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Inleiding
In de polder van Biesland overlappen verschillende projecten elkaar. In dit uitvoeringsplan worden
in eerste instantie de uit te voeren werkzaamheden voor het project Boeren voor Natuur
beschreven. In sommige gevallen vallen de werkzaamheden buiten de plangrens van het project
Boeren voor Natuur.
Deel 1 van dit rapport is een beschrijving van de huidige situatie in de polder van Biesland. Deel 2
is een beschrijving van de inrichtingsmaatregelen voor het plan Boeren voor Natuur.
Het biologisch melkveehouderijbedrijf van de familie Duijndam is een van de laatste
boerenbedrijven in het sterk verstedelijkt gebied tussen Delft, Den Haag en Pijnacker-Nootdorp.
De afgelopen decennia hebben de meeste koeien in dit gebied plaatsgemaakt voor huizen,
glastuinbouw en recreatiegebieden met bossen. Jan en Mieke Duijndam voelden zich als
beheerders van een van de laatste grote groene enclaves verantwoordelijk voor het bewaren,
versterken en toegankelijk maken van de polder. Ze besloten dan ook te kiezen voor een geheel
andere vorm van landbouw om hun bestaan in de Polder van Biesland zeker te stellen. In 2002
zetten Jan en Mieke Duijndam de eerste stappen richting overschakeling naar een natuurgerichte
1
bedrijfsvoering volgens de visie Boeren voor Natuur.
Het inrichtingsplan Bieslandse Bos is in 1984 vastgesteld. Later is dit project samengevoegd met
het naastgelegen project De Balij, tot project Balij en Bieslandse Bos. Inmiddels zijn al grote delen
van het Bieslandse Bos aangelegd, nu resteert er nog een oppervlakte van ongeveer 42 hectare te
verwerven en in te richten.
De doelstelling en de plangrenzen van het project Balij en Bieslandse Bos en van het project
Boeren voor Natuur overlappen elkaar deels in de Polder van Biesland. Dit is één van de redenen
waarom het inrichtingsplan Boeren voor Natuur in samenwerking met de projectgroep Balij en
Bieslandse Bos is opgesteld.
Het inrichtingsplan moet worden gezien als onderbouwing van het definitieve ontwerp voor
Boeren voor Natuur. Als basis wordt hiervoor de al aanwezige informatie en literatuur gebruikt,
maar voornamelijk de resultaten uit de workshop Boeren voor Natuur welke gehouden is op 12
juni 2007. Naar aanleiding van het inrichtingsplan is dit uitvoeringsplan gemaakt.
Dit uitvoeringsplan heeft meerdere functies;
o
o

1

het vastleggen van de maatregelen die uitgevoerd gaan worden
het is een bijlage bij het offerteverzoek aan verschillende aannemers

Verhalen van Biesland, Boeren voor Natuur; 2006
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Deel 1 Achtergrondinformatie
In dit deel wordt de huidige situatie in de polder van Biesland beschreven en de ontwikkelingen
die in de toekomst van belang zijn voor het gebied. Er zal nog niet in gegaan worden op de
gewenste maatregelen.

1.1

Plangebied

1.1.1

Ligging

Afb. 1: ligging van het plangebied

De polder van Biesland ligt in de driehoek Delft, Nootdorp en Pijnacker en is onderdeel van het
grotere project Balij en Bieslandse Bos (zie afbeelding 1 en 1a).

Afb. 1a: ligging Polder van Biesland in het projectgebied Balij en Bieslandse Bos
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1.1.2

Huidige situatie / luchtfoto

Bieslandse Benedenpolder

Bieslandse Bovenpolder

Afb. 2: luchtfoto van de polder van Biesland (2006). Bron: RAAK

Het gebied Boeren voor Natuur omvat de Bieslandse Benedenpolder en de Bieslandse
Bovenpolder. Het bedrijf van Jan en Mieke Duijndam ligt midden in de Benedenpolder (zie pijltje).
Vanuit de lucht is goed te zien dat het gebied ingesloten ligt tussen het bosgebied Balij en
Bieslandse Bos en het Delftse Hout, met daarachter de randen van Den Haag Ypenburg, Delft en
Nootdorp.
De uit te voeren werkzaamheden vinden alleen plaats in de Benedenpolder. In de Bieslandse
Bovenpolder moeten nog wel twee natuurvriendelijke oevers worden gerealiseerd. Als het
financieel mogelijk is zullen deze tijdens de uitvoering meegenomen worden.
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1.2

