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ontwikkeling door middel van toetsing van de
ideeën aan de praktijk. De behoefte om de haalbaarheid van Boeren voor Natuur te toetsen in de
praktijk èn de wens van Jan Duindam om als
agrarisch ondernemer natuurgericht te boeren
hebben geleid tot de pilot Boeren voor Natuur in
de Polder van Biesland. Het doel is dat uiteindelijk de schop de grond in gaat en de pilot tot uitvoering komt.
Het onderzoek is begeleid door LNV Zuidwest,
Jan Duijndam zelf, de plaatselijke natuurvereniging en de provincie Zuid-Holland. Alterra heeft
het onderzoek uitgevoerd en het gebiedsproces
begeleid.

BOEREN VOOR NATUUR

Het landelijk gebied ziet zich gesteld voor een
aantal problemen. Mede door de sterk verslechterende economische positie van de grondgebonden
landbouw wordt het behoud van de kwaliteit van
de groene ruimte onzeker en wordt het huidige
agrarische cultuurlandschap bedreigd.
Daarnaast wordt het landelijk gebied geconfronteerd met opgaven vanuit een noodzaak tot duurzaam waterbeheer en is er een toenemende
maatschappelijke vraag naar rust, ruimte en
recreatiemogelijkheden voor de stedeling. Door
verschillende partijen wordt nagedacht of door de
ontwikkeling van een concept voor groene diensten
een antwoord gegeven kan worden op deze problematiek.
Groene diensten zijn bedoeld om natuur en landschap aantrekkelijker, kwalitatief waardevoller en
toegankelijker te maken. Boeren kunnen daarbij
een belangrijke rol spelen, en moeten daar dan
ook de waardering voor krijgen, ook financieel.
Rijk en provincie erkennen het belang van groene
diensten als middel om bij te dragen aan een
vitaal platteland. Samen met andere maatschappelijke organisaties wordt gezocht naar de sleutel
tot waarderings- en financieringssystematieken die
een invulling kunnen geven aan (publieke) groene
diensten. Deze zoektocht leidt tot levendige discussies in gebiedsprocessen.
De visie ‘Boeren voor Natuur’ zoals die is ontwikkeld door Alterra kan een concrete bijdrage leveren aan de invulling van deze zoektocht. Het
concept is er immers op gericht om op boerenbedrijven natuur, landschap en landbouw beter met
elkaar te verenigen. De visie gaat niet alleen in op
de wat-vraag, maar daarnaast ook op de hoevraag. In theorie is Boeren voor Natuur al ver
uitgedacht. Er is nu behoefte aan verdere kennis-

Inmiddels is duidelijk geworden dat er een vervolg
komt op dit onderzoek. Minister Veerman steunt
het initiatief en erkent het project als één van de
twee nationale Boeren voor Natuur-pilots in
Nederland. Ook de bestuurlijke steun vanuit de
Provinciale Commissie Groene Ruimte ZuidHolland was daarvoor van belang. Wij hopen dat
deze pilot het denken over groene diensten en
Boeren voor Natuur een stap dichter bij concretisering van het beleid voor groene diensten brengt
en daarmee perspectief gaat bieden op een duurzaam samen optrekken van landbouw, natuur en
landschap.

Leen van der Sar
Gedeputeerde Groen provincie Zuid-Holland
VOORWOORD
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1.1 Inleiding
In dit boekje kunt u
lezen wat de
uitvoering van
Boeren voor Natuur
in de
Polder van Biesland
concreet betekent.

Bij dit boekje hoort
ook een
intentieverklaring:
een ‘pleidooi’
voor het werken op
basis van
Boeren voor Natuur
in de
Polder van Biesland,
met een overzicht
van motieven en
intenties van betrokken partijen.

