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Inleiding
In de polder van Biesland overlappen verschillende projecten elkaar. In dit inrichtingsplan worden
met name de werkzaamheden voor het project Boeren voor Natuur beschreven, maar ook de
relatie met het project Balij en Bieslandse Bos wordt niet vergeten.
Deel 1 van dit rapport is een beschrijving van de huidige situatie in de polder van Biesland. Deel 2
is een beschrijving van de gewenste maatregelen voor het plan Boeren voor Natuur en een
beschrijving van het nieuwe inrichtingsplan. Deel 3 bestaat uit wensen voor de omliggende
gebieden, waarover nog overeenstemming moet worden bereikt met de verschillende betrokken
partijen.
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
bedrijfsvoering volgens de visie Boeren voor Natuur. 1
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 en resteert er nog een oppervlakte van ongeveer 42 hectare.
De projecten Balij en Bieslandse Bos en Boeren voor Natuur, overlappen 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.
Dit 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.
Het inrichtingsplan heeft meerdere functies;
o
o
o

1

het is een bijlage bij de subsidieaanvraag door Jan Duijndam (deel 2 van dit
inrichtingsplan),
het is een stap in de concretisering richting uitvoering,
Het kan gebruikt worden als “praatdocument” voor het verder uitwerken van de diverse
discussiepunten (§ 3.4).

Verhalen van Biesland, Boeren voor Natuur; 2006
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Deel 1 Huidige situatie en autonome ontwikkelingen in
de Polder van Biesland en omgeving
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).
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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 middenin 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.

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.
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In de toekomst worden veel recreanten verwacht vanuit de nieuwbouwwijk Ypenburg. Er zijn
plannen om een brug over de daar aanwezige watergangen te leggen, waardoor een directe
verbinding met het Bieslandse Bos wordt 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 Vyrullypad af op het Krekengebied.
Het peilbesluit voor de Benedenpolder is vastgesteld in 2000, maar nog niet ingesteld. 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.
Het Hoogheemraadschap heeft aangegeven de benodigde waterkunstwerken voor de
Benedenpolder snel te willen aanleggen, waarna het wel mogelijk is een kunstmatig flexibel
peilbeheer te voeren, waarbij in ieder geval de peilen ’s winters hoog en ’s zomers laag zijn. Dit is
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noodzakelijk voor het goed functioneren van de natuurvriendelijke oevers en slikgebieden. 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.

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
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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. In het najaar van 2006 zijn de eerste
monsters genomen. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend.

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 vaker te maken heeft
met wateroverlast dan de norm die geldt voor grasland.
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Aangezien in de laagste delen van de Benedenpolder het peil maximaal 35 cm kan stijgen, is er
een extra oppervlakte aan waterberging nodig van 1,8 ha om aan de bergingsbehoefte van het
Hoogheemraadschap van Delfland te voldoen.

1.5

Cultuurhistorie en Archeologie

In het plangebied zijn
verschillende archeologische
en landschappelijke
kenmerken en waarden
aanwezig. Er is een redelijke
tot grote kan op
archeologische sporen op de
kreekruggen in het
plangebied. (zie afbeelding 8).
Langs het gebied ligt een
historisch-landschappelijke lint
van hoge waarde op de
poldergrens.2
In verband met de
aanwezigheid van de
hierboven genoemde
waarden, is het belangrijk om
voor de uitvoeringsfase een
archeologisch vooronderzoek
te (laten) doen en rekening te
houden met de molenbiotoop.
Afbeelding 8: kaart met gecombineerde archeologische en landschappelijke
waarden.
(bron: www.chs.zuidholland.nl, 6 juli 2007)

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.
2

bron: www.chs.zuidholland.nl, 6 juli 2007
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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.

Tabel 1: Overzicht effect van maatregelen op diergroepen
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Deel 2 Beschrijving nieuwe ontwerp Boeren voor Natuur
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.
Voorafgaand aan een deel van de uitvoering van de werkzaamheden, zal er nog een grondruil
plaatsvinden tussen Jan Duijndam, Staatsbosbeheer en Bureau Beheer Landbouwgronden.

