18 mei 2021
Geachte heer/mevrouw,
Vorig jaar in september brachten we u op de hoogte van de plannen om natuur te ontwikkelen in
Marickenland. In de tussentijd hebben we niet stilgezeten en willen we u middels deze nieuwsbrief graag
meenemen in de laatste ontwikkelingen.

Aanleg eerste deel natuurspeelplaats start dit jaar
Dit jaar proberen we al een klein deel van de natuurspeelplaats aan te leggen vlak achter het VeenLanden
College en de Scouting. Dit deel van de speelplaats wordt voor de jongste kinderen ingericht, voor de
leeftijdsgroep van de 0 tot 6-jarigen. Het Bureau RIS (Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur) dat veel ervaring
met natuurspeelplaatsen heeft, maakt voor ons het ontwerp. Met het aanleggen van dit deel van de
speelplaats lopen we vooruit op het inrichten van het oostelijke deel van Marickenland. Het gedeelte dat
direct aan Vinkeveen grenst.

Lisdoddepilot gaat nog even door
Misschien heeft u gezien dat er netten zijn
aangebracht over kleine delen van het
lisdoddeveld, ten zuiden van de Spoorbaan.
Onder deze netten worden nogmaals lisdodden
geplant en/of ingezaaid. De netten moeten de
ganzen en eenden weghouden, anders eten ze de
jonge lisdodden op. Het lisdoddenveld doet verder
nog steeds dienst als vogelgebied. De steltkluut
die hier vorig jaar voor het eerst werd
gesignaleerd en er jongen heeft grootgebracht, is
ondertussen weer terug. Ook vele andere
steltlopers en weidevogels profiteren weer van dit
mooie stukje wetland.

Klankbordgroep Marickenland digitaal van start
Sinds kort is er een klankbordgroep die meedenkt over de natuurontwikkeling (inclusief recreatie en
waterberging) in Marickenland. Daarin praten vertegenwoordigers van De Groene Venen,
Bewonersvereniging Zuiderwaard, Dorpscomité Vinkeveen, Ondernemersvereniging Vinkeveen,
Sportverenigingen, het VeenLanden College en Scouting Eliboe mee over de plannen. Deze klankbordgroep
is op 22 april voor het eerst (digitaal) bijeengeweest en komt begin juli en begin december 2021 weer bijeen.
Op 22 april is gesproken over de plannen voor de natuurspeelplaats, de recreatieve routes in Marickenland
en de risico’s ten aanzien van wateroverlast. Naast de klankbordgroep is er in de normale situatie voor
inwoners, omwonenden en andere belangstellenden de mogelijkheid om een inloopbijeenkomst bij te wonen.
Deze hebben we tot op heden vanwege corona moeten uitstellen. Hopelijk kunnen we zo spoedig mogelijk
een inloopbijeenkomst organiseren.

Peilbuizen meten de grondwaterstand
In Marickenland wordt het waterpeil verhoogd. Dit doen we om bodemdaling tegen te gaan en rietland te
realiseren. De verhoging van het waterpeil vindt plaats binnen moerasblokken die omgeven worden door
kades. Voor de ontwikkeling van rietland wordt het waterpeil in Marickenland binnen de kades in de
moerasblokken verhoogd. Het is erg belangrijk om te weten hoe het grondwater zich nu en straks gedraagt.
Daarom zijn er al diverse peilbuizen in het gebied aangelegd: 32 stuks waarvan 25 minder diep en 7 dieper,
in het zogenaamde ‘watervoerend pakket’ van de bodem. De komende tijd gaan we het peilbuizennetwerk
uitbreiden met extra peilbuizen om
bijvoorbeeld ook ten noorden van de N201 meer inzicht te krijgen in het verloop van de grondwaterstand. In
samenwerking met de gemeente, het waterschap en het ingenieursbureau worden hiervoor locaties
toegewezen. De locatie voor de nieuwe peilbuizen wordt bepaald door onze specialisten grondwater, maar
mocht u een voorstel hebben voor een goede locatie voor een peilbuis of meer willen weten over deze
peilbuizen dan kunt u contact opnemen via marickenland@provincie-utrecht.nl.
De grondwaterstand is live te volgen via www.grondwater.in/marickenland. Zodra het weer mogelijk is,
organiseren we een informatiebijeenkomst voor meer uitleg over de website en de werking van het
watersysteem. Ook laten we een filmpje maken waarin het huidige en geplande watersysteem in
Marickenland aan u wordt uitgelegd.

Doelsoorten van deze nieuwsbrief: de ringslang
Doelsoorten zijn dieren die we graag willen zien in de natuur in Utrecht en natuurlijk ook in Marickenland. In
iedere nieuwsbrief lichten we een doelsoort voor Marickenland toe. Deze keer is dat de ringslang. Rond deze
tijd is de ringslang namelijk weer vaker te zien, bij voorkeur op rustige plekken nabij het water, in de zon. De
ringslang is één van de drie slangen die in Nederland voorkomen. De ringslang staat op de Rode Lijst
vermeld als ‘Kwetsbaar’. Deze slang is niet giftig en ongevaarlijk voor mensen. Natte gebieden zoals
toekomstig Marickenland zijn ideale leefgebieden voor de ringslang, aangezien deze soort sterk gebonden is
aan water.
Helaas zijn de vele autowegen in Nederland een bedreiging voor de ringslang. Hoewel een ringslang
gemiddeld maar 250 meter per dag aflegt, ondernemen de grote exemplaren af en toe pogingen om deze
wegen over te steken, met het risico dat ze aangereden worden. Het kruisen van wegen is belangrijk, omdat
er genetische uitwisseling tussen verschillende populaties moet plaatsvinden. Daarnaast trekken ringslangen
aan het eind van de winter van hun winterhabitat (bos en struiken) naar hun zomerhabitat (water), waarbij ze
vaak geen andere optie hebben dan de weg over te steken.
De oplossing is relatief eenvoudig: een kleine tunnel of buis van een halve meter breed aanleggen onder de
wegen is meestal al voldoende. In Marickenland onderzoeken we of het plaatsen van deze voorzieningen
ook mogelijk is.

Ringslang
Bron: IVN

Heeft u vragen?
Wilt u meer informatie over de natuurontwikkeling in Marickenland? Neem een kijkje op de website:
www.marickenland.nu. U kunt uw vraag of suggestie ook mailen naar: marickenland@provincieutrecht.nl. Via dit mailadres kunt ook laten weten of u graag de digitale nieuwsbrief ontvangt.
Met vriendelijke groet,

Maeike Pebesma
Projectleider Marickenland
marickenland@provincie-utrecht.nl
06-53402296

