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Samenvatting
Inleiding, probleem- en doelstelling en centrale vraag
Er is geen beheerplan voor de in 2012 heringerichte Boter-
huispolder. Om te zorgen dat de kwaliteit van het gebied 
niet achteruit gaat is een beheerplan noodzakelijk voor de 
relevante delen van de polder. 

Omdat de polder op het grondgebied ligt van de gemeen-
ten Leiderdorp en Teylingen en er enkele watergangen zijn 
die onder het beheer vallen van het Hoogheemraadschap 
van Rijnland wordt er veel belang gehecht aan een breed 
gedragen, uitvoerbaar beheerplan, waarbij de belangen 
van deze actoren zoveel mogelijk zijn afgewogen en/of 
meegenomen. Daarom is de volgende centrale vraag ge-
formuleerd: Op welke wijze kan de gemeente het beheer 
bestendig organiseren tussen/met alle actoren met een 
gegarandeerde continuïteit ten behoeve van een goede 
ontwikkeling van de polder met al zijn gebruikswaarden? 

Huidig beleid
De beheervisie mag niet in stijd zijn met het bestaande be-
leid en daarom is deze geanalyseerd: op elk schaalniveau 
wordt belangrijk gevonden dat de cultuurhistorische- en 
open karakter van het landschap behouden blijft. Door het 
versterken van ruimtelijke kenmerken, kan de landschaps-
waarde vergroot worden. De polder mag gebruikt worden 
voor recreatieve doeleinden maar dit mag niet leiden tot 
verstoring aan de natuur (specifiek voor de weidevogel-
biotoop). De polder kan meer beleefbaar worden gemaakt 
door de (bio)diversiteit te vergroten.

De gemeenten Leiderdorp, Teylingen en het Hoogheem-
raadschap van Rijnland hebben randvoorwaarden opge-
steld ten aanzien van het beheerplan. Alle actoren bena-
drukkken dat er zo efficiënt mogelijk om dient te gaan met 
de uitvoering van het beheer.  

Inventarisatie en analyse
De Boterhuispolder is een veenweidepolder. De polder 
heeft een unieke onregelmatig, blokvormige verkaveling. 

De Boterhuispolder ontleent zijn natuurwaarde met name 
aan de broedende weidevogels. Deze zijn allen beschermd.

Direct grenzend aan de woonbebouwing van Leiderdorp 
ligt een stedelijk uitloopgebied waarbij percelen tot ver-
schillende dieptes zijn afgegraven. Er is gekeken naar de 
aanwezige standplaatsfactoren. Hieruit is voortgekomen 
dat zich verschillende graslanden gaan ontwikkelen. 

Door de herinrichting zijn er ook natuurvriendelijke oevers 
gerealiseerd met verschillende taludflauwtes.

Visie 
De karakteristieke landschapselementen dienen gekoes-
terd te worden. Het beheer dient afgestemd te worden op 
de flora en fauna. Er zal gefaseerd gemaaid worden, hier-
door zal ook de (bio)diversiteit en beleefbaarheid worden 
vergroot. Een laag onderhoudsniveau van de aanwezige 
elementen zal het landelijke karakter doen versterken.  
 
Beheermaatregelen
De ontwikkeling van graslanden kan worden versneld door 
een zaadmengsel uit te strooien op de kale plekken. 

Alle graslanden, bermen en het droog profiel van de 
natuurvriendelijke oevers worden jaarlijks twee keer 
gemaaid, eerste maaibeurt na de langste dag en tweede 
maaibeurt in oktober. Maaisel wordt afgevoerd, zodat de 
bodem niet verder zal verrijken. Kamgraslanden worden 
nabeweid. Beweiding geeft meer diverisiteit en vergroot 
de belevingswaarde in het gebied.

Om meer differentiatie in het gebied te creeëren zijn en-
kele zones aangewezen voor de ontwikkeling van riet- en 
zeggevegetatie. Deze worden gefaseerd gemaaid: eens in 
de twee, drie, vijf of zeven jaar. Zowel de graslanden als 
de riet- en zeggevegetatie kunnen met hetzelfde materieel 
gemaaid worden. Dit materieel moet licht zijn, zodat de 
bodemverdrukking gering is.  

Het nat profiel van de natuurvriendelijke oevers worden 
ééns in de drie jaar in oktober, in blokken van 100 meter 
gemaaid met de maaikorf. 

Primaire watergangen worden twee á drie keer per jaar 
geschoond in de periode half juli- eind oktober met de 
maaiboot. Overige watergangen worden met uitzondering 
van de kanoroute, één keer per jaar geschoond in oktober 
vanaf de kant met maaikorf. Baggerwerkzaamheden zullen 
eens in de acht jaar plaatsvinden.

De kosten van alle werkzaamheden waar de gemeente Lei-
derdorp verantwoordelijk voor is, is geraamd op ruim een 
ton, €20.000 minder dan het beschikbare budget.

Conclusies & aanbevelingen
Het beheer kan bestendig worden georganiseerd door de 
gemeente Leiderdorp de trekker te laten zijn binnen het 
beheermanagement van de Boterhuispolder. Door één 
aannemer aan te wijzen die zorgt voor de verschillende 
beheerwerkzaamheden en deze beheerwerkzaamheden te 
bundelen kunnen er kosten worden bespaard. 
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1.5 Resultaat
•	 Een beheerplan dat inzicht geeft op de beheermaat-

regelen- en ingrepen die getroffen moeten worden 
op het gebied van groen, routing, meubilair etcetera, 
zodat de kwaliteit van de Boterhuispolder komende 
jaren niet achteruit gaat maar juist zal verbeteren;

•	 Een beheerplan waarbij er een splitsing is gegeven in 
visie, belangen en uitvoeringstaken, per verantwoor-
delijke actor: Gemeente Leiderdorp en Teylingen én 
Hoogheemraadschap van Rijnland;

•	 Een beheerplan dat inzicht geeft in de financiën, door 
middel van kostenramingen, begrotingen en met een 
verdeelsleutel per actor;

•	 Een beheerplan waarbij is geanticipeerd op de rand-
voorwaarden en doelen die de gemeente Leiderdorp 
heeft opgesteld.

1.6 Randvoorwaarden
De opdrachtgever, de gemeente Leiderdorp heeft aantal 
randvoorwaarden opgesteld ten aanzien van het beheer-
plan. Deze zijn terug te vinden in hoofdstuk 2.5. 

1.7 Centrale vraag
De volgende centrale vraag is bedacht en luidt: Op welke 
wijze kan de gemeente het beheer bestendig organiseren 
tussen/met alle actoren met een gegarandeerde conti-
nuïteit ten behoeve van een goede ontwikkeling van de 
polder met al zijn gebruikswaarden?

1.8 Methodiek
Het beheerplan is tot stand gekomen door eigen kennis 
en kunde, door het doen van literatuurstudies en door het 
inwinnen van advies bij deskundigen. 

1.9 Leeswijzer  
Na de inleiding vindt u hoofdstuk 2 waarin op verschil-
lende schaalniveaus het beleid wordt belicht en de rand-
voorwaarden per actor wordt beschreven. De Boterhuis-
polder is op verschillende aspecten geïnventariseerd en 
geanalyseerd. Dit is dan ook terug te vinden in hoofdstuk 
3. Naar aanleiding van dit hoofdstuk en hoofdstuk 2 is de 
visie tot stand gekomen, waarin in hoofdlijnen wordt aan-
gegeven hoe er gekeken wordt naar het beheer. In hoofd-
stuk 5 vindt u de vertaalslag van de visie in de vorm van 
beheermaatregelen die getroffen dienen te worden. In het 
voorlaatste hoofdstuk zal worden gekeken naar de meer-
jarenplanning met betrekking tot de beheermaatregelen. 
Gekoppeld hieraan zal in dit hoofdstuk per actor de kos-
tenramingen worden onthuld, zodat elke actor een goed 
beeld krijgt in de financiën. In het laatste hoofdstuk zal 
antwoord gegeven worden op de centrale vraag en wordt 
aan de hand van dit beheerplan, aanbevelingen gedaan.