INTRODUCTIE

Dit boekje is het resultaat van de eerste fase van
het onderzoek naar ‘Boeren voor Natuur in de
Polder van Biesland’; het is het product van de
inspanning van vele betrokkenen. Er wordt enerzijds ingegaan op de betekenis van uitvoering van
de visie Boeren voor Natuur voor natuur, landschap, water, recreatie en landbouw, en anderzijds
op organisatorische randvoorwaarden zoals
samenwerking, financiering en afspraken over bijvoorbeeld de monitoring. Minister Veerman gaf
eind januari 2003 het groene licht aan twee pilotprojecten Boeren voor Natuur, waarvan één in de
Polder van Biesland. Die keuze had zeker te
maken met de inzet die vanuit dit gebied al door
gebiedspartijen gepleegd was in het onderzoek.
Minister Veerman stelde als voorwaarde aan de
pilots dat ook vanuit de gebieden zelf middelen
beschikbaar worden gesteld voor de regionale
fondsen voor Boeren voor Natuur, en dat de
plannen in overeenstemming zijn met de
Europese regelgeving. Hier kunt u lezen wat de
uitvoering van Boeren voor Natuur in de Polder
van Biesland concreet betekent. Hoe gaat de polder er straks uitzien? Welke samenwerking tussen
partijen is nodig? Hoe wordt de financiering geregeld?
Bij dit boekje hoort ook een intentieverklaring:
een ‘pleidooi’ voor het werken op basis van
Boeren voor Natuur in de Polder van Biesland,
met een overzicht van de motieven van verschillende partijen voor hun betrokkenheid bij het
project. De intentieverklaring is geen vrijblijvend
document: partijen spreken naar elkaar de bereidheid uit gezamenlijk een regionaal fonds op te

richten voor de uitvoering van Boeren voor
Natuur. Beide publicaties vormen de opmaat
voor de volgende fase, waarin we nog een stap
dichter bij de uitvoering zelf komen.
Communicatie is ook in de volgende fase het
sleutelwoord. Deze is er vooral op gericht om
nog meer mensen de gelegenheid te bieden te
leren van de ervaringen in deze pilot.

Leeswijzer
In dit boekje gaan we eerst in op de visie Boeren
voor Natuur en op de aard van het gebied.
Vervolgens wordt de huidige situatie vergeleken
met de situatie in de toekomst, bij uitvoering van
Boeren voor Natuur. Op de linkerbladzijde leest
u steeds over de huidige situatie. Op de rechterbladzijde over de situatie bij een natuurgerichte
bedrijfsvoering. Tenslotte gaan we in op het vervolg. In de marge hebben we steeds in steekwoorden de essentie van een paragraaf aangegeven.

Jan Duijndam en
Jacques Schievink
RECHTS
Veldsymposium
september 2002
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1.2 Procesbeschrijving:
waar staan we nu,
hoe kwamen we hier?
De kiem van het project bestaat uit de kennismaking van Jan Duijndam en Jacques Schievink
van de Initiatiefgroep Natuurbeheer Delft met de
Alterra-visie Boeren voor Natuur. De visie sloot
goed aan bij hun denkbeelden. De familie
Duijndam voelde wel voor de natuurgerichte
bedrijfsvoering, de verst gaande bedrijfsvorm in
Boeren voor Natuur. Voor de Provincie ZuidHolland en het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, die financiers werden
van het project, stond de vraag centraal of door
middel van Boeren voor Natuur, natuur- en
recreatiedoelen konden worden gehaald, juist in
deze stedelijke omgeving. Voor de boer lag het
accent meer op de continuïteit van het landbouwbedrijf, en voor de Initiatiefgroep
Natuurbeheer Delft op de kwaliteit van de
natuur. De brede betrokkenheid van bijvoorbeeld
Hoogheemraadschap, andere directies van LNV,
gemeenten, recreatieondernemers uit de omgeving, IKEA, Staatsbosbeheer en Milieuplatform
brachten daarnaast ook andere belangen in beeld.
Er is veel overleg geweest. Onder andere door
middel van een veldsymposium, een wintersymposium, een expertbijeenkomst over de financiering, en het contact tussen onderzoekers en
praktijkmensen in kleinere groepjes (waarvan
steeds verslag is gedaan in nieuwsbrieven en verslagen). Hierdoor is een beeld ontstaan van de
manier waarop Boeren voor Natuur aansluit bij
de verschillende belangen. Het initiatief is
gegroeid: soms kwam de aandacht uit onverwachte hoek, bijvoorbeeld van de Rotary van Den

