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brengen hier de winter door en zijn afhankelijk
van rust, water en voedsel. Staatsbosbeheer en
Natuurboerderij Hoeve Stein werken samen om dit
vogelrijke gebied te kunnen beheren.
De polder om u heen is de keuken voor duizenden
wereldreizigers! Duizenden slobeenden, krakeenden
en tienduizenden smienten voelen zich hier thuis en
doen zich tegoed aan het groene gras. Deze vogels
slapen op de Reeuwijkse Plassen en eten hun buik
vol in het omliggende polderlandschap. Juist deze
wisselwerking op zo’n korte afstand is voor deze
vogels ideaal. Staatsbosbeheer zorgt voor voldoende

Eeuwenoud landschap
Op de Prinsendijk staat de Oukoopse Molen die
tot 1969 het water uit de polder in de Enkele

Brandganzen in vlucht.

Wiericke maalde. Deze molen is een zogenaamde

Wandelen en fietsen

‘wipwatermolen’ en functioneert nog steeds dankzij

Omdat het gebied niet geschikt is om met de auto

enthousiaste molenaars. Grote delen van het

te verkennen kunt u het beste te voet of met de fiets

Reeuwijkse land zijn door mensenhanden gemaakt.

het gebied ingaan. De vele dijken, kaden, fiets- en

Bij de ‘Put van Kruijt’ kunt u goed zien hoe het veen

wandelpaden liggen uitnodigend voor u open!

in vroegere tijden werd afgegraven.

Staatsbosbeheer organiseert regelmatig excursies in

Petgaten ontstonden door het afgraven van het

het gebied.

veen, legakkers waarop het veen werd gedroogd,
zijn hier nog aanwezig en worden zorgvuldig in
stand gehouden. Een uniek veenlandschap!
Lopend over de Prinsendijk kunt u dit eeuwenoude
landschap overzien. Sloten, boerderijen,

Meer informatie

knotwilgen, rietkragen, waterplassen en lange

Meer informatie over het Groene Hart vindt u

graspercelen wisselen zich af en zorgen voor een rijk

op: www.staatsbosbeheer.nl/groenehart

cultuurlandschap. Neem het landschap in u op en
geniet van dit prachtige Oer-Hollandse tafereel.
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Waterrijke parel in het Groene Hart

maken.

Reeuwijkse Plassen

rust en voedsel om het de vogels naar de zin te
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Wandelen in het
Reeuwijkse land
Waterrijke parel in het Groene Hart! Vol

Weidevogels

Oukoop

Grote delen van de polders rondom de plassen

POLDER OUKOOP
Oukoopse Molen

voorwaarden, voelt de weidevogel zich er prima

Wiltenburg

Reeuwijkse Plassen

thuis. Grutto’s, tureluurs, kieviten, zomertalingen

Enk

Put van Kruit

en de slobeend brengen hier hun jongen groot. De
grutto houdt vaak vanaf uitzichtpunten zijn omgeving

ele

zomerse bloemen en duizenden ganzen en
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eenden in de winter. Zo’n polder waar de
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eeuwenoude ontginning met geriefbosjes,
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houtkades, legakkers, lange rechte percelen
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Zo wordt ervoor gezorgd dat elk jaar de weidevogels
weer terugkeren naar het gebied. Om te zorgen dat
de weidevogels zich thuis voelen in het gebied is
er een speciale weidevogelplas aangelegd. In deze
ondiepe waterplas slapen en eten de weidevogels

Ouderwetse polders

broedseizoen. Dat is een fantastisch vogelspektakel!

In het voorjaar en in de zomer geven de

en jongen grootbrengen is maatwerk nodig.

bloeiende planten. Slootkanten met gele lis,

Een hoge waterstand, beperkte mestgift, natte

echte koekoeksbloem en scherpe boterbloem en

greppels, pas maaien nadat de jonge weidevogels

graslanden vol met kruidachtige planten zorgen

zijn uitgevlogen en het aanbieden van zogenaamd

voor prachtige kleuren. Op sommige plekken groeit

‘kuikenland’ zijn onmisbare elementen voor succesvol

en bloeit zelfs nog de zeldzame kievitsbloem. Een

weidevogelbeheer. Met name het kuikenland is

prachtige plant waar Staatsbosbeheer met zorg mee

Wandelpad

belangrijk. Een open kruidenrijke vegetatie, waar

omgaat.

Parkeerplaats

weidevogelkuikens veel insecten kunnen vangen,

Informatiepaneel

zorgt ervoor dat veel kuikens groot kunnen worden.

Wintergenot in de polder

Panoramatafel

Door variatie in het grasland ontstaan er voor alle

Grote delen van het Reeuwijkse land zijn

Oukoopse Molen

weidevogels ideale omstandigheden om er te kunnen

aangewezen als overwinteringsgebied voor

broeden en hun jongen te kunnen grootbrengen.

ganzen, eenden en zwanen. Vele duizenden vogels

en rietkragen langs de plassen, ruigtehoeken
Panoramatafel
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Staatsbosbeheer heeft voor u een ,

POLDER STEIN-NOORD

Door weinig te bemesten en de hoge waterstand
staan de graslanden en oevers weer vol met

Natuurboerderij
Hoeve Stein
Weidevogelplas

bloeiende planten de polder letterlijk kleur.

Om te zorgen dat er weidevogels gaan broeden

polders om hun buik vol te eten. Eilandjes
en houtkaden in de polder zorgen voor

Wilde Kievitsbloemen.

zich hier meer dan 1000 grutto’s voor op het

Maatwerk voor de weidevogels

gebruiken de plassen om te slapen en de
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werkzaamheden uit als de jongen kunnen vliegen.

Een keuken in de slaapkamer! Elk voorjaar bereiden
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polders en de grote veenplassen. Veel vogels

dit mooie landschap zelf kunt beleven.

scherp in de gaten. En Staatsbosbeheer voert pas

na terugkeer uit Afrika en vinden er een partner.
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de natuur komt door de afwisseling van
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De kracht van de Reeuwijkse Plassen voor
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Dat is het Reeuwijkse Plassengebied!

send

en glinsterende sloten gewoon nog is te zien.

kilometer lange wandeling uitgezet zodat u

samenwerking met lokale boeren, die het
land gebruiken onder weidevogelvriendelijke

weidevogels in het voorjaar, polders vol met

afwisseling voor mens en dier.

worden beheerd voor weidevogels. Door de

16-02-17 10:05