1.1 Aanleiding
De aan de noordrand van Leiderdorp gelegen Boterhuis-
polder beslaat ongeveer 230 hectare en maakt deel uit 
van het Groene Hart. In 2006 is het project Inrichtingsplan 
Boterhuispolder van start gegaan. De inrichtingswerk-
zaamheden aan de Boterhuispolder zijn in december 2012 
voltooid.

Het gebied dat voorheen alleen een agrarische functie had 
heeft twee nieuwe functies erbij gekregen, namelijk een 
recreatie en natuur functie. Het is van belang dat dit zeker 
in het begin in goede banen wordt geleid en hierbij kan 
een beheerplan helpen. De polder is door de herinrich-
ting een stuk toegankelijker geworden door de inpassing 
van wandel- en fietspaden. De inrichtingsmaatregelen die 
getroffen zijn, zijn bedoeld om het agrarische en cultuur-
historische karakter te bewaren en de ecologische waarde 
te respecteren.

1.2 Probleemstelling
Er worden op dit moment geen beheer(s)maatregelen 
getroffen in het gebied. Het enige wat gedaan wordt zijn 
de prullenbakken die één keer in de twee weken worden 
geleegd. 

Er is ook geen beheerplan voor de heringerichte Boter-
huispolder. Om te zorgen dat de kwaliteit van het gebied 
niet achteruit gaat is een beheerplan noodzakelijk.

1.3 Doelstelling
Het gebied is centraal gelegen en ligt op het grondgebied 
van de gemeente Leiderdorp én Teylingen. Daarnaast zijn 
enkele watergangen in het beheer van het Hoogheem-
raadschap van Rijnland. Er wordt dus veel belang gehecht 
aan een breed gedragen, uitvoerbaar beheerplan, waarbij 
de belangen van de actoren zoveel mogelijk zijn afgewo-
gen en/of meegenomen. Er zal een beheerplan worden ge-
maakt voor de korte en middellange termijn (5 tot 10 jaar)

1.4 Afbakening 
Alleen voor de relevante delen zal er een beheerplan 
worden gemaakt. De relevante delen zijn: de gronden, 
watergangen, paden en overige elementen (bruggen, 
hekwerken, meubilair e.d.) die in eigendom zijn van de ge-
meente Leiderdorp/Teylingen of het Hoogheemraadschap 
van Rijnland. De percelen die eigendom zijn van één van 
de twee gemeentes maar gepacht worden (door agrariërs) 
zullen buiten beschouwing worden gelaten.

1. Inleiding
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aan het behoud van het open veenweidelandschap. De 
Boterhuispolder heeft in het streekplan de bestemming 
‘agrarisch gebied plus’ (plus vanwege de weidevogels). 
Recreatief medegebruik is volgens het streekplan mogelijk. 
Aandachtspunt hierbij is wel de minimale verstoring van de 
weidevogelbiotoop, zo wordt het gebied afgesloten tijdens 
het broedseizoen.

2.1.2 Leidse Ommelanden
Rond Leiden werken zes gemeenten (Leiden, Leiderdorp, 
Oegstgeest, Katwijk, Kaag en Braassem en Teylingen), 
het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Stichting Land 
van Wijk en Wouden en de federatie van agrarische- en 
natuurverenigingen De Groene Klaver samen aan het 
gebiedsprogramma Leidse Ommelanden. Doel van de 
samenwerking is het behouden en toegankelijk maken van 
het platteland en de kustzone. Door de aanleg van wandel- 
en fietspaden, kanoroutes en toeristische voorzieningen 
kan men in de toekomst volop genieten van het bijzondere 
landschap. De Boterhuispolder en de aangrenzende polder 
Achthoven maken deel uit van Leidse Ommelanden.  

De visie op het beheer van de Boterhuispolder mag niet 
tegenstrijdig zijn met bestaand beleid. Dit beleid geeft dus 
sturing en vormt een handvat voor de visie op het beheer. 
Het beleid is op verschillende schaalniveaus uitgeschreven. 
Hieronder is het beleid te lezen afkomstig van verschillende 
beleidsdocumenten en kan slaan op het beheer van de 
Boterhuispolder. 

2.1 Beleid op provinciaal en regionaal 
niveau
2.1.1 Provinciale structuurvisie
De provincie Zuid-Holland werkt aan een aantrekkelijke 
groenstructuur die aansluit op de grote landschappen van 
kust, delta en het Groene Hart. Er moet ruimte zijn voor 
water, landbouw en natuur. De provincie noemt in zijn 
provinciaal structuurplan vijf doelstellingen die betrekking 
hebben op het landschap. 

•	 Ontwikkelen en behouden van vitale en waardevolle 
landschappen met de kernkwaliteiten diversiteit, open-
heid, rust en stilte

•	 Behoud van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur
•	 Verbetering belevingswaarde en vermindering verrom-

meling
•	 Realiseren van complete ecologische verbindingzones. 
•	 Versterken recreatieve functie en groenstructuur

De provincie Zuid-Holland wil de natuurwaarden in land-
bouwgebieden en natuurterreinen behouden en verder 
ontwikkelen. Daarom verlenen zij subsidie hiervoor: de 
Subsidie Natuur en Landschap (SNL). Het beheer aan de 
Boterhuispolder zal dus voor een deel gefinancierd kun-
nen worden door deze regeling. Op regionaal niveau wordt 
groot belang gehecht aan de recreatieve verbindingen en 

2. Huidig beleid
 

Afbeelding 1 Het project Leidse Ommelanden heeft als doel het verbeteren van de toegankelijkheid van de regio door middel van de   
  aanleg van wandel- en fietspaden. 
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2.1.3 Beleid Kaag en Oude Rijn
Op regionaal niveau is er apart beleid gemaakt voor de 
omgeving van de Kaag en Oude Rijn, waar de Boterhuis-
polder onder valt. Dit gebied heeft veel cultuurhistorische 
en landschappelijke waarde, (zie hoofdstuk 3, paragraaf 
3.1.). Een belangrijke randvoorwaarde is dat de cultuurhis-
torie gerespecteerd wordt en behouden blijft bij ruimte-
lijke ontwikkelingen. Uitgangspunt is om de ruimtelijke 
structuur van de agrarische gebieden te behouden en 
versterken door het herkenbaar houden van de ruimtelijke 
kenmerken, zoals de verkavelings- water- en bebouwings-
structuur. Dit betekent dat bij ruimtelijke ontwikkelingen 
die strijdig zijn met genoemd uitgangspunt altijd een 
nadere afweging zal plaatsvinden, waarbij het cultuurhis-
torische belang zwaar weegt. Ruimtelijke ontwikkelingen 
die passen binnen genoemd uitgangspunt zijn in principe 
mogelijk. 

2.1.4 Bestemmingsplan Boterhuispolder 
Het vigerende bestemmingsplan voor de Boterhuispolder 
voor het grondgebied van Leiderdorp dateert uit 1969. 
Deze is herzien in 2008, waardoor in 2012 de herinrichting 
van de Boterhuispolder kon plaatsvinden. Volgens het 
vigerende bestemmingsplan van de gemeente Teylingen 
hebben de gronden eveneens een agrarische bestemming, 
waarbij ook zones zijn aangegeven voor recreatie, natuur 
en landschapswaarden.