Haag en van actieve burgers uit de buurt. Een
aantal mensen zocht betrokkenheid omdat ze
geïnformeerd wilden worden. Een groter aantal
mensen zocht contact om vervolgens ook zelf een
actieve rol te gaan spelen. Dat proces is nog volop
gaande. Bijgaand schema geeft een interpretatie
van de verschillende typen betrokkenen. In
januari benoemde Minister Veerman 2 Boerenvoor-Natuur-initiatieven in Nederland tot pilot:
het landgoed Twickel in de provincie Overijssel
en de Polder van Biesland in de provincie ZuidHolland. Hij zegde toe voor de pilots co-financiering beschikbaar te stellen vanuit het ministerie
van LNV. Ook de positieve reacties vanuit de
Provinciale Commissie Groene Ruimte zijn een
stimulans om alles op alles te zetten om de pilot
tot een succes te maken. Het gebiedsdocument in
de vorm van dit boekje en de intentieverklaring
zijn nu een belangrijke tussenstap om enerzijds de
inhoudelijke uitkomsten voor het voetlicht te
brengen, en anderzijds om de organisatie en de
fondsvorming concreter te maken. De documenten zijn een middel om de dialoog met verschillende partijen verder te brengen.

Het initiatief
kwam van de
familie Duijndam
en Jacques
Schievink van de
Initiatiefgroep
Natuurbeheer
Delft. Daarna
ontstond een
olievlekeffect.

1.3 Boeren voor Natuur
Essentie Boeren voor Natuur
De visie Boeren voor Natuur richt zich op een
duurzame invulling van het landelijk gebied, door
boeren een grotere rol te geven in het beheer van
natuur en landschap. Er worden in de visie drie
bedrijfstypen onderscheiden: grootschalig, landschapsgericht, en natuurgericht. Op het grootschalige bedrijf gelden de huidige regels voor de
goede landbouwpraktijk. Er wordt op dit bedrijf
INTRODUCTIE
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Rotary aan het werk in
de Polder van Biesland

omstandigheden, een streekeigen natuur- en landschapskwaliteit nagestreefd worden. Er wordt
gekozen voor een organisatievorm die past bij de
streek.

Boeren voor Natuur in
de Polder van Biesland (samenvattend)
In het sterk verstedelijkte gebied tussen Delft,
Pijnacker-Nootdorp, Den Haag en Zoetermeer
ligt een grote groene enclave, bestaande uit grasland, natuur- en recreatiegebieden behorende tot
de Randstadgroenstructuur (Balij en Bieslandse
Bos).
In het laatste open gedeelte hiervan tussen
Pijnacker-Nootdorp, Delft en Den Haag heeft de
familie Duijndam een van de laatste boerenbedrijven. Het gaat om een biologisch melkveebedrijf. De familie wil door te blijven boeren ook
op de lange termijn een bijdrage leveren aan de
kwaliteit van de open ruimte temidden van de
verstedelijking. Daarom kiest de familie
Duijndam voor de natuurgerichte bedrijfsvoering
volgens de visie Boeren voor Natuur. Er worden
verschillende maatregelen genomen. Op 10% van
de oppervlakte van het bedrijf worden bestaande
landschapselementen versterkt en nieuwe elementen ontwikkeld. Het gaat om een slikgebied, een
poel en nieuwe bosranden; verder worden watergangen verbreed en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Daarnaast wordt in de toekomst geen
mest, krachtvoer en ruwvoer van buiten het
bedrijf meer aangevoerd. Dat betekent dat gericht
en selectief een deel van de graslanden zal verschralen. Andere graslanden worden nog slechts
matig bemest. De aanleg van meer wandelpaden
gaat bijdragen aan de verbetering van de recreatie-

