3 febuari 2022
Geachte heer/mevrouw,
In mei 2021 stuurden wij onze laatste nieuwsbrief over de plannen om natuur, recreatie en waterberging te
ontwikkelen in Marickenland. Deze plannen hebben we nu verder uitgewerkt. In deze nieuwsbrief vertellen
we u hier graag meer over.

Vastgesteld Definitief Ontwerp
De bestuurders van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Staatsbosbeheer, gemeente De Ronde Venen en
provincie Utrecht stelden op 20 januari 2022 het zogenaamde ‘Definitief Ontwerp’ voor Marickenland vast. In
dit ontwerp staat beschreven hoe we Marickenland willen gaan inrichten. Dit jaar starten we met het
voorbereiden van de uitvoering en in 2023 start de daadwerkelijke uitvoering.
Het ontwerp staat op onze website: www.marickenland.nu. Het liefst bespreken we het ontwerp met u tijdens
een inloopbijeenkomst. Helaas was het door de coronamaatregelen niet mogelijk om dit te organiseren. Nu
het weer mogelijk lijkt om een bijeenkomst te houden zullen we dit organiseren. U ontvangt hiervoor dan nog
een uitnodiging, zodat we samen met u over het ontwerp kunnen praten. Heeft u voor die tijd vragen of
suggesties mail dan naar marickenland@provincie-utrecht.nl.

Bestuurijke opening
We houden de grondwaterstanden goed in de gaten. We plaatsten 31 peilbuizen in Marickenland om het
waterpeil in Marickenland te volgen. Dit doen we nu al, maar ook wanneer het peil binnen de kades in de
moerasblokken wordt verhoogd. Binnenkort plaatsen we er nog een paar peilbuizen bij. De grondwaterstand
is live te volgen via www.grondwater.in/marickenland. Wilt u meer weten over deze peilbuizen? Neem dan
contact op via marickenland@provincie-utrecht.nl.

Peilbuizen
We houden de grondwaterstanden goed in de gaten. We plaatsten 31 peilbuizen in Marickenland om het
waterpeil in Marickenland te volgen. Dit doen we nu al, maar ook wanneer het peil binnen de kades in de
moerasblokken wordt verhoogd. Binnenkort plaatsen we er nog een paar peilbuizen bij. De grondwaterstand
is live te volgen via www.grondwater.in/marickenland. Wilt u meer weten over deze peilbuizen? Neem dan
contact op via marickenland@provincie-utrecht.nl.

Film
We hebben een film laten maken over het huidige en geplande watersysteem in Marickenland. Marickenland
is namelijk de een na diepste polder van Nederland, waardoor er een ingenieus systeem van kades, stuwen
en gemalen werkt om deze polder droog te houden. In deze film leggen we uit hoe dit watersysteem werkt en
wat de veranderingen zullen zijn. Deze film is te zien op onze website www.marickenland.nu

Natuurspeelplaats
Voor het ontwerpen van de natuurspeelplaats schakelden we bureau RIS (Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur)
in. Dit bureau heeft hier veel ervaring mee. Het was eerst de bedoeling om in 2021/2022 al een klein deel
van de natuurspeelplaats aan te leggen vlak achter het Veenlandencollege en scouting Eliboe. Door de
slappe bodem, waar speeltoestellen in weg zouden zakken, moesten we de plannen echter aanpassen. De
speelplaats wordt nu tegelijkertijd met de het oostelijke deel van Marickenland in 2022/2023 aangelegd. Het
ontwerp van de natuurspeelplaats vindt u ook op onze website.

Lisdoddepilot
In 2019 werd in een klein perceeltje ten zuiden van de Spoordijk het waterpeil verhoogd en is lisdodde
gezaaid en gepland. De ganzen vonden de jonge lisdoddeplanten erg lekker, waardoor de lisdodde
verdween. In 2021 zijn netten aangebracht op kleine delen van het lisdoddenveld. Dit werkte goed: de netten
hielden de ganzen tegen, waardoor de lisdodde hier wel kon groeien. Bedoeling was om op grotere schaal
lisdodde aan te planten en te zaaien maar door de vele ganzen is dit niet realistisch. De lisdoddepilot wordt
gestopt op dit veldje. De vele steltlopers en weidevogels blijven er natuurlijk wel welkom.
De netten verwijderen we vóór het broedseizoen van 2022 waarmee we de pilot afronden. Het stukje
wetlandgebied maakt dan weer onderdeel uit van heel Marickenland. In de loop van 2022 stellen wij een
rapport op. Hierin staan de bevindingen van de lisoddepilot. Dit rapport delen we te zijner tijd met u via onze
website.

De otter
In iedere nieuwsbrief vertellen we iets over een gewenste soort voor Marickenland. Dit is een dier of plant
waarvan we de instandhouding, het herstel of de terugkeer als een doelstelling voor het beschermen van de
natuur zien. Door natuurgebieden zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor deze dieren en planten en
natuurlijke verbindingen te realiseren tussen grote natuurgebieden willen we deze soorten helpen.
Zo is de otter ook een gewenste soort, omdat de otter voor een lange periode in Nederland verdwenen was.
De laatste 20 jaar duikt hij gelukkig op veel plekken weer op, met name door de verbeterde kwaliteit van het
water. In Marickenland hebben we de otter helaas nog niet gespot, maar met de inspanning van
verschillende organisaties hopen we dat dit niet lang meer duurt. Door oversteekplaatsen aan te leggen,
zoals kleine tunnels onder de weg door, kan de otter zich veilig verplaatsen. Ieder dag verplaatst een otter
zich een tiental kilometers door zijn leefomgeving.

Op de twee rode stippen plaatste de provincie Utrecht otterpassages langs de N212 (Enschedeweg).

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