Vanwege de ligging van de Boterhuispolder op het ge-
meentegebied van Leiderdorp en Teylingen vinden beide 
gemeenten het van belang dat de Boterhuispolder mede 
gebruikt kan worden voor recreatieve doeleinden. Tey-
lingen heeft ook aangeven het belangrijk te vinden dat 
de fiets- en wandelpaden in de polder aansluiten op het 
regionale netwerk. Teylingen heeft ook de ambitie om de 
recreatie op hun grondgebied uit te breiden door wandel- 
en fietspaden aan te leggen. Daarnaast willen zij net als in 
het Leiderdorpse deel van de Boterhuispolder, natte natuur 
ontwikkelen. 

Boterhuispolder

Achthovenpolder

Houtkamp
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Afbeelding 2 De Boterhuispolder en Achthovenpolder zijn de kern 
  gebieden van Leiderdorp. Deze gebieden worden met  
  elkaar verbonden door de Engelendael en wijkpark  
  ‘De Houtkamp.’

2.2 Beleid op gemeentelijk niveau

2.2.1 Beleid gemeente Leiderdorp
De Achthovenpolder en Boterhuispolder behoren tot de 
kerngebieden van de gemeentelijke ecologische hoofd-
structuur (GEHS) van Leiderdorp. Het beleid is daarom ge-
richt op behoud en verdere ontwikkeling van de aanwezige 
natuurwaarden. De GEHS spitst zich toe op het natuur-
aspect en wil de biodiversiteit van deze polders vergroten 
door het verbeteren van de verbindingszone. Deze verbin-
dingszone komt tot stand door de Engelendael en stads-
park ‘De Houtkamp’ en wordt in het groenstructuurplan 
van Leiderdorp de ‘groene ruggengraat’ genoemd.
Naast het natuuraspect is ook het ‘beleven’ van de natuur 
belangrijk. Door de hoge ligging van de routing ten op zich-
ten van het maaiveld en doordat er steigers over het water 
lopen wordt de natte natuur in de Boterhuispolder beter 
beleefbaar gemaakt, (zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.1). 
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Boterhuispolder

Achthovenpolder

Recreatief gebruik in het groen in Leiderdorp zal er toe 
leiden dat de inwoners meer waardering krijgen voor hun 
woonomgeving. Om er voor te zorgen dat men gebruik 
blijft maken van het gebied is het belangrijk dat er diver-
siteit aanwezig is. Een eentonige omgeving zal de beleef-
baarheid en het gebruik doen afnemen. 

Volgens het groenbeleid van Leiderdorp valt de Boterhuis-
polder onder het ‘buitengebied’. Deze wordt op basisni-
veau beheerd. 

2.2.2 Beleid gemeente Teylingen
De gemeente Teylingen heeft geen beleid waarin de ruimte-
lijke (groen)structuren of de GEHS benoemt worden.

Teylingen heeft de ambitie om hun deel van de Boterhuis-
polder later aan te sluiten met de rest van de Kagerplassen. 
De toegankelijkheid wordt hiermee vergroot en het gebied 
wordt meer beleefbaar gemaakt.

In het Groenbeleid van Teylingen daterend uit 2007, wordt 
de Boterhuispolder bestempeld als ‘groengebied’. Groenge-
bieden worden op basisniveau beheerd. Belangrijke aan-
dachtspunten hierbij zijn; inheems materiaal en extensief 
beheer
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Bij het maken van een beheerplan dient rekening gehou-
den te worden met de Flora- en Faunawet. In de Flora- en 
Faunawet wordt de bescherming van soorten geregeld. 
Op de lijst van beschermde soorten staan alle in het wild 
levende zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën en 
een aantal vissen, libellen, vlinders en plantensoorten. Dit 
maakt de lijst zo breed dat bij alle beheermaatregelen in 
natuurterreinen rekening moet worden gehouden met alle 
beschermde soorten die door maatregelen beïnvloed kun-
nen worden.

De Flora- en Faunawet kent drie belangrijke elementen:  

1.	 De lijst van beschermde soorten. In totaal bevat deze 
lijst bijna 950 soorten;

2.	 Het verbod op het doden, verstoren of beschadigen 
van beschermde dieren en hun holen, nesten en eie-
ren en het verbod op doden, beschadigen of plukken 
van beschermde planten.

Gedragscode Flora-en faunawet voor waterschappen Pagina 41 van 86
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ONDERHOUD
Maaien bermen, 
dijken en schouw-
paden
Schonen van het 
natte profiel

Baggeren van 
bodems en her-
profilering
Herstelwerkzaam-
heden (1.)

Begrazen (2.)

Snoeien en dun-
nen van opgaande 
beplanting
Onderhoud water-
keringen

Onderhoud ver-
hardingen (3.)

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN INRICHTING
Verwijderen van 
bovengrond/
graven (4.) 
Sloop van kunst-
werken en ge-
bouwen (5.)
Bouwactiviteiten 
(6.)

Afdammen, dem-
pen, vergraven 
van watergangen

LEGENDA:
Voorkeursperiode, met minste risico op afbreuk aan populaties van soorten.

2e voorkeursperiode:’ja, mits’. Uitvoering met de nodige schadebeperkende maatregelen.

3e voorkeursperiode:’nee, tenzij’. Alleen in uiterste noodzaak en met de nodige schadebeperkende maatregelen.

(1) Tijdens broedseizoen rekening houden met voorkomen van broedende vogels en andere beschermde soorten.
(2) Begrazingsdruk (aantal dieren en periode) en keuze diersoort aanpassen op voorkomen van juridisch zwaarder beschermde soor-

ten.
(3) Tijdens broedseizoen rekening houden met voorkomen van broedende vogels en andere beschermde soorten.
(4) Bij het voorkomen van juridisch zwaarder beschermde amfibieën, reptielen en zoogdieren moet de periode van winterrust verme-

den worden.
(5) Rekening houden met groeiplaatsen ven beschermde muurplanten en voorkomen van onder meer (gier)zwaluwen, overwinterende 

(juridisch zwaarder beschermde) amfibieën en reptielen, steenmarters en vleermuizen.
(6) Rekening houden met voortplanting van vogels en beschermde zoogdieren en amfibieën.
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LEGENDA:
Voorkeursperiode, met minste risico op afbreuk aan populaties van soorten.

2e voorkeursperiode:’ja, mits’. Uitvoering met de nodige schadebeperkende maatregelen.

3e voorkeursperiode:’nee, tenzij’. Alleen in uiterste noodzaak en met de nodige schadebeperkende maatregelen.

(1) Tijdens broedseizoen rekening houden met voorkomen van broedende vogels en andere beschermde soorten.
(2) Begrazingsdruk (aantal dieren en periode) en keuze diersoort aanpassen op voorkomen van juridisch zwaarder beschermde soor-

ten.
(3) Tijdens broedseizoen rekening houden met voorkomen van broedende vogels en andere beschermde soorten.
(4) Bij het voorkomen van juridisch zwaarder beschermde amfibieën, reptielen en zoogdieren moet de periode van winterrust verme-

den worden.
(5) Rekening houden met groeiplaatsen ven beschermde muurplanten en voorkomen van onder meer (gier)zwaluwen, overwinterende 

(juridisch zwaarder beschermde) amfibieën en reptielen, steenmarters en vleermuizen.
(6) Rekening houden met voortplanting van vogels en beschermde zoogdieren en amfibieën.