De visie Boeren
voor Natuur richt
zich op een duurzame invulling
voor het landelijk
gebied, door
boeren duurzaam
een grote rol te
geven bij het
beheer van natuur
en landschap.
De familie
Duijndam kiest
voor de natuurgerichte bedrijfsvoering. Dat kan
hun bedrijf in de
stedelijke omgeving van Delft,
Den Haag,
PijnackerNootdorp en
Zoetermeer
sterker maken.
De aanwezigheid
van de stad is
daarbij belangrijk.
INTRODUCTIE
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met name geproduceerd voor de wereldmarkt en
verder geen inkomen uit een regionaal fonds verdiend. Op het landschapsgerichte bedrijf zijn de
landschapselementen een belangrijke kwaliteitsbepalende factor. Voor maximaal 10% van de
bedrijfsoppervlakte kan de boer er een deel van
zijn inkomen mee verdienen. Het natuurgerichte
bedrijf gaat het verst: in aanvulling op de 10%
landschapselementen worden op de cultuurgronden soortenrijke graslanden en akkers gestimuleerd door een sterke extensivering van het
landgebruik, met name doordat er geen ruwvoer,
krachtvoer en mest van buiten het bedrijf meer
worden aangevoerd. Het (deel)inkomen uit de
groene en blauwe diensten op het landschapsgerichte en het natuurgerichte bedrijf komt voort
uit het rendement van een regionaal fonds. Het
fonds wordt gevuld door gebiedspartijen en de
rijksoverheid. Het gaat om een eenmalige investering. Voor landschapselementen wordt de volle
grondprijs in het fonds gestort. Er wordt immers
geen inkomen meer uit agrarische productie
gehaald op die grond en de grondprijs is een
objectieve basis voor vergoeding. Voor de natuurgerichte landbouwgrond wordt de helft van de
grondprijs in het fonds gestort omdat op die
grond nog een deel van het inkomen uit landbouw wordt gehaald. De boer ontvangt het rendement van het fonds als vergoeding voor de
landschapselementen en/of voor de natuurgerichte bedrijfsvoering. Afspraken worden vastgelegd in privaatrechtelijke contracten. De boer
beslist binnen de brede randvoorwaarden die
worden gesteld aan de verschillende bedrijfstypen
zelf over de landschappelijke structuur en de
bedrijfsopzet. De grond blijft van de boer. In
ieder gebied zal, afhankelijk van de lokale
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Zoneringsprincipe volgens de visie Boeren voor Natuur in een fictief gebied. De natuurgerichte bedrijven zijn gesitueerd rond
bestaand natuurgebied en in de stadsrand; deze worden weer begrensd door landschapsgerichte bedrijven en vervolgens
grootschalige bedrijven.

Polder van Biesland

Koeien op weg
naar de wei

ve mogelijkheden. Door middel van vernatting
(hoger polderpeil), wordt eveneens bijgedragen
aan het creëren van de natuurlijke omstandigheden waarin allerlei moerassoorten hun plek kunnen vinden. De structuur die de
landschapselementen gezamenlijk vormen, en de
maatregelen in het kader van de natuurgerichte
bedrijfsvoering, worden in een contract vastgelegd. In de pilot voor de Polder van Biesland gaat
het in de toekomst om een melkveebedrijf van in
totaal 100 hectare. (Hiervan is 8,5 hectare 1-jarige pacht van Staatsbosbeheer en 1,5 hectare erf
en toegangsweg; deze oppervlakte telt niet mee
voor de fondsvorming.) Voor de landschapselementen (10 hectare) wordt 10 x 45.000 =
450.000 euro in het fonds gestort. Voor de 80,
‘natuurgerichte’ hectares, wordt 80 x 22.500 =
1,8 miljoen euro in het fonds gestort (in totaal
dus 2.250.000 euro). Het rendement van dit
bedrag wordt jaarlijks uitgekeerd aan de familie
Duijndam. Als organisatievorm wordt gekozen
voor een stichting met een stichtingsbestuur. De
stichting ziet erop toe dat de afspraken, die zijn
vastgelegd in een privaatrechtelijk contract, worden nagekomen. Het contract wordt getekend
door geldgevers, grondeigenaren en de uitvoerder
van de maatregelen en is voor altijd geldig, tenzij
de ondertekenaars gezamenlijk beslissen het
contract te ontbinden.