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

Ontwerp

2.2.1

Voorgaande schetsen polder van Biesland

De eerste plannen voor Boeren voor Natuur stammen al van rond 2000. DLG heeft voor het maken
van dit actuele inrichtingsplan gebruikt gemaakt van de meest recente schets, welke door Alterra
is gemaakt (zie afbeeldingen 10). Deze schets is tijdens de workshop van 12 juni 2007 gebruikt als
basis voor het nieuwe actuele ontwerp (zie §2.2.2).
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Afbeeldingen 10: het voorgaande ontwerp dat als uitgangspunt is gebruikt voor het nieuwe
inrichtingsplan (ontwerp: Tamara Ekamper, Alterra)

2.2.2

Nieuwe inrichtingsplan

Zoals in de vorige paragraaf al besproken, lag er tot nu toe alleen een schets zonder tekstuele
onderbouwing. Het voorliggende inrichtingsplan bevat deze onderbouwing bij het ontwerp wel.
In bijlage 1 het nieuwe ontwerp te zien. In paragraaf 2.3 worden de gewenste
inrichtingsmaatregelen besproken.
Het inrichtingsplan bevat alle maatregelen die ten behoeve van Boeren voor Natuur zijn en
worden uitgevoerd. Deze maatregelen kunnen niet allemaal direct worden gerealiseerd,
bijvoorbeeld in verband met het uitblijven van het instellen van het flexibel peilbeheer in de
Benedenpolder door het Hoogheemraadschap.
In paragraaf 2.3 zijn daarom alle doorgevoerde en door te voeren maatregelen benoemd, waarna
in paragraaf 2.4 is aangegeven welke maatregelen al genomen zijn, welke maatregelen in 2008
worden doorgevoerd en welke oppervlakte aan maatregelen ten behoeve van Boeren voor Natuur
daarmee is behaald.
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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 plasberm, drasberm en flauw talud worden allerlei biotopen
gerealiseerd. Hierdoor kan een grotere diversiteit aan planten en dieren, met name vogels, een
plek vinden in de polder.

Natuurvriendelijke oever type A, plasberm tweezijdig (terras ± 40 cm onder water)

6m

4m

6m

Natuurvriendelijke oever type B, met flauw talud tweezijdig

6m

4m

6m

Natuurvriendelijke oever type C, terrasoever (terras ± 10 cm onder water)

6m

4m

6m

Afbeelding 11: verschillende typen natuurvriendelijke oevers, die langs de watergangen worden gerealiseerd. De rode
lijn geeft het huidige profiel van de watergangen aan. Hierbij is als uitgangspunt aangenomen een breedte op waterlijn
van 6 meter, een drooglegging van gemiddeld 60cm en een talud van 1:1,5. Deze maatvoering geldt voor
hoofdwatergangen; poldersloten hebben een smallere breedte.

Op de inrichtingskaart zijn diverse natuurvriendelijke oevers aangegeven. Hieronder volgt een
opsomming van de typen:
1: zuidwestzijde type C, noordoostzijde type A
2: noordwestzijde type A, zuidoostzijde type C
3: zuidwestzijde type C
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4: zuidwestzijde type C, noordoostzijde type A
6: oost- en westzijde type A
14: zuidoostzijde type C, noordwestzijde type A
15: noordwestzijde type A
15a: zuidoostzijde type A
25: beide zijden type B (dit is een bestaande natuurvriendelijke oever)
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
Sloot

10 m

Plas-dras,
diepte variërend van 20 tot 40 cm

Sloot

10 m

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:
5: slootkruising bij inlaatpunt
10: riet/biezensloot
21: bestaand biezenveld
22: bestaand biezenveld
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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

Plas-dras,
diepte variërend van 20 tot 50 cm

5m

Sloot

15 m

Afbeelding 13: Visoverwinteringsplaats.

Op de kaart gaat het om de nummers 7, 8 en 9; hier worden visoverwinteringsplaatsen aangelegd.
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 poelen is minimaal 300 á 400m2.
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. 3
Het gaat op de kaart om de nummers 18 (bestaand) en 23 (nieuw).

3

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.

nat schaalland

WP 50
ZP 25
slik

Afbeelding 14: dwarsprofiel van het slikkengebied.

