Klimaatslim boeren in Bodegraven Noord Meijepolder-laag
In de Meijepolder Laag slaan twaalf grondeigenaren de handen ineen om de veenweidepolder
klimaatbestendig te maken. De onderwaterdrainage (bijna 300 hectare) helpt om de bodemdaling te
remmen. Nieuwe natuurvriendelijke oevers zorgen voor meer biodiversiteit en de sloop van oude
landhoofden en bruggen bevordert de aan- en afvoer van water, waardoor wateroverlast vermindert. De
plannen zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en een intentieovereenkomst die maandag 13
mei 2019 zijn ondertekend. De ondertekening vond plaats op de Hollandse Boerderij in de Meije, tevens
één van de deelnemers aan dit project.
Intentie- en samenwerkingsovereenkomst
De intentieovereenkomst is ondertekend door de stichting Rijn en Gouwe Wiericke, de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. De insteek is om gezamenlijk
maatregelen te nemen die de bodemdaling remmen, de (ecologische) waterkwaliteit verbeteren, de
uitstoot van broeikasgassen beperken en de wateroverlast verminderen. De deelnemende grondeigenaren
hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het collectief Rijn & Gouwe Wiericke
heeft het polderproces begeleid om tot dit resultaat te komen. De stichting vraagt voor de klimaat-slimme
boeren subsidie aan bij de EU en de provincie Zuid-Holland om de maatregelen te financieren.
Tegengaan bodemdaling en CO2-uitstoot
De Meijepolder Laag kampt, net als andere veenweidegebieden in West-Nederland, met bodemdaling. In
deze polder bedraagt deze 5 tot 7 mm per jaar. Veen dat uitdroogt oxideert en daalt. Hierdoor kunnen
nutriënten uitspoelen richting het oppervlaktewater. Door de aanleg van onderwaterdrainage wordt in
droge tijden water in de bodem geïnfiltreerd, waardoor het huidige tempo van bodemdaling met 30% tot
50% wordt geremd. Bijkomend voordeel is dat de uitstoot van CO2 daalt en de waterkwaliteit verbetert,
omdat er minder nutriënten uitspoelen naar de sloot.
Versterken biodiversiteit met natuurvriendelijke oevers
Nieuwe natuurvriendelijke oevers in de polder verbeteren de ecologie van het watersysteem, zorgen voor
extra ‘natuur-habitat’ en verbeteren de kwaliteit van de natuur. Dat is belangrijk voor de naastgelegen
natuurgebieden Nieuwkoopse plassen en De Haeck, die onderdeel zijn van het NatuurNetwerkNederland
(NNN). Binnen dit project wordt vier km natuurvriendelijke oevers aangelegd.
Verwijderen bruggen in Dwarswetering verminderen wateroverlast
Circa 11 bruggen en landhoofden in de Dwarswetering zorgen voor een vernauwing van de wetering en
opstuwing van het water. Bij pittige buien zorgen al deze vernauwingen voor wateroverlast in de polder.
Door ze te verwijderen, verbetert de aan- en afvoer van water en kunnen we problemen met wateroverlast
voorkomen.

Belangrijke stap naar verduurzaming
Quote collectief: ‘Vanaf het besluit om polderbreed percelen te voorzien van drainage om zo de
bodemdaling te remmen is er volop energie gestoken in deze aanvraag, en dat slechts binnen enkele
weken. Fijn dat vanuit diverse hoeken constructief werd meegedacht. Het mooie van deze aanvraag is dat
hiermee verbindingen worden gelegd met diverse opgaven in het gebied. Via het collectief Rijn & Gouwe
Wiericke wordt aanvullend aan deze opgaven agrarisch natuurbeheer afgesloten met de grondeigenaren’.
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