1.4

Schets van het gebied

De Polder van Biesland
De polder van Biesland maakt onderdeel uit van
een grote groene enclave die zich uitstrekt van
Delft tot aan Zoetermeer; ze vormt een schakel

tussen het gebied van de Delftse Hout en de
Bieslandse Bovenpolder aan de westkant en het
Dobbeplas-Balijgebied aan de oostkant. Het laatste decennium is deze open polderenclave steeds
verder gekrompen onder invloed van de voortschrijdende verstedelijking, glastuinbouw en bosaanplant. De kritische maat om de openheid nog
te kunnen ervaren lijkt bereikt. Er resteert nog
een oppervlakte groen van 1,4 bij 8 kilometer,
waarin de Polder van Biesland en de Bieslandse
Bovenpolder veruit de grootste open eenheid is.
De enclave is van grote betekenis voor het leefbaar houden van dit stukje sterk verstedelijkt
Nederland. Het vormt nu al een belangrijk uitloopgebied voor stedelingen.
De polder met z’n bestaande en nog te creëren
wandelpadenstructuur vormt een belangrijke
schakel in de wandelmogelijkheden tussen Delft,
Pijnacker, Nootdorp, Den Haag (Ypenburg) en
Zoetermeer. Het is het uitloopgebied van Delft en
andere gemeenten en is een van de drukst
bezochte agrarische gebieden in de Randstad. Met
name de landbouwactiviteiten dragen sterk bij
aan de identiteit van het gebied en de daarmee
verbonden natuurwaarden. De aantrekkelijke
oevers langs het uitgebreide slotenpatroon en de
grote weidevogelpopulatie vormen een mooie
begeleiding van de recreatieve route die de stedeling indringend in contact brengt met het veehouderijbedrijf en dit cultuurlandschap.

De Polder van
Biesland is een
open cultuurlandschap naast verschillende andere
typen groen in het
gebied. Bos, plassen en gebieden
met een
parkachtige inrichting zijn ook deel
van de variëteit
aan groen.
De polder ligt
letterlijk in het
centrum van de
verstedelijking.

De sloten in de polder geven met hun uiteenlopende diepte een gevarieerd beeld van flora en
fauna te zien. De graslandvegetatie op het laatste
overgebleven boerenbedrijf is in vergelijking met
andere bedrijven bloemrijk en gevarieerd.
INTRODUCTIE
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Boerenzwaluw

Patrijs

Creëren van een kunstwerk dat de volgende weer dag wordt opgeruimd
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Ecologisch boeren met organische mest zorgt
voor een goed milieu voor weidevogels als Grutto,
Tureluur, Kievit en Scholekster, en voor watervogels als Zomertaling, Kuifeend en Krakeend. De
gevarieerde omgeving blijkt aantrekkelijk te zijn
voor veel verschillende zoogdieren. Regelmatig
worden Bunzing, Wezel, Hermelijn en Vos waargenomen.
De polder van Biesland werd inclusief de polder
van de huidige Delftse Hout na de voorafgaande
uitvening in 1783 drooggemalen. Het veen werd
verwijderd tot op de relatief veel organische stof
bevattende kleilaag die nu voor een vruchtbaar
substraat zorgt. De hele Benedenpolder is dus een
droogmakerij en ligt zo’n 4 tot 5 meter onder
N.A.P. Deze polder, met overwegend kleibodems,
kent een beperkte maaivelddaling. Sloten maken
zo’n 5% van het totale oppervlak uit. De
Bovenpolder is niet uitgeveend. Hier ligt klei op
veen. Het maaiveld is wel wat gedaald, maar ligt
toch 3 à 4 meter hoger dan in de Benedenpolder.
De polder heeft nog steeds de kenmerken van het
historisch, open agrarisch gebied met een karakteristiek opstrekkend kavelpatroon. De nabijheid
van Delft is in de hele Bieslandse polder voelbaar,
met de toren van de Nieuwe Kerk als markant
oriëntatiepunt. Ook recentere gebouwen als
“Elektrotechniek” van de TU Delft en Ikea zijn
duidelijk zichtbaar. Hoewel er in de polder een
zekere mate van rust wordt ervaren, wijst een
voortdurende ruis op de achtergrond op de lig-

ging in de dichtbevolkte en sterk verstedelijkte
Randstad.
Het gebied maakt voor een deel onderdeel uit van
de in de jaren ’80 geïntroduceerde plannen voor
de Randstadgroenstructuur, gericht op de ontwikkeling van voldoende recreatiegebied en bos voor
diverse delen van de Randstad. In het kader van
deze plannen werden onder andere de recreatiebossen de Balij en het Bieslandse Bos gerealiseerd.
Bij de nadere uitwerking van de plannen voor dit
gebied werd volgens de Initiatiefgroep
Natuurbeheer Delft en Jan Duijndam nog niet voldoende ingespeeld op de mogelijkheden om het
landbouwbedrijf een vernieuwende rol te geven.