Op de inrichtingskaart gaat het om de volgende nummers:
17: bestaand groot slikkengebied
26: bestaand klein slikkengebied
24: nieuw groot slikengebied
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.
Op de kaart zijn deze elementen onder de volgende nummers aangegeven:
12: nieuw aan te leggen overhoekje
16: moerasbosje met plasje
19: bosje
20: bosje
2.3.7

Wandelpaadje

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. Maar het is niet de bedoeling dat de
recreanten teveel verstoren, waardoor de weidevogels negatief beïnvloed worden. Het vinden van
een wandelverbinding die aan deze eisen voldoet, blijkt op dit moment lastig, aangezien er voor
een doorgaande verbinding ook aansluiting moet worden gemaakt op paden van
Staatsbosbeheer. Het overleg hierover is al wel gestart, maar nog niet afgerond.
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Er is daarom op dit moment als maatregel alleen gekozen voor de aanleg van een knuppelpad
door een plasdrasgebied in het noorden van de Benedenpolder (afb 15). Dit pad sluit aan op het
kavelpad van Jan Duijndam en een pad van Staatsbosbeheer.
Mocht uit overleg met Staatsbosbeheer blijken dat er mogelijkheden voor een ander geschikt
wandelpad zijn, dan zal dit als alternatieve maatregel worden doorgevoerd en vervalt het
knuppelpad.

Dam + hek
Duikerbuis, minimale Ø 70 cm

Sloot

40 m

Wandelpad

Sloot

25 m

Knuppelpad

Plas-dras,
diepte variërend van 20 tot 50 cm

Afbeelding 15: Knuppelpad in plasdrasgebied.

Dit element staat als nummer 11 op de inrichtingskaart.

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.
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2.3.9

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. De sloot
krijgt een breedte op waterlijn van 3m, met een talud van 1:2.
2.3.10 Recreatieve voorzieningen
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.
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2.4

Uitgevoerde inrichtingsmaatregelen in 2008

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.
Nummer
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26

Natuurelement
NVO
NVO
NVO
NVO
NVO
Slootkruising bij inlaatpunt
NVO
Overwinteringsplaats
Overwinteringsplaats
Overwinteringsplaats
Riet/biezensloot
Plasdrasgebied metknuppelpad
Overhoekje
Afscherming hooibalen
NVO
NVO
Moerasbosje met plasje
Slikgebied groot
Poel
Bosje
Bosje
Biezenveld
Biezenveld
Poel
NVO
Slikgebied klein

Bestaand of nieuw
Bestaand
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Bestaand
Bestaand
Bestaand
Bestaand
Bestaand
Bestaand
Bestaand
Nieuw
Bestaand
Bestaand
Totaal

Oppervlakte (m2)
1440
1740
3720
600
900
560
1980
200
200
200
2000
1000
225
400
3480
2100
7870
12050
500
880
1270
3500
2500
500
2480
2750
55045 m2

24

Slikgebieden Benedenpolder

Nieuw

78500 m2

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

Aangezien voor de aanleg van de slikgebieden in de Benedenpolder nog een grondruil moet
plaatsvinden, is het niet zeker of de uitvoering van deze maatregel in 2008 (geheel) gaat
plaatsvinden. De overige maatregelen zijn al gerealiseerd of kunnen al in 2008 worden uitgevoerd.
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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, plasdrasgebiedjes 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 slikgebieden 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.
Bij de wandelpaden bestaat het beheer uit het toegankelijk houden van de paden. Verder wordt
dit vanzelf geregeld. 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.

blz 24 van 33

Deel 3 Nieuwe ontwerp in relatie tot de omgeving
Het landinrichtingsplan Bieslandse Bos is in 1984 door de stuurgroep randstadgroenstructuur ZuidHolland vastgesteld. Daarna is het plan door de toenmalige landinrichtingsdienst (nu DLG)
uitgewerkt in een inrichtingsplan (1996). In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van de relevante
zaken uit dit plan voor het plangebied van Boeren voor Natuur. Ook gaan we in op verschillende
aspecten van het gebied die als uitgangspunt zijn gehanteerd voor het vormen van het nieuwe
inrichtingsplan Boeren voor Natuur.