In hoofdstuk 3 is te lezen, welke op dit moment aanwezige 
plant- en diersoorten in de Boterhuispolder volgens de 
Flora- en Fauna wet een beschermende status hebben.

3.	 De verplichting om voldoende zorg in acht te nemen 
voor de in het wild levende dieren en planten.

In de onderstaande tabel wordt weergegeven wanneer 
specifieke maatregelen bij voorkeur in welke periode/
maand kunnen worden uitgevoerd. De gele vlakken zijn 
de meest gunstige periodes. In deze periodes zal er het 
minste schade worden berokkend aan flora en fauna. In 
dit beheerplan zullen dan ook vooral in deze periodes de 
werkzaamheden worden voorgeschreven. 

2.3 Flora- en Faunawet
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Figuur 3 Een recreatieve ‘lob’ is gelegen op Teylings grondgebied.   
 Teylingen is dus officieel verantwoordelijk voor dit deel.  
 Echter is het logischer dat Leiderdorp het beheer op zich   
 neemt en dat Teylingen de gemaakte beheerkosten vergoedt. 

2.4 Eigendom en pacht

2.4.1 Eigendom
Leiderdorp en Teylingen zijn verantwoordelijk voor het 
beheer van alle arealen en elementen die zich bevinden 
op hun eigen grondgebied. Een uitzondering hierop is het 
volgende: 

•	 De primaire watergangen en het aangrenzende nat 
profiel van de natuurvriendelijke oever. Deze worden 
beheerd door het Hoogheemraadschap

•	 Sloten en duikers die op de grens liggen tussen ge-
meentegrond en de aangelande zullen door beide 
partijen beheerd worden (fifty/fifty beheer). Dit geldt 
ook voor sloten en duikers die op de grens liggen tus-
sen gemeentegrond en pachtgrond, omdat deze een 
belangrijke water aan- en afvoerende functie hebben.

•	 Het stuk ‘Leiderdorpse’ grond op het grondgebied 
van Teylingen, inclusief de sloten en duikers, worden 
beheerd door Leiderdorp.

•	 Recreatieve voorzieningen die op de grens liggen tus-
sen gemeentegronden worden door beide gemeentes 
onderhouden.  

•	 Voorzieningen die een recreatieve of maatschappe-
lijke functie vervullen en zich bevinden op agrariërse 
eigendomsgronden of gronden die gepacht worden 
door agrariërs worden beheert door de desbetref-
fende gemeente. De zijn bijvoorbeeld de loopplanken 
die de laarzenpadroute mogelijk maakt of de natuur-
vriendelijke oevers die gelegen zijn in het noorden van 
Boterhuispolder.  
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Afbeelding 4. Pacht- en eigendomspercelen

2.4.2 Pacht
Enkele gronden van zowel de gemeente Leiderdorp als 
Teylingen worden gepacht door agrariërs. Deze agrariërs 
zijn verantwoordelijk voor het beheer van de gepachte 
gronden. Dit houdt dus in dat op hun kosten de aanwezige 
sloten, greppels en duikers jaarlijks voor de schouwdatum 
(eerste week van november) moeten worden schoonge-
maakt. Ook zijn agrariërs verantwoordelijk voor het onder-
houd aan aanwezige hekwerken en hekwerken die grenzen 
aan gemeentegrond. Voor alle verantwoordelijkheden en 
verplichtingen, zie de pachtovereenkomsten ‘algemene 
voorwaarden’ in bijlage 8.



23

2.1  Arnhem & omgeving

Afbeelding 5 De landschappelijke- en recreatieve ingrepen geprojecteerd op de pacht- en eigendomspercelen
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2.5 Randvoorwaarden actoren

Elke betrokken actor heeft zijn of haar randvoorwaarden 
geformuleerd ten aanzien van het beheerplan. Deze zijn 
op deze pagina terug te vinden. 

Gemeente Leiderdorp
•	 Functiebehoud dat opgesteld is door de architect van 

het inrichtingsplan. 
•	 Ziekenauto en politieauto moeten altijd in het gebied 

kunnen komen en gebruik kunnen maken van de 
paden.

•	 Eventuele leidingen worden niet verplaatst.
•	 De beheermaatregelen mogen niet meer dan circa 

€120.000,- per jaar zijn voor Leiderdorpse deel.
•	 Om de kosten te drukken dient er zo efficiënt mogelijk 

om te gaan met de uitvoering van het beheer.  

Hoogheemraadschap
•	 Activiteiten die plaatsvinden in de Boterhuispolder 

mogen niet in strijd zijn met de Keur*.  
•	 Voor het bewerkstelligen van het beheerplan dient 

vooral geanticipeerd te worden op alle artikelen die 
vermeld staan tussen 6.0 en 6.7, te vinden in bijlage 1.

•	 Er dient rekening gehouden te worden met de Flora- 
en Fauna wet. Een belangrijk voorwaarde van deze 
wet ten aanzien van het beheerplan is dat maaiwerk-
zaamheden bij voorkeur worden uitgevoerd na 15 juli 
en voor 15 maart. In deze periode vindt geen voort-
planting van betekenis plaats van vogels, amfibieën en 
reptielen en hebben de meeste planten zaad gezet

•	 Om de kosten te drukken dient er zo efficiënt mogelijk 
om te gaan met de uitvoering van het beheer.   

Teylingen
Heeft geen specifieke randvoorwaarden. Wel moet er zo 
efficiënt mogelijk omgegaan worden met de uitvoering 
van het beheer, zodat er geen onnodige kosten worden 
gemaakt. 

*De Keur is een juridisch document waarin is vastgelegd wat zonder ver-
gunning niet is toegestaan in, op en rond water, dijken, gemalen, enz.
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2.6 Conclusie beleid

Op elk schaalniveau wordt belangrijk gevonden dat het 
cultuurhistorische en open karakter van het landschap be-
houden blijft. Door het versterken van ruimtelijke kenmer-
ken, kan de landschapswaarde vergroot worden. De polder 
mag gebruikt worden voor recreatieve doeleinden maar 
dit mag niet leiden tot verstoring aan de natuur (specifiek 
voor de weidevogelbiotoop). De polder kan meer beleef-
baar worden gemaakt door de (bio)diversiteit te vergroten.

Bij het maken van een beheerplan dient er rekening te 
worden gehouden met de Flora- en Faunawet.

Leiderdorp en Teylingen zijn verantwoordelijk voor het 
beheer van alle arealen en elementen die zich bevinden 
op hun eigen grondgebied. Toch zijn er een aantal uitzon-
deringen. 

Leiderdorp, Teylingen en het Hoogheemraadschap hebben 
randvoorwaarden opgesteld ten aanzien van het beheer-
plan. Alle actoren benadrukkken dat er zo efficiënt moge-
lijk om dient te gaan met de uitvoering van het beheer.  
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1. Inleiding
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De Boterhuispolder is op verschillende landschappelijke en 
culturele aspecten geïventariseerd en geanalyseerd. Hier-
mee kan tot een gedegen, goed onderbouwd beheerplan 
worden gekomen. 

De Boterhuispolder bestaat ook uit een ‘stedelijk uitloop-
gebied’. Dit is een bijzonder gebiedje en wordt daarom in 
dit beheerplan vaak apart van de polder belicht.

 3.1 Ligging

3.1.1 Polder
De Boterhuispolder, gelegen in de provincie Zuid- Holland 
maakt deel uit van het gebied oud Ade, Rijpwetering en 
de Kagerplassen, dat globaal begrensd wordt door aan 
de noordwestzijde gelegen Rijksweg A44, zuidoostzijde 
gelegen Rijksweg A4, noordzijde gelegen Ringvaart van het 
Haarlemmermeer en aan de zuidzijde gelegen stedelijk 
gebied van Leiden en Leiderdorp. 