Het bedrijf van de familie Duijndam
De groene enclave maakte vroeger deel uit van
een voor Zuid Holland zeer kenmerkend weidegebied, met veel melkveebedrijven. In de driehoek Pijnacker - Delft - Den Haag is het bedrijf
van de familie Duijndam het laatste volwaardige
melkveebedrijf. Terwijl in de jaren 80 - 90 van de
vorige eeuw de ene na de andere veehouder het
bedrijf beëindigde, bereidde de familie Duijndam
zich voor op bedrijfsuitbreiding en bedrijfsverplaatsing. Jan en Mieke Duijndam zijn de laatste
melkveehouders met het vaste plan om voor hun
bedrijf een toekomst te creëren.

Het gebied maakt
onderdeel uit van
de randstadgroenstructuur. Volgens
sommigen werd
er in de plannen
niet voldoende
ingespeeld op de
mogelijkheden om
het landbouwbedrijf hierbij een
vernieuwende rol
te geven.

Na jaren van voorbereiding ontstond in 1993 de
mogelijkheid om midden in de Polder van
Biesland een geheel nieuw melkveebedrijf te
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stichten. Het areaal grond kon fors worden uitgebreid en de veestapel groeide navenant. Ooit
gestart met 35 melkkoeien op 17 hectare omvat
het bedrijf in 2003 130 melkkoeien op nagenoeg
100 hectare, waarvan 90 in agrarisch gebruik.
Het besef groeide bij Jan en Mieke Duijndam dat
zij als laatste melkveehouders in dit gebied, met
een groot bedrijf bovendien, steeds meer een bijzondere maatschappelijke positie gingen innemen. Als beheerders van de groene enclave
voelden zij de verantwoordelijkheid om de unieke
kwaliteit van het gebied te handhaven en te herstellen en het aantrekkelijk en toegankelijk te
maken voor de omwonenden. Het besef dat
maatschappelijke acceptatie op deze locatie een
absolute bestaansvoorwaarde is, deed de familie
Duijndam in 1997 besluiten om te schakelen
naar een volledig biologische bedrijfsvoering. Ook
zochten zij contact met lokale natuurorganisaties.
Tezamen met vrijwilligers werden plannen
gesmeed om natuurbeheer te verweven in de
bedrijfsvoering. Zo werd met de Initiatiefgroep
Natuurbeheer Delft een plan gerealiseerd voor
natuurontwikkeling in de Bieslandse
Bovenpolder, waarvoor grond werd gepacht van
de gemeente Delft. Het resultaat is een fraai en
gevarieerd gebied waar koeien, wandelaars en weidevogels gezamenlijk van profiteren. Boeren voor
Natuur biedt de familie Duijndam de mogelijkheid en uitdaging om op de reeds ingeslagen weg
een grote sprong voorwaarts te maken. Natuuren landschapsbeheer kan met dit plan uitgroeien
tot een volwaardige en kwalitatief hoogwaardige
dienst die hun melkveebedrijf levert aan de
samenleving.

Beleid

Het besef dat
maatschappelijke
acceptatie op
deze locatie een
absolute bestaansvoorwaarde
is, deed de familie
in 1997 besluiten
om te schakelen
naar een biologische bedrijfsvoering. Boeren
voor Natuur biedt
Streekplan Zuid-Holland West
In het onlangs door Provinciale Staten vastgestel- nu de mogelijkde Streekplan Zuid-Holland West wordt een
heid om op de
onderscheid gemaakt tussen de gronden binnen
reeds ingeslagen
de gemeente Delft (Bieslandse Bovenpolder) en
weg een grote
de gemeente Pijnacker – Nootdorp (Polder van
Biesland).
stap voorwaarts
De gronden binnen de gemeente Delft hebben de te maken naar
aanduiding recreatie, de gronden binnen de
gemeente Pijnacker Nootdorp hebben de aandui- versterking van
ding Agrarisch Gebied +.
de groene dienHiervoor geldt ondermeer dat de teelt van ruwsten.