Recreatie en ontsluiting

In het gebied zijn diverse recreatieve wandel- en fietspaden aanwezig en wordt volop gerecreëerd.
Het gebied is goed te bereiken. Zowel bij het Delftse Hout als bij het Krekengebied is gelegenheid
om te parkeren. Aan de andere kant van het gebied is bij de Dobbeplas ook nog een ruime
parkeervoorziening aanwezig.
Met mooi weer en in de weekenden kan het door de grote aantrekkingskracht van het gebied erg
druk zijn. Vooral het kruispunt Virullypad - Noordeindseweg is erg druk. Hier komen fietsers,
wandelaars en autoverkeer elkaar tegen.
Vanuit de nieuwbouwwijk Ypenburg komen steeds meer recreanten via de pas aangelegde brug in
het gebied. Door deze brug is er een directe verbinding met het Bieslandse Bos gerealiseerd.

1.3

Geomorfologie en hoogte

De bodem van het plangebied bestaat voornamelijk uit restveen op komgronden, daarnaast zijn
ook een aantal kreekruggen aanwezig.

Afb.3: bodemkaart plangebied Boeren voor Natuur, juni 2007

De hoogtekaart (afb 4) geeft duidelijk aan dat de Bieslandse Benedenpolder die verveend is, flink
lager ligt dan de Bieslandse Bovenpolder, die niet verveend is. Ook zijn de kreekruggen duidelijk
zichtbaar als verhogingen in het landschap. Het zuidelijk deel van de Bieslandse Benedenpolder is
het meest laag gelegen gedeelte van deze polder.
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Afb.4: hoogtekaart plangebied Boeren voor Natuur, juni 2007

1.4

Waterhuishouding

1.4.1

Waterkwantiteit

De hydrologie in de polder wordt sterk beïnvloed door de grondwateronttrekking van Gistbrocades. Ondanks de diepe ligging vindt er een wegzijging plaats naar het diepere grondwater.
Gezien de voornemens van Gist om de wateronttrekking te verminderen zal op langere termijn de
wegzijging kunnen omslaan in kwel. Vooralsnog hoeft daar in de planvorming geen rekening mee
te worden gehouden.
Het waterbeheer staat onder verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap van Delfland. In
de Bovenpolder wordt een flexibel peilbeheer gevoerd met een bovenpeil van NAP –2.10 m. De
Bovenpolder watert via een sloot langs het Virullypad af op het Krekengebied.
Het peilbesluit voor de Benedenpolder is vastgesteld in 2000. Het toekomstige peil is flexibel
tussen NAP –5.10m en NAP –5.40m. In afb 5 is aangegeven hoe de nieuwe begrenzing van het
peilgebied in de Benedenpolder (III) loopt. Het Krekengebied (I) en het achterliggende
kassengebied (II) wateren af op de Benedenpolder, waardoor het ook na het aanleggen van de
benodigde waterkunstwerken nog niet mogelijk is een natuurlijk flexibel peilbeheer te voeren in
de Benedenpolder. Bij een natuurlijk flexibel peilbeheer zakt het waterpeil namelijk in de zomer
tot –5.40 m tov NAP en is het in de winter hoger; -5.10 m tov NAP. Het uitzakken in de zomer lukt
niet zolang er nog water uit de aangesloten gebieden de polder in stroomt; deze waterstroom
houdt het waterniveau in de Benedenpolder namelijk hoog. Inmiddels is het flexibele peil
kunstmatig ingesteld, dat wil zeggen dat het flexibele peil niet via een natuurlijk verloop maar
handmatig wordt gesimuleerd.
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Ook heeft het Hoogheemraadschap plannen om de afwatering vanuit het Krekengebied en het
kassengebied af te koppelen van de Benedenpolder, door deze om te leggen. Maar deze plannen
zijn nog niet concreet en worden naar verwachting de komende jaren nog niet uitgevoerd, bij de
uitvoering van de werkzaamheden wordt hier dan ook nog geen rekening mee gehouden.