Leiden

Den Haag

Alphen a/d Rijn

= Boterhuispolder

Boterhuispolder

Katwijk

3. Inventarisatie en analyse

Afbeelding 6 Ligging Boterhuispolder ten opzichte van regio.
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Afbeelding 7 Gemeentegrenzen niet merkbaar; links van de   
  sloot Teylings grondgebied, rechts Leiderdorps   
  grondgebied.

Het gebied ligt zowel op het grondgebied van de gemeente 
Leiderdorp als van de gemeente Teylingen. De gemeen-
tegrenzen zijn niet merkbaar en daarom kan de polder 
als één gebied worden gezien en ervaren, (zie afbeelding 
7). Het deel van de polder op het grondgebied van Tey-
lingen is ongeveer 130 hectare groot en wordt omringd 
door de Verlaatsloot, de Zijl, de Zijp en de Leidseweg. Het 
Leiderdorpse deel van de Boterhuispolder is iets kleiner 
en heeft een oppervlakte van ruim 100 hectare. Het wordt 
begrensd door de Oude Spoorbaan, de Leidseweg, de 
Verlaatsloot en de Zijldijk. 

Het gebied dat het meest veranderd is door de herinrich-
ting is, is het gebied dat direct grenst aan de bebouwing 
van Leiderdorp. Dit deel van de polder fungeert als stede-
lijk uitloopgebied. 

Leiden

Gemeente
Leiderdorp

Gemeente Leiden

Oud Ade
Rijpwetering

Gemeente Teylingen

Gemeente Kaag 
en Braassem

A4

Ringvaart Haarlemmermeer

Kagerplassen

Afbeelding 8 Ligging Boterhuispolder ten opzichte van zijn directe omgeving.

A44
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stedelijk uitloopgebied

= delen die onder het             
beheerplan vallen

                          Grens gemeente Leiderdorp/Teylingen

Afbeelding 9 De Boterhuispolder
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3.1.2 Stedelijk uitloopgebied
Het stedelijk uitloopgebied (circa 9,5 hectare groot) is min 
of meer een op zichzelf staand gebied, (zie afbeelding 
10 en 11). Dit komt omdat er percelen geclusterd bijeen 
liggen die tot op verschillende dieptes afgegraven zijn ten 
behoeve van de ontwikkeling van natte natuur. In de rest 
van de Boterhuispolder is dit, op een aantal plekken na, 
niet gedaan. Wanneer men zich beweegt door de polder 
ervaart men het stedelijk uitloopgebied meer als natuur-
gebied dan als agrarisch gebied.

Afbeelding 11 Het stedelijk uitloopgebied; percelen zijn afgegraven ten behoeve van natuurontwikkeling. 

Afbeelding 10 Luchtfoto stedelijk uitloopgebied.

nieuwe kreek
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3.2 Landschap 

 
3.2.1 Polder
De Boterhuispolder is een veenweidepolder, (zie afbeel-
ding 13). In tegenstelling tot de rest van het veenweide-
gebied van het Groene Hart, dat gekenmerkt wordt door 
rechte en vaak lange percelen (zie afbeelding 12), zijn de 
percelen in de Boterhuispolder een stuk bochtiger met 
kronkelende sloten en afwisselende oevers, (zie afbeelding 
10). Dit grillige patroon is ontstaan, doordat er in het ge-
bied diverse kreekgeulen liepen. Deze geulen zijn tegen-
woordig de hogere delen in het landschap. 

Afbeelding 10 ‘Krekenverkaveling’; de meeste veenontginningen  
  in het Groene Hart ontstonden rond de 11e en 12e  
  eeuw. Echter sommige delen van de Boterhuispolder  
  zijn al in de 9e eeuw ontgonnen. De ontginners   
  gebruikten bij het vastleggen van de onderlinge   
  grenzen de bestaande kreken. Deze unieke  
  slotenpatroon dat hierdoor ontstaan is, is nog steeds  
  zichtbaar in de polder. 

Afbeelding 12 ‘Traditionele’ veenweidepolder nabij Nieuwkoop; de  
  percelen zijn lang gerekt. 

Boterhuispolder

Afbeelding 13 In directe omgeving komen met name veenweidepol- 
  ders en droogmakerijen voor. 
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3.2.2  Stedelijk uitloopgebied
In het stedelijk uitloopgebied heeft men het ‘grillige’ pa-
troon van de Boterhuispolder enigszins nagebootst door 
de inpassing van een nieuwe kreek in het hart van het 
gebied, zie afbeelding 10 en 14. De kreek bestaat uit rela-
tief steile oevers met kreekruggen. Deze kreekruggen zijn 
enkele decimeters hoger dan het omliggende maaiveld, 
waardoor deze jaarrond toegankelijk zijn voor wandelaars.  

3.3 Analyse per themastructuur

Op de volgende pagina’s worden per thema de belangrijk-
ste conclusies geformuleerd. 

3.3.1 Infrastructuur

•	 De routing dat toegankelijk is voor gemotoriseerd 
verkeer bevindt zich aan de randen van de polder. De 
Nieuweweg dat het zuidelijk deel van de polder door-
kruist is alleen open voor bestemmingsverkeer;

•	 Een T-vormige fietsrouting in de Boterhuispolder loopt 
van zuid tot ongeveer het hart van de polder door en 
is aangesloten met de rest van de aanwezige routing 
aan randen van de polder; 

•	 Een wandel/fiets-pontje verbindt de Boterhuispolder-
met de Merenwijk (van maart tot en met september);

•	 De (fiets)routing loopt op de Zijldijk op Teylings grond-
gebied dood, waardoor er geen aansluiting is op de 
Kagerplassen. 

Boterhuispolder - Profielen 1/2 Boterhuispolder - Profielen 2/2

Profiel 7: Vlonderpad over natte natuur en langs laagte

Profiel 6b: Natte natuur met wandelpaden en natuurvriendelijke oever

Profiel 6a: Nieuwe kreek  met kreekruggen en wandelpaden

Profiel 5: Halfverhard voetpad

- Postbus 183
  4100 AD Culemborg
- Telefoon: 0345-523130
  Fax: 0345-523990
- info@bwz-ingenieurs.nl
  www.bwz-ingenieurs.nl

blauwe reiger langs rietoever

graspad op perceelsrand Halfverhard wandelpadoverstap bij raster

kreek met rietoevers

natte natuurontwikelingvlonderbrug

Afbeelding 14 Het profiel van de gerealiseerde kreek; de kreekruggen liggen hoger in het landschap, waardoor het gebied meer beleefbaar  
  wordt gemaakt.
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Doorgaande richting Leiden

Doorgaande richting Oud-Ade 

Doorgaande richting Leyhof
(wijk in Leiderdorp)

Nieuweweg

Gebiedsontsluitingswegen

Wijkontsluitingsweg

Buurtontsluitgsweg

Fietspad

Wandelpad

Laarzenpad en kanoroute

VlonderErftoegangswegen

Doorgaande richting 
Merenwijk                           Grens gemeente Leiderdorp/Teylingen
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3.3.2 Bereikbaarheid

•	 Door de ligging ten zuiden van de Kagerplassen en de 
niet aanwezig directe aansluiting met het ‘vaste land’ 
van Teylingen is de bereikbaarheid ten opzichte van 
het stedelijk gebied van Teylingen slecht te noemen.

•	 De reistijd bedraagt circa 25 minuten. (centrum Voor-
hout- Teylingsdeel Boterhuispolder.)