Structuurschema Groene Ruimte
Het tweede Structuurschema Groene Ruimte is
een -gedeeltelijke- uitwerking van de Vijfde Nota
Ruimtelijke Ordening. Aan ruimte voor water
wordt veel aandacht besteed. Het gaat dan om
berging, maar ook om bijvoorbeeld hydrologische
buffering van natuur, met name van verdroginggevoelige gebieden. In het structuurschema wordt
ook het begrip groene diensten geïntroduceerd.
Het gaat dan om diensten als landschapsonderhoud,
natuurbeheer, waterretentie, noodberging, recreatieve routes en andere belangrijke landschappelijke
functies die door landbouwers zouden kunnen worden geboden en die een aanvullende inkomstenbron
voor de agrariërs moeten gaan vormen.

voedergewassen anders dan gras is beperkt tot
maximaal 20 % van de bedrijfsoppervlakte. In het
streekplan worden zogenaamde rode contouren
rond het stedelijk gebied getrokken (februari
2003). De Polder van Biesland ligt buiten deze
rode contouren, maar grenst er aan de noordkant
tegenaan.
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Groenblauwe Slinger
De Groenblauwe Slinger is een gebiedsgericht
project van de provincie Zuid-Holland dat grotendeels binnen het streekplan Zuid-Holland
West valt. De naam Groenblauwe Slinger duikt
begin 90-er jaren op in het provinciale beleid. Het
is het symbool van het beleid dat de landschappelijke scheiding van de Haagse en Rotterdamse
agglomeraties behelst èn een regionale uitwerking
van de in het Natuurbeleidsplan (1989) aangegeven verbinding tussen Midden-Delfland en
Hollands’ Groene Hart. Ten zuiden en ten oosten
van Pijnacker raken deze ambities in de knel als
door verstedelijking van Pijnacker en Berkel en de
inpassing van de provinciale weg N470 de
beschikbare ruimte bijna geheel wordt opgeslokt.
De Randstadgroenstructuur in deze regio (i.c.
deelplannen Bieslandse Bos en de Balij), die vanaf
begin 80-er jaren vooral middels bosvorming en
recreatieve voorzieningen door de
Landinrichtingsdienst (later Dienst Landelijk
Gebied) ter hand werd genomen, werd later bij de
planvorming van de Groenblauwe Slinger ingelijfd (zie kaart uit het streekplan).
Waterkansenkaart
Het Hoogheemraadschap Delfland heeft haar
beleid op het gebied van waterbeheer samengevat
in de waterkansenkaart. Zoals op de kaart te zien
is, wordt onderscheid gemaakt tussen 'eisen',
'wensen’ en 'kansen'. Delfland wil dat de waterkansenkaart een bijdrage levert aan versterking
van de dialoog tussen waterbeheerders en ruimtelijke ordening.
Eisen (rood) hebben betrekking op alle ruimtelijke claims die op korte termijn onvermijdelijk
zijn om het watersysteem veilig en robuust te
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maken. De claims voor piek- en calamiteitenbergingen zijn inmiddels opgenomen in het streekplan Zuid-Holland West. Waterwensen (paars)
omvatten de ruimtevragende voorstellen die zeer
gewenst zijn om een veilig en robuust watersysteem ook op de lange termijn te kunnen realiseren. Onder waterkansen (lichtblauw) verstaat
Delfland alle mogelijkheden voor een verdere
kwalitatieve en kwantitatieve verduurzaming van
de waterhuishouding. De aankomende herstructureringen in stedelijke en glastuinbouwgebieden en
daarnaast de realisatie van de Groen-Blauwe
Slinger bieden grote kansen voor een goed waterbeheer en hebben daarom bij Delfland een hoge
prioriteit.