3.1

Inrichtingsplannen Bieslandse Bos

In het oorspronkelijke inrichtingsplan voor het Bieslandse Bos4 wordt een deel van het plangebied
van Boeren voor Natuur als toekomstig bos aangeduid. Het gaat dan om de randen van het open
middengebied, hier zouden deels of geheel beplante kavels komen, welke compacte
boselementen zijn, zonder grote open ruimten binnen in.
Door los van elkaar gelegen boscomplexen ontstaat een “landgoedachtige”situatie waar
verdichting en openheid samen het beeld bepalen.
Dit deelgebied moest een landgoedachtige karakter krijgen, waar zowel de recreatie als de
houtproductie een rol zouden spelen. Voor beplanting is toen gekozen voor soorten als de
Populier en Wilg, maar ook Zomereik, Zwarte Els, Es, Zoete Kers, Zachte Berk en Schietwilg.
In 2001 is er een planwijziging opgesteld, waarin gekozen is om een groter deel van de polder van
Biesland open te houden. Dit kwam door verschillende oorzaken; ten eerste zat er stagnatie in de
grondverwerving. Omdat is gekozen voor minnelijke verwerving, kan het erg lang duren voordat
alle gronden of een groot aantal aan aangesloten gronden verworven zijn. Ten tweede had Jan
Duijndam voor het project Boeren voor Natuur een grotere oppervlakte nodig. Tenslotte waren de
natuurwaarden in de polder met de jaren gewijzigd. De polder van Biesland bleek van belang te
zijn voor de Lepelaar, door een groter deel van de polder van Biesland open te houden , kan aan
het beschermen van deze soort concreet invulling worden gegeven. Het doel van de planwijziging
was: een inrichtingsplan dat aan de taakstelling voor vosontwikkeling tegemoetkomt, maar een
grotere kans op realisatie heeft en inspeelt op de ontwikkelingen in de polder.

3.2

Relatie met de omgeving

Zoals al eerder genoemd overlapt het plangebied van Boeren voor Natuur voor een deel met het
plangebied van het Bieslandse Bos. Verder wordt het plangebied van Boeren voor Natuur aan alle
kanten omringd door gronden van het Bieslandse Bos en iets verder door gronden van de Balij en
het Delftse Hout.
In de toekomst is er kans op een extra recreantenstroom vanuit de nieuwbouwwijk Ypenburg aan
de noordkant van het Bieslandse Bos. Er zijn plannen om aan het einde van de Bieslandseweg een
brug te maken richting de Nieuwbouwwijk. De Stichting Vrienden van Biesland heeft aangegeven
de wens te hebben een trekpontje te realiseren als alternatief op de geplande brug. Dit alternatief
zou de recreatiedruk mogelijk verminderen.

4

Landschapsinrichtingsplan Bieslandsche Bos, opgesteld door de Stuurgroep Randstadgroenstructuur,
september 1984
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3.3

Recreatie

In de omgeving zijn diverse vormen van recreatie te vinden. Het gebied voornamelijk gebruikt
voor wandelen, fietsen en paardrijden. Op drukke dagen, is er behoefte aan het scheiden van de
verschillende vormen van recreatie.