III

II

I

Afb. 5: peilbesluit Biesland

De kaart met de huidige drooglegging in het gebied (afb 6) in de situatie met hoogste
waterpeilen, laat zien dat met name in het zuiden van de Benedenpolder de meest natte delen
voorkomen. Ook de noordoosthoek van de Bovenpolder heeft een kleine drooglegging. In deze
Bovenpolder is op die plek al een slikkengebied gerealiseerd; in de Benedenpolder is het de
bedoeling ook slikgebieden te realiseren in deze lage delen.

Afb. 6: drooglegging plangebied Boeren voor Natuur, juni 2007

blz 10 van 35

De poldersloten moeten volgens de keur een minimale waterdiepte van 40 cm hebben. Het is niet
zeker of dat in de huidige situatie in de zomer het geval is. Wel zijn de sloten geschoond tot op
vaste bodem. Daarbij voldoen ze nu als foerageergebied voor de lepelaars.
1.4.2

Waterkwaliteit

In het gebied is in 2006 door het Hoogheemraadschap van Delfland een waterkwaliteitsmeetnet
opgezet, met acht meetpunten (zie afb 7). Op deze punten wordt de fysisch-chemische
waterkwaliteit gemeten. Ook wordt één punt op bestrijdingsmiddelen geanalyseerd en vindt op
één punt macrofauna- en vegetatieonderzoek plaats.

Afb 7: Waterkwaliteitsmeetpunten

In 2005 en 2006 zijn ook al waterkwaliteitsgegevens verzameld; hieruit blijkt dat de waterkwaliteit
in de polder gemiddeld ruim voldoende is. In de rapportages ´Verhalen van Biesland´ van 2005 en
2006 is hierover meer informatie te vinden.
1.4.3

Waterberging

Uit berekeningen van het Hoogheemraadschap van Delfland is gebleken dat er in de polder van
Biesland een waterbergingstekort is van 6.300 m3. Hierbij is voor de Benedenpolder uitgegaan van
een beschermingsniveau dat hoort bij grasland. Om aan dit beschermingsniveau te voldoen moet
er dus extra waterberging worden gerealiseerd. Daarnaast kan ervoor worden gekozen een lager
beschermingsniveau te accepteren; dit houdt in dat een deel van de polder dan vaker te maken
heeft met wateroverlast dan op basis van de norm geldig voor grasland.
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Aangezien in de laagste delen van de Benedenpolder het peil maximaal 16 cm kan stijgen, is er
een extra oppervlakte aan waterberging nodig van 3.9 ha om aan de bergingsbehoefte van het
Hoogheemraadschap van Delfland te voldoen.
Door de aanleg van de maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit wordt al een
oppervlakte van 1,77 ha aan waterberging gerealiseerd. Verder wordt er nog 2,18 ha aan
waterberging in onder andere de slikstroken gerealiseerd.

1.5

Cultuurhistorie en Archeologie

Uit recent uitgevoerd archeologisch onderzoek is gebleken dat er geen aanvullend archeologisch
onderzoek uitgevoerd hoeft te worden. Wat betreft de archeologie is er geen belemmering om
het terrein vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. Het is echter niet volledig uit te
sluiten dat binnen het onderzochte gebied toch nog archeologisch resten voorkomen. Het
verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht
archeologische vondsten te melden bij het bevoegde overheid, zoals aangegeven in de
Monumentenwet.