Regionaal structuurplan Haaglanden (RSP)
Het RSP beoogt een uitwerking te zijn van het
streekplan voor het stadsgewest Haaglanden en –
omgekeerd - tevens de bijdrage van het stadsgewest aan de discussie over het streekplan. De beide
bestuurslagen – provincie en stadsgewest – hebben
zich verbonden in de afspraak om tussen beide
plannen geen tegenstrijdigheden te laten ontstaan.
Hoewel dat voor beide plannen als geheel niet op
alle fronten gelukt is, is dat voor het gebied van de
Polder van Biesland en de Bieslandse Bovenpolder
niet een te hoog gegrepen ambitie gebleken. De
“groene” functies van deze terreinen zijn niet
omstreden.
Bestemmingsplan Delft-Oost
In 1994 stelde de gemeente Delft een nieuw
bestemmingsplan vast voor het hele Delftse gebied
ten oosten van rijksweg 13. Dit nieuwe bestemmingsplan verving zeven verouderde bestemmingsplannen, maar diende ook om enige ruimte
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met de contouren van het studiegebied
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voor bedrijvenontwikkeling te maken aan de
noordkant van het plangebied, en om de rest van
het recreatie- en natuurgebied “De Delftse Hout”
te beschermen tegen de druk die te voorzien was
vanuit het oprukkende stedelijke gebied (w.o.
Vinex-lokaties Ypenburg en Emerald).
Binnen het gebied van de Delftse Hout kreeg het
graslandgebiedje bij Delfgauw een ecologische
functie in het bestemmingsplan. Niettemin zochten lokale bestuurders er regelmatig ruimte voor
Delftse huizenbouw. Het door Jan Duijndam en
de Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft opgestelde plan om het gebied te gebruiken voor de vergroting van het graslandareaal van de biologische
veehouderij in combinatie met omvangrijke
natuurmaatregelen en enkele voorzieningen voor
de extensieve recreatie, werd al spoedig door de
provincie Zuid-Holland, de gemeente Delft en
het Hoogheemraadschap van Delfland omarmd.
Voor de gemeente Delft, de verpachter van het
terrein, telde daarbij zwaar dat een “witte” vlek in
het mozaïek van de Delftse Hout een duidelijke
functie kreeg, terwijl ook het belang werd ingezien van het functioneren van biologische
veehouderij nabij de stad.

Bestemmingsplan
gemeente Pijnacker – Nootdorp
De gronden binnen de gemeente Pijnacker –
Nootdorp hebben volgens het Bestemmingsplan
Buitengebied de bestemming Recreatieve doeleinden, klasse A (RA). Deze gronden zijn bestemd
voor recreatie, sportvelden, speelterreinen en aan
de grond gebonden agrarische bedrijven, met de
daarbij behorende gebouwen, zoals verenigingsgebouwen, opslagruimten, dienstwoningen, andere
bouwwerken, wegen, paden, parkeerterreinen, bos

De Polder van
Biesland is onderdeel van de
Plan Bieslandse Bos planwijziging 2001
RandstadgroenHet Bieslandse Bos maakt onderdeel uit van de
Randstadgroenstructuur. In het voorjaar van
structuur en van
2001 is een planwijziging vastgesteld die betrekde Groenblauwe
king heeft op de gronden van Jan Duijndam.
De planwijziging heeft tot gevolg dat er in de pol- Slinger. Er kunnen
der van Biesland 7 ha minder bos zal worden aan- in de huidige
gelegd dan oorspronkelijk was gepland.
situatie pakketten
Bovendien is er een aangepast inrichtingsplan
worden afgegemaakt voor de overige gronden in de polder
van Biesland.
sloten in het
Nog ongeveer 10 ha grond, die nu in gebruik is
kader van het
bij Jan Duijndam, zal volgens de planwijziging
Programma
ingericht moeten worden als open water, riet en
Beheer.
ruigte en bloemrijk grasland.
en waterpartijen en overige groenvoorzieningen
(art 14 lid 1).

Programma Beheer
Voor het gehele grondgebied van Jan Duijndam is
de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer
(SAN) van toepassing. In het daarvoor door de
provincie vastgestelde beheersgebiedplan zijn de
gronden aangewezen als beheersgebied plus.
Hiervoor kunnen voor graslandflora en voor weidevogels de pakketten 6 tot en met 22 worden
afgesloten. Voor de pakketten geldt de beheersbijdrage voor veen.
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