Sassenheim

Warmond

Voorhout



2.1  Arnhem & omgeving
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3.3.3 Bebouwingsstructuur

•	 De bebouwing is alleen aan de randen van de polder 
te vinden;

•	 De bebouwing bestaat voornamelijk uit boerderijen of 
vrijstaande woningen. 

0                    150                   300
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3.3.4 Groenstructuur

•	 De polder heeft een open karakter;

•	 Het ‘massagroen’ is voornamelijk aan de randen van 
de polder aanwezig.

Weiland

Hogebeplanting/bossages

0                    150                   300
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2.1  Arnhem & omgeving
3.3.5 Waterstructuur

•	 De onregelmatige blokvormige verkaveling zorgen 
voor een relatief grillig slotenpatroon.

0                    150                   300
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Afbeelding 15 Getijdengebied rond 3000 v. Christus; kreken liepen  
  door het landschap.

 3.4 (Cultuur)historie en archeologie

3.4.1  Geschiedenis
De westkant van het Groene Hart waar de Boterhuispolder 
onderdeel van uit maakt bestond rond 3000 v. Chr. uit een 
omvangrijk moerassig veengebied. Leiderdorp ontwikkelde 
zich aan de noordzijde van de Rijn, in een getijdengebied 
met kreekstelsels, (zie afbeelding 15). Op de droge delen 
was bos aanwezig, de nattere delen van het landschap 
waren open met gras en struwelen. Circa 800 na Chr. 
begon men met het ontginnen van sommige delen van de 
Boterhuispolder. Zo ontstonden de onregelmatige blokvor-
mige kavels.  

Rond 1000 na Chr. was echter een groot deel van de pol-
der nog ontoegankelijk. Dit veranderde na de grote storm-
vloed van 1042. De niet ontgonnen delen die gekenmerkt 
werden door moerasbos, werden volledig weggeslagen. 
Nadien kon de mens voor het eerst grote invloed uitoefe-
nen op het landschap. De oorspronkelijke jagende bewo-
ners gingen over op akkerbouw, het bos was immers weg. 
Als eerst werd graan geteeld. Door ontwatering klinkte 
echter de bodem in. Men ging over op veeteelt, omdat 
de grond te nat werd voor akkerbouw. Doordat boeren 
eeuwenlang, ongeveer hetzelfde beheer voerden wisten 
planten en dieren steeds een plekje te vinden binnen de 
landbouwgebieden om zich in stand te houden. Op deze 
wijze hebben de huidige weidevogels de overstap gemaakt 
van hun oorspronkelijke broedgebieden, (bijvoorbeeld de 
kwelderlandschappen) naar het agrarisch gebied.

Door specialisatie, het toenemende gebruik van kunstmest 
en de daarmee gepaard gaande veranderingen in de be-
drijfsvoering, kwam de natuur onder druk te staan. 
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Afbeelding 16  Vondsten van het stedelijk uitloopgebied; verroest  
  ijzer werk en pijpenkoppen

Afbeelding 17 Landschapswaarde en Archelogie in (directe omgeving) Boterhuispolder

 3.4.2 Archeologie
Het gehele gebied is op de archeologische verwachtings-
kaart van de cultuurhistorische hoofdstructuur (CHS) 
weergegeven als een gebied met redelijk tot grote kans 
op het aantreffen van archeologische vondsten. Vooral 
het terrein in het noordwesten gelegen van het plange-
bied, rondom de herenboerderij Tengnagel uit de Nieuwe 
Tijd (eerste helft 17e eeuw), is van hoge archeologische 
waarde, zie afbeelding 17). 

In het stedelijk uitloopgebied wat minder archeologisch 
waardevol is, zijn enkel verroeste bouten gevonden even-
als delen van pijpenstelen, (zie afbeelding 16). 

39
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3.5 Klimaat, bodem en water

3.5.1 Klimaat
Een zeeklimaat zorgt voor zachte winters en koele zomers 
in het gebied. Echter, dit is geen stelregel want er kan altijd 
een warme of strenge winter voorkomen. Dit geldt ook 
voor de neerslag, deze valt over het algemeen verspreid 
over het jaar maar er kunnen ook zeer droge periodes 
voorkomen, zoals in de zomer van 2013. 

3.5.2 Bodem

Polder
In tegenstelling tot veel andere veenweidegebieden in 
West-Nederland is het veenpakket van de Boterhuispolder, 
als gevolg van overstromingen, afgedekt met een laagje 
zeeklei. Officieel gezien bestaat de bodem van de polder 
dus uit zeekleigrond, bestaande uit een zavel-kleiige to-
plaag en een venige laag beginnend tussen 30 en 50 cen-
timeter beneden maaiveld. In de geulen die kenmerkend 
zijn in het gebied zijn meer zandige sedimenten afgezet. 
Omdat veen meer inklinkt dan klei en zand, vormen de 
voormalige stroomgeulen de hogere delen in het gebied.  
Andere hoger gelegen kavels zijn door menselijke ingrijpen 
ontstaan. 

Stedelijk uitloopgebied
In het stedelijk uitloopgebied zijn grondboringen verricht. 
De toplaag bestaat voornamelijk uit klei maar hoe dieper 
je gaat hoe moeriger deze wordt. Op een diepte van 80 
centimeter ten opzichte van het oorspronkelijk maaiveld, 
wordt vooral veen aangetroffen. De bodem in het weste-
lijk deel bevat meer klei. Deze klei is waarschijnlijk afgezet 
door de Zijl toen deze nog niet was gekanaliseerd, ten 
tijden dat deze nog wel eens buiten zijn oevers trad. Meer 
naar het oosten wordt de veenlaag steeds dikker en bevat 
het bodemprofiel minder klei. Op ongeveer 1,20 meter 
diepte wordt veel hout aangetroffen, waarschijnlijk is dit 
hout afkomstig van de bomen die door de stormvloed van 
1042 zijn weggeslagen.

Afbeelding 19 Grondboringen in stedelijk uitloopgebied

Afbeelding 18 Schematische doorsnede bodemprofiel stedelijk   
  uitloopgebied.

Strooisellaag  
Overgang strooisellaag/klei
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Overgang klei/veen
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Zeeklei

0cm
10 cm

40 cm
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Afbeelding 21 Grondwaterdiepte afgegraven percelen stedelijk uitloopgebied

Afbeelding 20 De Primaire- (donkerblauw) en overige watergan-
gen (licht blauw) in de Boterhuispolder. Een watergang is aangegeven 
met een code, bijvoorbeeld 16-188#0,5m#1:3. De ‘16-188’ is de code 
waaraan je de watergang kunt herkennen,  ‘#0,5m#1:3’ betekent dat 
de watergang tenminste 0,5 meter diep moet zijn en een taludflauwte 
moet hebben van 1 staat tot 3..

80 cm onder 
maaiveld

50*

50*

40*

30*

35* 30*30*

*= aantal cm afgegraven

(Grond)water 
op maaiveld

Watervlak

3.5.3 Water

Polder
In de zomer is door de hogere temperatuur meer verdam-
ping, waardoor het waterpeil aanzienlijk kan dalen. Om 
dit op te vangen handhaaft het Hoogheemraadschap van 
Rijnland een waterpeil van NAP -2,11/-2.21 (respectievelijk 
zomerpeil en winterpeil) in de polder. Op verschillende 
punten langs de polder kan water worden ingelaten ter 
verversing van het polderwater en compensatie van ver-
damping.

Er lopen vele watergangen in het gebied. Er kan on-
derscheid gemaakt worden in sloten, tochten en boe-
zemwater. De primaire watergangen; de tochten en het 
boezemwater zijn van belang voor de waterhuishouding 
en worden beheerd door het Hoogheemraadschap van 
Rijnland. 