1.6

Ecologie

In en rond het gebied zijn veel verschillende ecologische waarden aanwezig. Tevens is het gebied
ook belangrijk als verbinding tussen het gebied Balij en Bieslandse Bos en het Delftse Hout. Het
natuurgerichte bedrijf van Jan Duijndam heeft als doelstelling ecologie en bedrijfsvoering zo goed
mogelijk samen te laten gaan, waardoor allerlei planten en dieren een plek kunnen vinden in de
polder.
De polder is bijvoorbeeld een belangrijk weidevogelgebied, waar onder andere grutto´s, tureluurs,
scholeksters en kieviten broeden. Maar ook watervogels, zoals slobeend, krakeend en zomertaling
komen voor. Verder worden veel foeragerende vogels aangetroffen in de polder, waaronder de
lepelaar. In de sloten worden veel soorten vissen aangetroffen, zoals is gebleken uit een
visonderzoek ten behoeve van de inventarisatie van de voedselvis van de lepelaar.
De vegetatie is soortenrijk. Zowel in de graslanden zelf als in de slootkanten en moerasdelen.
Bijzondere soorten zoals knoopkruid, gewone en slanke waterbies, zomprus en aardbeiklaver zijn
aangetroffen, evenals heen, zwanenbloem, watergentiaan, zwarte zegge, pijptorkruid en
krabbenscheer.
Nadere informatie over de ecologie in de polder is te vinden in het rapport: verhalen van Biesland,
Boeren voor Natuur 2006.
In de polder zijn al diverse inrichtingsmaatregelen doorgevoerd om de ecologische
omstandigheden te verbeteren en in dit inrichtingsplan worden ook de nog uit te voeren
maatregelen aangegeven. In onderstaande tabel is aangegeven welk effect deze maatregelen
hebben op diverse groepen dieren.
De werkzaamheden die plaats gaan vinden in de polder zullen mogelijk tijdelijk een verstorend
effect hebben op sommige soorten. Met toepassing van de Flora- en Faunawet zullen in een
ontheffingsaanvraag mitigerende maatregelen worden vastgelegd.
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Afb.8: Overzicht effect van maatregelen op diergroepen
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Deel 2 Inrichtingsmaatregelen
In dit deel worden het inrichtingsplan voor Boeren voor Natuur beschreven. Het gaat hier dus
alleen om de maatregelen die binnen de plangrenzen van Boeren voor Natuur vallen.

2.1

Plangebied Boeren voor Natuur

Het plangebied van Boeren voor Natuur ligt tegen Delft aan, tussen het Delftse Hout en de
Dobbeplas. Verder is het plangebied omringd door gronden van De Balij en Bieslandse Bos, welke
in beheer zijn bij Staatsbosbeheer of nog ingericht moeten worden door Dienst Landelijk Gebied.

= plangebied Boeren voor Natuur
topografie: © auteursrechten en databankrechten: Topografische Dienst Kadaster, 2005
Afb. 9: plangrens van het project Boeren voor Natuur op topografische ondergrond;
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2.2

Ontwerp

2.2.2

Inrichtingsplan

Het inrichtingsplan bevat de onderbouwing bij het ontwerp. In bijlage 1 is de maatregelenkaart te
zien. Ten opzichte van het inrichtingsplan van 2007 zijn er een aantal kleine wijzigingen
doorgevoerd. De profielen van de natuurvriendelijke oevers en de slikstroken zijn aangepast aan
de hand van metingen in het veld, welke door Arcadis zijn uitgevoerd. Ook is er in overleg met
Staatsbosbeheer besloten tot een andere locatie voor het wandelpad in het noorden van de
Benedenpolder. Ook is Staatsbosbeheer voornemens in dit deel van het Bieslandse bos nog andere
maatregelen uit te voeren, daarom is besloten dat het plasdrasgebiedje (element 11 in het
inrichtingsplan) niet meer binnen het project Boeren voor Natuur wordt gerealiseerd.
Vanaf paragraaf 2.3 worden de gewenste inrichtingsmaatregelen besproken. Het uitvoeringsplan
bevat alle maatregelen die ten behoeve van Boeren voor Natuur zijn en worden uitgevoerd door
Dienst Landelijk Gebied.
In paragraaf 2.4 is aangegeven welke maatregelen al genomen zijn in een eerder stadium, welke
maatregelen in 2009 worden doorgevoerd en welke beheeroppervlakte aan maatregelen ten
gunste van Boeren voor Natuur wordt gerealiseerd

Afb. 10: ontwerp uit inrichtingsplan 2007
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2.3

