HHR) hebben wij de status van het onder-
houd besproken. HHR heeft een aanbesteding achter de rug voor het onderhoud van alle 
NVO’s. 
Het onderhoud van de natuurvriendelijke oevers zal binnenkort weer aangepakt worden. 
Rijnland heeft na aanbesteding een nieuwe aannemer de opdracht voor het onderhoud gege-
ven. In principe heeft men toegezegd om de betreffende eigenaren op tijd te informeren.
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6. Waterrietherstel en terugkeer van de grote karekiet.

Herstel waterriet.
Voor herstel van het waterriet is langs 50 meter oever aan de zuidoostzijde van de plas gaas 
geplaatst. Het gaas beschermt de jonge rietuitlopers en rietspruiten tegen de vraagt van de 
ganzen. Dat dit succesvol is weten we van Hans van Gasteren. Hij vertelde dat een grote 
karekiet afgelopen zomer zijn territorium aan de Kerfwetering vestigde. Hopelijk wordt dat 
volgend jaar een broedplaats. 

Ook Hans van Rijn is bezig met het waterrietontwikkeling gecombineerd met baggerverwer-
king. Op een tweetal plekken in de kleine plas is bagger uit het plasje samen met riet achter 
de palen bijeengebracht. In het najaar is dit aangevuld met slootschoonsel rondom, met als 
doel naast de ontwikkeling van waterriet ook een meer soortenrijke natte vegetatie te 
ontwikkelen. 

Het aangebrachte gaas en plaatselijk al forse herstel van het 
waterriet langs eilanden van de Kerfwetering.

Langs de randen van de waterrietzone gaat slootschoonsel in het 
voorjaar uitgroeien en meer biodiversiteit brengen.
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7. Bericht van de penningmeester.

Wat betreft financien is bij de inning van de contributie een achterstand uit het 
verleden jaren grotendeels ingelopen. Mocht u nog vergeten zijn te betalen, dan 
bij deze het verzoek, dan hebben we met het einde van het boekjaar alles perfekt 
op orde in de boekhouding.
Door contributiebetalingen is er weer voldoende saldo om de kosten van de 
vereniging goed te kunnen dragen, En  we kunnen daamee ook zeker hier of daar 
nog eens een excursie doen of iets bijvoorbeeld iets nnuttigs voor de natuur op en 
om onze Plas ‘s Gravenkoop.
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8. Prijsvraag.

Het zijn niet altijd otters, maar wat voor een dier treffen we hieronder op  de 
foto?  We horen het graag van u via het secretariaat thijs2vhtl.nl!
(Voor de inzenders met het goede antwoord is er aardige attentie.)

Colofon.
De Vereniging Natuubehoud plas ‘s-Gravenkoop heeft ten doel de staat van de natuur en de natuurweten-
schappelijke waarden van de ‘s-Gravenkoopse Plas met bijbehorende eilanden, oeverlanden en omsluitende 
wegen en de daaraan grenzende percelen in stand te houden, respectievelijk  te verbeteren.
Heeft u belangstelling voor de Vereniging of wild u (belangstellend) lid worden, neemt u dan contact op met 
de secretaris via het emailadres thijs@vhtl.nl of telefoonnummer 06 537 629 07.

Dit videobeeld werd afgelopen najaar in de nacht opgenomen met een van de nieuwe camera’s.