3.4

Discussiepunten/ gewenste maatregelen buiten het
plangebied

Tijdens het ontstaan van de plannen voor Boeren voor Natuur, is door verschillende partijen ook
naar de omliggende gronden gekeken en zijn hier wensen voor geuit. Wensen die buiten het
plangebied vallen, kunnen alleen in overleg met de desbetreffende eigenaar (in de meeste
gevallen Staatsbosbeheer) worden gerealiseerd. Voorbeelden van wensen op het grondgebied van
Staatsbosbeheer zijn bijvoorbeeld het plaatsen van uitkijkplatforms en het verwijderen van
populieren bij het Virullypad, het leggen van een wandelpad in de bosrand in het noorden van het
gebied, het open houden van het nog in te richten deel van het Bieslandse Bos boven de
toegangsweg naar de boerderij van Jan Duijndam.
Nader uit te werken discussiepunten
Hieronder staat een opsomming van de wensen waar nog overeenstemming over bereikt moet
worden.
Thema ecologie
o Met SBB/Jan: Verwijderen beplanting op terrein SBB tbv aanleg mantel-zoomvegetatie in de
bosrand aan de noordzijde. Voorstel is dat één perceel breed alle bomen worden verwijderd,
op het achterste deel kan dan het struweel blijven staan en het voorste deel geeft dan ruimte
voor meer ruigte. Voor de afscheiding zou een bestaande watergang dan verbreed moeten
worden. Het is de wens om deze sloot in een punt door te trekken naar de schuur (in het
noordoosten van het plangebied).
o Met SBB: Hoe omgaan met de populieren langs het Virulypad? Voorstel is om de populieren
op het Virulypad gefaseerd te laten verdwijnen/vervangen. Het is een mogelijkheid om alvast
een rij te verwijderen.
o Met SBB: Waar kan de grond naar toe die vrijkomt bij het graven van de
waterpartijen/natuurvriendelijke oevers? Voorstel: verwerken tegen de dijk en deels gebruiken
om bestaande sloot tegen de dijk te verondiepen. Er is dan wel een afscheiding (tbv de
grazers) nodig.
o Met HHD: Ondiepe sloten horen in dit systeem en hoeven niet geschoond te worden.
Thema Water
o Met HHD: Afkoppelen tuinbouwdeel Noordpolder (is de capaciteit groot genoeg, zodat niet bij
veel neerslag alsnog op het plangebied wordt afgelaten)
o Met HHD: Een ander inlaatpunt in het gebied, dit is een wens van het Hoogheemraadschap
o Met HHD: Automatiseren van watersysteem en invoering flexibel waterpeil
o Met HHD en SBB: Aangezien het peilverschil tussen het krekengebied en de polder vrij gering
is zal in de planvorming gekeken worden naar een mogelijke koppeling van deze twee
peilgebieden. De polder zou dan evt ook via het krekengebied van water kunnen worden
voorzien.
o Met HHD: Karpers eventueel wegvangen om een goed watersysteem te krijgen, vervolgens het
binnenkomen van karpers voorkomen.
o Met HHD: Uitrekenen of de aanleg van natuurvriendelijke oevers en slikkengebied voldoende
is om de waterbergingsopgave te dekken. Overleg met HHD over gewenste
beschermingsniveau/waterberging
o Met SBB: Zoeken naar mogelijkheden om de vrijkomende grond uit de te graven
waterpartijen/watergangen te verwerken in het gebied.
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Thema Recreatie/Cultuur
o Met Jan: Moet er een mogelijkheid komen om door het weidevogelgebied te kunnen
wandelen, of blijft het gebied onbereikbaar voor recreanten? Het voorstel is dat als er een pad
komt, dat het wandelpad in het slikkengebied dan zo westelijk mogelijk komt te liggen en
aansluit op de toegangsweg. Verder kan het pad dan verder omhoog door de nog in te richten
delen van het Bieslandse Bos.
o Met SBB: Moet er een nieuw wandelpad langs het Virulypad komen? Wanneer in de toekomst
het fietspad wordt verbreed is er niet veel ruimte meer voor wandelaars. Voorstel is 300 tot
400m aan te leggen langs het middelste deel van het Virulypad. Dan kan het eerste en laatste
deel door het krekengebied worden gewandeld, en het middelste deel met uitzicht over de
polder. Dit kan dan tevens dienen als toegang naar het uitzichtplatform.
o Met SBB: Bij het Virulypad komt een uitkijkplatform over de benedenpolder
o Met SBB: Wat voor type afscheiding komt er op de dijk. Wordt dat een haag, waar overheen
gekeken moet worden of alleen een afrastering met gaas, zodat het duidelijker is dat je op een
dijk loopt.
o Met SBB: Wat te doen met de populieren langs het Virulypad (zie ook thema ecologie)
o Met Delft: Hoe gaan we om met het drukke verkeerspunt aan het einde Van het Virulypad?
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3.5

Vervolgstappen

Het inrichtingsplan dat wordt opgesteld naar aanleiding van deze sessie dient, zoals eerder
vermeld, verschillende doelen:
o Bijlage voor aanvraag van de subsidie door Jan Duijndam
o Stap in de concretisering richting uitvoering
o Praatdocument om de verschillende genoemde discussiepunten met diverse partijen
verder uit te werken.
Het inrichtingsplan als bijlage voor de aanvraag van subsidie door Jan Duijndam moet snel klaar
zijn; vóór 1 oktober moet deze aanvraag zijn gedaan. Aangezien dit plan alleen betrekking heeft
op de gronden die bij Jan nu al in gebruik zijn en onder Boeren voor Natuur vallen, zal een
inrichtingsplan voor alleen deze delen worden uitgewerkt. De afstemming hierover vindt verder
plaats met Jan Duijndam zelf.
De vervolgstap; de uitvoering van de maatregelen die worden genoemd in dit inrichtingsplan,
wordt na gereedkoming van het inrichtingsplan zo snel mogelijk opgepakt.
Naast het inrichtingsplan dat betrekking heeft op de gronden die bij BvN zijn betrokken zijn er ook
diverse wensen geuit richting Staatsbosbeheer, het Hoogheemraadschap van Delfland en de
gemeente Delft. Deze worden uitgewerkt in een inrichtingsplan met een bredere scoop dan alleen
de gronden van BvN. Dit inrichtingsplan is een goede basis voor verdere discussies met genoemde
partijen. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over wie die verdere discussie gaat trekken en hoe
de bij deze sessie betrokken organisaties in het verdere traject worden meegenomen.
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