Inrichtingsmaatregelen Boeren voor Natuur

2.3.1

Natuurvriendelijke oevers

In het nieuwe ontwerp liggen en komen langs verschillende watergangen natuurvriendelijke
oevers. Deze oevers zijn belangrijk voor het verbeteren van het aquatische ecosysteem, maar ook
als foerageergebied voor diverse vogels. De natuurvriendelijke oevers liggen en komen langs
diverse hoofdwatergangen en polderwatergangen en worden ongeveer vier tot maximaal zes
meter breed. Dit in verband met het beheer met slootmachines. Niet alle oevers krijgen hetzelfde
profiel; door te variëren met plasbermen en terrasoevers worden allerlei biotopen gerealiseerd.
Hierdoor kan een grotere diversiteit aan planten en dieren, met name vogels, een plek vinden in
de polder. De verschillende profielen zijn afgebeeld in bijlage 3. Door het flexibele peilbeheer
varieert de waterstand in het gebied, terrasoevers kunnen hierdoor bij een lage waterstand
droogvallen. De plasbermen staan ook bij de laagste waterstand nog 10cm onder water.

Afb. 11: voorbeeld natuurvriendelijke oevers (foto J.Bloemberg)

nummer

element

info

beschrijving

1

Natuurvriendelijke oever

Normaalprofiel A

Enkelzijdige plasberm

2

Natuurvriendelijke oever

Normaalprofiel A

Combinatie terrasoever en plasberm

3

Natuurvriendelijke oever

Normaalprofiel B

Enkelzijdige terrasoever

4

Natuurvriendelijke oever

Normaalprofiel A

Combinatie terrasoever en plasberm

6

Natuurvriendelijke oever

Normaalprofiel C

Dubbelzijdige plasberm (peilvak I)

6

Natuurvriendelijke oever

Normaalprofiel F

Dubbelzijdige plasberm (peilvak II)

10

Natuurvriendelijke oever

Normaalprofiel B

Enkelzijdige terrasoever

14

Natuurvriendelijke oever

Normaalprofiel A

Combinatie terrasoever en plasberm

15

Natuurvriendelijke oever

Normaalprofiel B

Enkelzijdige terrasoever

27

Natuurvriendelijke oever

Normaalprofiel C

Enkelzijdige plasberm
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2.3.2.

Helofytenfilters

In het gebied zijn al diverse helofytenfilters aangelegd en er komen nog enkele bij. De in de
helofytenfilters groeiende moerasplanten nemen veel voedingsstoffen op uit het water. Hierdoor
wordt de waterkwaliteit verbeterd.
In de Bovenpolder liggen twee biezenvelden, die functioneren als helofytenfilter. Bij de inlaat in
de Benedenpolder wordt een plasdraszone aangelegd, die zal functioneren als een helofytenfilter
(afb 12).
Dijk

Inlaat

12 m

15 m

bodem – 5.90

Sloot

10 m

Plas-dras,
diepte variërend van 20 tot 40 cm

Sloot

10 m

dam tbv
peilscheiding

Afbeelding 12: slootkruising bij inlaat Benedenpolder.

Verder wordt nog een riet/biezensloot aangelegd in het noordelijk deel van de Benedenpolder.
Op de kaart gaat het dan om de volgende nummers:

nummer

element

info

5

slootkruising bij inlaatpunt

Afbeelding 9

10

Riet/biezensloot

Normaalprofiel B

beschrijving
helofytenfilter
Enkelzijdige terrasoever
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2.3.3

Visoverwinteringsplaatsen

In de Benedenpolder worden enkele visoverwinteringsplaatsen gemaakt (afb 13). Dit zijn diepe
plekken in een watergang waarin het onderste gedeelte van het water niet bevriest, zodat vissen
daarin de winter door kunnen komen. Het gaat dan om de sloten met weinig stroming, zodat de
visoverwinteringsplaatsen niet onmiddellijk dichtslibben. Deze plaatsen zullen ongeveer 25m2
groot zijn, met een diepte van 1,5m. Om de overwinteringsplaats te vergroten worden ook de
hoekpunten van de aangrenzende percelen deels afgegraven, waardoor kleine plasbermen
ontstaan.
Dijk

Overwinteringplek,
diepte tot 1,50 m

Sloot

15 m

5m

Sl
oo
t

Plas-dras,
diepte variërend van 20 tot 50 cm

Afbeelding 13: Visoverwinteringsplaats.