Stedelijke uitloopgebied
Welk soort vegetatie zich gaat ontwikkelen is sterk afhan-
kelijk van de diepte van het grondwater. Daarom is het 
grondwater in het stedelijk uitloopgebied door middel van 
grondboringen in kaart gebracht, (zie afbeelding 21). Elke 
perceel is op een andere diepte afgegraven en dus bevindt 
zich het grondwater niet op één dezelfde diepte ten op-
zichte van het maaiveld 
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Boterhuispolder 
Het stedelijk uitloopgebied vormt het vertrekpunt voor 
verdere verkenning van de polder. Aan de rand van het 
stedelijk uitloopgebied is een fietspad aanwezig, dat ook 
gebruikt kan worden als wandelpad. Dit pad loopt door in 
het extensieve deel langs de randen van de percelen en is 
verankerd met het bestaande fietspad langs de Leidseweg 
(dat ten oosten ligt van de Boterhuispolder) en de smalle 
weg langs de Zijldijk (gelegen ten westen van de Boterhuis-
polder).

In het hart van de polder is er de mogelijkheid om gebruik 
te maken van zogenaamd ‘graspad’ dat in noordelijke rich-
ting loopt en zich vanaf het vertrekpunt na circa 300 meter 
splitst naar het noordwesten en oosten. Het graspad loopt 
door de wei (zonder afrastering) en valt op dit moment 
niet op maar zal naarmate het betreed wordt vanzelf 
ontstaan. Het pad doorkruist op vier plekken een sloot. De 
wandelaar overbrugt de sloot door gebruik te maken van 
een loopplank met leuning. 

De kanoroute dat start in het stedelijk uitloopgebied loopt 
in het extensieve deel door en volgt het fiets- en 
graspad.  

In het gehele gebied staan op een aantal plekken (meestal 
bij de entree of kruispunten) informatiepanelen waarop de 
cultuurhistorie of natuurwaarden te lezen is. 

Recreatie grenzend aan de Boterhuispolder
Aan het begin van de Zijldijk is horeca gevestigd met 
streekeigen producten van het Groene Hart. Tevens is hier 
verhuur van roeiboten, het vertrekpunt van de Groene 
Hartcruises en een watersportcentrum. Langs de Zijldijk 
zijn er enkele picknickplaatsen met zicht op het water en 
parkeergelegenheid. Aan de Zijldijk liggen boerderijen, 
waarvan een aantal ook benut worden als stalling voor 
boten. Halverwege de Zijldijk is een pontverbinding over 
de Zijl richting de Leidse Merenwijk, Warmond en de 
Kagerplassen. 

3.6 Functies Boterhuispolder 

3.6.1 Agrarisch
De hoofdfunctie is nog steeds agrarisch, met de veeteelt 
als grootste bedrijfstak. De agrarische functie speelt een 
belangrijke rol in het openhouden van het cultuurland-
schap. De landbouw draagt namelijk actief bij (door mid-
del van begrazing en maaibeheer) aan het beheer en on-
derhoud van het landschap. De landbouw zorgt voor een 
vergroting van de belevingswaarde voor de (extensieve) 
recreatie. Echter heeft specialisatie binnen de landbouw er 
toe geleid dat de natuur onder druk is komen te staan. Zo 
zijn veel biotopen (ook in de Boterhuispolder) gesneuveld, 
zoals houdwallen, gerief- en pestbosjes en poelen. Daar-
naast heeft de (kunst)mest voor een intensieve verrijking 
van de grond gezorgd. Voor meer informatie hierover zie 
paragraaf 7)

Agrariërs kunnen bijdragen aan de versterking van de 
natuurwaarden door het uitvoeren van agrarisch natuur-
beheer. Dit natuurbeheer is een relatief nieuw begrip 
maar bestaat in feite al zo lang er boeren bestaan. (zie 
hoofdstuk geschiedenis). De overheid subsidieert agrarisch 
natuurbeheer en stimuleert daardoor boeren om aan een 
andere bedrijfsvoering te doen. Door enkel een maand 
later te maaien kan dit al een gunstig effect hebben op de 
weidevogelpopulatie. Agrarisch natuurbeheer vergroot 
de biodiversiteit, waardoor het gebied nog aantrekkelijker 
wordt voor de recreant. 

3.6.2 Recreatie

Stedelijk uitloopgebied
De Boterhuispolder bestaat veelal uit een extensieve re-
creatie. Een uitzondering hierop is het stedelijk uitloopge-
bied. Dit gebied moet dienen als de geleidelijke overgang 
van de woonbebouwing naar de open polder. Het gebied 
heeft een tweetal entrees vanaf de oversteekplaatsen en 
via de onderdoorgang van de Oude Koeientunnel, (zie pa-
gina 105). Beide entrees zijn voorzien van een informatie-
paneel, (waarop het verhaal van de Boterhuispolder wordt 
verteld) en fietsleunhekken. In het stedelijk uitloopgebied 
is een bochtig wandelnetwerk aanwezig van paden en 
vlonders, waardoor meerdere recreatieve ommetjes kun-
nen worden gemaakt. In het gebied is er ook de mogelijk-
heid om te kanoën. Er is een kano-opstapplaats aanwezig 
in het zuidelijk deel op enkele meters verwijderd van de 
entree onder de Oude Spoorbaan. Vanaf hier kan men 
door het uitloopgebied kanoën richting het extensieve 
deel van de Boterhuispolder. 
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Flora
Doordat de polder vooral gebruikt wordt voor de veeteelt 
en boeren dus gebaad zijn bij ‘goed’ gras voor de dieren, 
zijn raaigrassen de meest voorkomende soorten op de 
agrarische percelen. De sloten en oevers zijn ten opzichte 
van de percelen relatief soortenrijk, al gaat het ook hier 
om (vrij) algemene soorten, zoals Gele plomp, Drijvend 
fonteinkruid en Grote waterweegbree. Het meest bijzon-
der zijn de volgende soorten: Zwanenbloem, Krabben-
scheer en Rietorchis, die op een enkele plek zijn aangetrof-
fen, (zie afbeelding 26). Deze hebben een beschermde 
status.

Afbeelding 24  Een dichtbij het erf aanwezige ecologisch waarde 
  volle hakhoutperceel in de Boterhuispolder

Afbeelding 26 Krabbescheer, Rietorchis, Zwanenbloem

Afbeelding 27 Grutto en TureluurAfbeelding 25 Ecologische hoofdstructuur; het noordoostelijk deel  
van de polder wordt aangegeven als ‘zoekgebied’ (bruine lijn). dit betekent 
dat in de toekomst hier gewerkt zou kunnen worden aan een ecologische 
verbindingszone.

3.7 Natuur, milieu & ecologie

 
3.7.1 Flora en fauna polder
De Boterhuispolder is een typisch agrarisch gebruikt pol-
dergebied op laagveen in het Groene Hart. Dit blijkt uit de 
voorkomende plantensoorten. De plantensoorten die in de 
Boterhuispolder zijn aangetroffen behoren voornamelijk 
tot ecotopen van voedselrijke omstandigheden. Daarmee 
is de botanische waarde van de polder laag. Dit is in een 
overwegend agrarisch gebruikt poldergebied op laagveen 
in het Groene Hart niet verwonderlijk. De hoogste natuur-
waarde is op dit moment te vinden in het noordelijk deel 
van de polder. Dit komt omdat de hakhoutpercelen voorna-
melijk daar te vinden zijn. (zie afbeelding 24)

Het gebied valt buiten de bufferzone. Er hoeft dus bij even-
tuele aanplant geen rekening gehouden te worden met 
soorten die niet mogen worden aangeplant in verband 
met ziektes en/of plagen.  
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Afbeelding 28 Rouwmantel, Glazenmaker en Veenmol

3.7.2 Flora & fauna Stedelijk uitloopgebied
Het stedelijk uitloopgebied vormt een groene buffer aan 
de rand van de Leiderdorpse- en Leidse woonbebouwing. 
Hierdoor wordt natuurontwikkeling in de directe woonom-
geving beleefbaar gemaakt. 