nummer

element

info

beschrijving

7–8-9

Visoverwinteringsplaats

Afbeelding 10

Diepe plek in watergang in peilvak II

7A – 8A – 9A

Visoverwinteringsplaats

Afbeelding 10

Diepe plek in watergang in peilvak I

2.3.4

Poelen

In de Bovenpolder is al een poel aanwezig. In de Benedenpolder wordt ook nog een poel
aangelegd. Deze poelen liggen geïsoleerd of staan in verbinding met een sloot die niet
passeerbaar is voor vis. De poelen zijn daardoor geschikt voor amfibieën en insecten. De
oppervlakte van de poel is minimaal 300 á 400m2. Het profiel van de poel staat in bijlage 3.
Het talud (hellingshoek) van een poel is bij voorkeur 1 : 3 of minder. Bij ruimtegebrek of lage
grondwaterstanden mag het talud aan de zuidzijde maximaal 1 : 1 zijn en aan de noordzijde
maximaal 1 : 2. De poel zal dan echter niet voor alle soorten geschikt zijn. Warmteminnende
soorten treft men alleen aan in ondiepe poelen met een flauw talud. De noordelijke oever wordt
door de zon beschenen en is daarom het belangrijkst. 2
nummer

element

info

beschrijving

23

poel

Normaalprofiel E

Bijlage 3

2

http://www.ravon.nl/RAVON/Veelgesteldevragen/AanlegPoelen/tabid/257/Default.aspx; bezocht op 29-8-2007
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2.3.5

Slikkengebied

In de Bovenpolder zijn inmiddels een groot en een klein slikkengebied aanwezig. Vogels
gebruiken dit gebied als belangrijke plek om te foerageren. In het zuidelijk gedeelte van de
Benedenpolder worden ook slikkengebieden gemaakt. Met name in de lager gelegen delen
worden deze aangelegd. Daardoor wordt de in het midden liggende kreekrug nog extra
geaccentueerd.
De gebieden bestaan uit slikken die geleidelijk overgaan in nat schraalgrasland. Het nat schraal
grasland ligt in de winter maximaal 20 cm boven het waterpeil, waardoor een groot gedeelte van
het gebied onder water staat. In het voorjaar en de zomer zakt het waterpeil geleidelijk, waardoor
de slikgebieden langzaamaan droogvallen. Deze peilbeweging is erg belangrijk voor de
slikgebieden, als dit natuurlijk
peilverloop niet kan worden
gerealiseerd functioneren de
slikgebieden niet.
Ten opzichte van het inrichtingsplan
van 2007 zijn de slikken nu aangegeven
als slikstroken ipv in de vorm van
plassen. De reden hiervan is dat de
slikken zo worden aangelegd dat ze
goed beheerbaar zijn (maximale
breedte oever 6m). Door de aanleg van
een drietal dammen met duikers aan
het eind van de percelen kan er tussen
de slikstroken gereden worden, zonder
dat op het perceel gekeerd hoeft te
worden. Het profiel van de slikstroken
staat in bijlage 3.

= rijrichting
Afb. 14: richting bij beheer slikstroken

Ook is de locatie van de slikstroken iets gewijzigd. Het merendeel van de stroken komen in het
oosten van het plangebied te liggen. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de natuurlijke
potenties van de polder, waarbij de lager gelegen delen slikstroken worden (minder afgraven) en
de hogere gedeelten rondom de boerderij voor het bedrijf beschikbaar blijven. Toch komen er nog
wel slikstroken in de lengterichting langs het Virullypad, zodat de “contactzone” met de omgeving
niet teveel wordt verkleind en wordt voorkomen dat de slikstroken geïsoleerd in het gebied
komen te liggen.

nummer

element

info

beschrijving

24-1 / 24-2 / 24-3 / 24-7

Slikken

Normaalprofiel D

Dubbelzijdige slikstrook

24-4 / 24-5 / 24-6 / 24-8

Slikken

Normaalprofiel D

Enkelzijdige slikstrook
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2.3.6

Bosjes en begroeiing

In de Bovenpolder zijn twee bosjes en een moerasbosje rondom een plasje aanwezig. Deze bosjes
hebben een belangrijke functie als schuil- en nestelplaats voor diverse dieren.
In de Benedenpolder zitten veel weidevogels. Daarom is het de bedoeling de polder zo open
mogelijk te houden. Er worden daarom ook geen bosjes aangelegd in deze polder; wel wordt aan
de rand van de polder een overhoekje gecreëerd met wat hogere begroeiing, waarmee ook
schuilmogelijkheden worden gemaakt voor kleine dieren, zoals knaagdiertjes en insecten. Voor dit
overhoekje worden geen inrichtingsmaatregelen uitgevoerd.
Op de kaart zijn deze elementen onder de volgende nummers aangegeven:
nummer

element

info

beschrijving

12

overhoekje

beheermaatregel

hoekje grasland dat mag verruigen

2.3.7

Wandelpad

Het is de bedoeling dat recreanten de
polder kunnen gaan beleven, door er
niet alleen van afstand naar te kijken,
maar er ook in te kunnen gaan
wandelen.
Het wandelpad door de polder is een
onderdeel van de huidige en
toekomstige recreatieve ontsluiting
van het Bieslandse Bos. Het
krekengebied wordt hierdoor in de
toekomst verbonden met het
noordelijk deel van het Bieslandse
Bos, o.a. via de percelen waar de
manege zich nu bevindt. Voorlopig is
Afb. 15 : afsluitbare brug (bron: www.haasnootbruggen.nl)
het een verbinding tussen het
Virullypad en de toegangsweg naar
de boerderij. Ter plekke van de Molensloot zal een eenvoudige voetgangersbrug worden
gerealiseerd.
Het is niet de bedoeling dat de recreanten voor verstoring zorgen, waardoor de weidevogels
negatief beïnvloed worden. Daarom kan het wandelpad en de brug tijdens het broedseizoen
worden afgesloten. Op de foto staat een mogelijke uitvoering van een afsluitbare brug.
Voor de aanleg van het wandelpad zal, naast een brug, ook een hekje en een vijftal dammen met
duikers worden aangelegd.

nummer

element

---

extensief wandelpad

info
Afsluitbaar tijdens
broedseizoen

beschrijving
Wandelpad / brug / overstaphekje
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2.3.8

Beplanting en afscheiding

Het is de wens om de boerderij van Jan Duijndam in het landschap in te passen, door aanplant van
cultuurhistorische beplanting. Voorbeelden van cultuurhistorische soorten zijn onder andere
Linde, Els, Es, Hazelaar, Veldesdoorn en Lijsterbes.
Ook is het de wens om de hooibalen, die achter de boerderij liggen, uit het zicht te houden.
Daarbij kan gekozen worden voor beplanting, maar gezien het negatieve effect daarvan op de
weidevogels (roofvogels kunnen de beplanting gebruiken als uitzichtpost en de uitstraling van dit
boselement maakt het weidevogelgebied kleiner), heeft het de voorkeur om bijvoorbeeld een
grondlichaam aan te leggen voor dit doel.
Dit element staat als nummer 13 op de kaart.
nummer

element

info

beschrijving

13

erfbeplanting

---

Diverse beplanting

2.3.9

Overige grondwerkzaamheden

Langs de toegangsweg van de boerderij van Jan Duijndam wordt een sloot gegraven, ter
vervanging van het huidige hekwerk. Dit hekwerk zal worden verwijderd en afgevoerd. Langs deze
nieuwe sloot komt ook een natuurvriendelijke oever (zie hiervoor paragraaf 2.3.1)

nummer
27

element
Hekwerk vervangen voor
sloot

info

beschrijving

Normaalprofiel C

Enkelzijdige plasberm

Afb. 16: hekwerk langs toegangsweg, welke wordt vervangen door een sloot

(foto: J.Bloemberg)
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2.3.10 Recreatieve voorzieningen buiten het plangebied
In eerste instantie worden nog geen recreatieve voorzieningen aangelegd. Een voorziening als
bijvoorbeeld een vogelkijkhut kan beter worden geplaatst, wanneer duidelijkheid is waar vogels
daadwerkelijk goed te zien zijn. Op die manier wordt er voor gezorgd dat geen kosten worden
gemaakt voor het plaatsen van een dergelijke voorziening, terwijl deze dan (mogelijk) niet
functioneel is.
Een andere voorziening die wordt gerealiseerd is een wandelpad in het noorden van het
plangebied langs de bosrand. Vanaf dit wandelpad (halfverharding) is er een mooi uitzicht over de
polder. Waar het wandelpad het water kruist zal een vlonder worden aangelegd. Deze plannen
worden in opdracht van Staatsbosbeheer via het project Boeren voor Natuur uitgevoerd, in
samenhang met de riet/biezensloot (nr.10).

wandelpad

waterpartij

vlonder

Afb. 17: maatregelen op de grens van het Bieslandse Bos en Boeren voor Natuur
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2.4

Oppervlakte inrichtingselementen Boeren voor Natuur

De in paragraaf 2.3 genoemde maatregelen hebben allemaal een oppervlakte, die in mindering
wordt gebracht op de oppervlakte aan grasland van het bedrijf van Jan Duijndam. In onderstaande
tabel is weergegeven welke oppervlakte de maatregelen hebben. De totale oppervlakte van de
natuurelementen moeten 10% van het plangebied zijn, dit komt overeen met ongeveer 10ha.
Nummer
1
1
2
3
4
5
6
7 (a)
8 (a)
9 (a)
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Natuurelement
NVO
NVO
NVO
NVO
NVO
Slootkruising bij inlaatpunt
NVO
visoverwinteringsplaats 2x
visoverwinteringsplaats 2x
visoverwinteringsplaats 2x
Riet/biezensloot
Overhoekje
Afscherming hooibalen
NVO
NVO
Moerasbosje met plasje
Slikgebied groot
Poel
Bosje
Bosje
Biezenveld
Biezenveld
Biezenveld
Poel
Slikgebieden Benedenpolder
NVO
Slikgebied klein
Sloot ter vervangen van hek
Wandelpad benedenpolder
Wandelpaden bovenpolder

Bestaand of nieuw
Bestaand
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Bestaand
Bestaand
Bestaand
Bestaand
Bestaand
Bestaand
Bestaand
Bestaand
Nieuw
Nieuw
Bestaand
Bestaand
nieuw
Nieuw
bestaand

Oppervlakte (m2)
1440
3180
9000
1200
1800
560
5556
400
400
400
3000
800
1000
6960
4200
7870
15000
500
1400
900
3500
2000
2000
910
17393 m2
580
2750
3475
224
1230

Totaal

99628 m2

Tabel 1: Oppervlakte per maatregel (NVO = natuurvriendelijke oever)
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2.5

Beheer en Onderhoud

Het Hoogheemraadschap van Delfland beheert het doorstroomprofiel van de hoofdwatergangen.
Jan Duijndam beheert alle natuurelementen in de Boven- en Benedenpolder.
De helofytenfilters en natuurvriendelijke oevers worden gemaaid tijdens de schouw in oktober.
Het maaisel wordt afgevoerd en opgenomen in het bedrijfssysteem van Jan Duijndam. Niet elk
element wordt elk jaar gemaaid; de bestaande biezenvelden in de Bovenpolder worden
bijvoorbeeld om de drie jaar meegenomen in de maaironde. Afhankelijk van de snelheid van
dichtgroeien worden de elementen meegenomen in de maaironde. Dit heeft als voordeel dat er in
een deel van het gebied altijd in de winter begroeiing in de sloten aanwezig blijft, waarin
bijvoorbeeld insecten kunnen overwinteren.
De slikstroken worden beweid door koeien.
De poel in de bovenpolder wordt niet beheerd, dit is niet nodig, omdat deze door de koeien wordt
leeg gevreten wanneer de poel droog staat. Ditzelfde zal opgaan voor de aan te leggen poel in de
Benedenpolder.
De bosjes worden onderhouden door vrijwilligers.
Het beheer van het wandelpad, inclusief instandhouding van de bijbehorende voorzieningen
(brug, duikers) berust bij Staatsbosbeheer. Het dagelijks beheer vraagt geen specifieke
beheermaatregelen. Wandelpaden die veel worden gebruikt groeien niet dicht en bij
wandelpaden die weinig gebruikt worden is het niet erg als er wat beplanting overheen groeit.
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