Percelen zijn tot verschillende dieptes afgegraven; de 
ondiepste zijn 30 centimeter afgegraven, de diepste zijn 
bijna een meter afgegraven. Hier zal jaarrond water blijven 
staan. De percelen worden gevoed door regen- en grond-
water. Het meest westelijke perceel, tevens meest afge-
graven perceel, staat in verbinding met het oppervlakte 
water. De inrichting van de percelen is zo vormgegeven 
dat het water goed kan worden vastgehouden, doordat de 
randen (taluds variabel 1:3 tot 1:7) hoger liggen en dus het 
water niet weg kan stromen. Bij extreem natte omstan-
digheden zorgt een overlaat en overstort, bij in totaal drie 
percelen ervoor dat overtollig (regen)water kan worden 
afgevoerd naar sloten en vice versa, (zie afbeelding 29). 
Tevens reguleert de overstort het zomer- en winterpeil.

Afbeelding 29 Inlaat- (links) en overstortvoorziening (rechts)

Fauna
De Boterhuispolder ontleent zijn natuurwaarde met name 
aan de broedende weidevogels. Zo komen onder andere 
de Grutto en de Tureluur in het gebied voor, zie afbeelding 
27. Alle weidevogels die in het gebied voorkomen, (zie 
bijlage 2) zijn beschermd. Ook zijn er vleermuizen die daar 
foerageren.

In de sloten komen een aantal soorten voor die gebonden 
zijn aan hoge(grond)- waterstanden. In de sloten zijn geen 
bijzondere vissen, amfibieën en ongewervelden aangetrof-
fen. Wel waargenomen zijn de volgende algemene soor-
ten: Tiendoornige stekelbaars, Gewone pad en Bruine kik-
ker. Bijzondere of meer zeldzame zoogdiersoorten komen 

in de Boterhuispolder niet voor. Er zijn in de polder drie 
insecten waargenomen die een beschermde status heb-
ben. Dit is de Rouwmantel, Glazenmaker en de Veenmol, 
(zie afbeelding 28). 

In bijlage 2 is meer informatie te vinden over de fauna in 
de Boterhuispolder 
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Flora
Half juli heeft er een determinatie plaatsgevonden. In 
bijlage 3 is deze terug te vinden. Deze determinatie kan als 
is niet representatief worden gezien, wanneer er vanuit 
wordt gegaan dat de gedetermineerde vegetatie jaarlijks 
zal terugkomen. Dit komt omdat de aannemer bij opleve-
ring langs paden een kruidenmengsel heeft uitgestrooid, 
(zie afbeelding 30). Veel van deze ontkiemde planten 
zullen binnen enkele jaren verdwijnen, omdat deze in een 
voedselrijk milieu niet zullen standhouden.  

Doordat de percelen zijn afgegraven lagen de gronden er 
in het begin van het seizoen er kaal bij. Hierdoor konden 
zogenaamde storings- en pioneerssoorten zich vestigen, 
zoals Perzikkruid en Melde. Storingssoorten zullen verdwij-
nen naar mate zich een gesloten zode gaat vormen.  

Afbeelding 31 Storingssoorten Akkerdistel (links) en Perzikkruid   
  (rechts)

Afbeelding 30 Bloemenzee langs de paden.

Fauna 
In het stedelijk uitloopgebied komen ook weidevogels 
voor. Omdat het gebied vrij kleinschalig is worden de 
vogels al snel verstoord door recreanten en daarom zullen 
de weidevogels naar aller waarschijnlijkheid niet gebruiken 
als broedplek. Wel zullen vogels foerageren in het gebied. 
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2.1  Arnhem & omgeving

Afbeelding 33. Doorsnee natuurvriendelijke oever buiten het stede- 
  lijk uitloopgebied

Afbeelding 32 Doorsnee natuurvriendelijke oever in het stedelijk  
  uitloopgebied

Afbeelding 34 De meest flauwe natuurvriendelijke oever buiten het stedelijk uitloopgebied. Het natte profielloopt tot bijna 40 meter door in de   
  watergang

3.7.3 Natuurvriendelijk oevers
Natuurvriendelijke oevers hebben een geleidelijke over-
gang van water naar land. Dit geeft variatie in groeiom-
standigheden, zodat een diversiteit aan oeverplanten, 
waterplanten en diersoorten kunnen voorkomen. Een ge-
varieerde begroeiing van oever en watergang en een grote 
diversiteit aan waterdieren en vissen zijn indicatoren voor 
een goede ecologische waterkwaliteit. Een natuurvriende-
lijke oever bestaat uit een droog- en  een nat profiel. Het 
droge profiel ligt boven de waterspiegel, het natte profiel 
daaronder. Beide profielen worden op een andere manier 
beheerd. 

Natuurvriendelijke oevers stedelijk uitloopgebied
Aan de noordrand van het stedelijk uitloopgebied zijn 
natuurvriendelijke oevers tijdens de herinrichting vorm-
gegeven. Deze hebben variabele taludflauwtes van 1:6 tot 
1:9. Het droge profiel is gemiddeld 2,5-3 meter breed, het 
natte profiel is 1-1,5 meter breed. 
 
Natuurvriendelijke oevers buiten stedelijk uitloopgebied
Veel primaire en een aantal overige watergangen hebben 
in de Boterhuispolder aan één zijde een natuurvriendelijke 
oever, waarbij het natte profiel (gemiddeld 4 meter breed) 
een stuk breder is dan het droge profiel (gemiddeld 1 me-
ter breed). De taludflauwte is gemiddeld 1:10/1:12 maar 
er is een plek met taludflauwtes tot 1:70! (In bijlage 4, 
Beheerplanposter Boterhuispolder, zijn alle taludflauwtes 
van de hele polder terug te vinden.)
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Afbeelding 35 Klassiek hooilandbeheer in het veenweidegebied   
  met een hoge cultuurproduct- en natuurwaarde.   
  De weilanden werden bemest en lagen doorgaanst  
  dicht bij de boerderij, zodat de boer het vee gemak- 
  kelijk kon bereiken en melken. De meer centraal   
  in de polder, verder van huis gelegen percelen werden  
  niet bemest en uitsluitend gehooid. In samenhang  
  met de bemaling, die de oppervlaktewaterstroom  
  vanuit het midden naar de rand van de polder in   
  stand hield, onstond zo een gradiënt van voedselrijke  
  graslanden nabij de boerderij tot schrale graslanden  
  ver van de bebouwing. 

3.8.1 Standplaatsfactoren
De herinrichting heeft er toe geleid dat door de verschil-
lende standsplaatsfactoren zeer specifieke plekken zullen 
zijn in het stedelijk uitloopgebied. Standplaatsfactoren 
hebben zeer veel invloed op het soort vegetatie dat zich 
gaat ontwikkelen. Omdat het gebied zo divers is, zijn alle 
plekken in het stedelijk uitloopgebied in kaart gebracht. Er 
is gekeken naar de grondsoort, grondwaterstand, zuur-
graad en beplantingsdichtheid, (zie bijlage 11 voor de 
analyse). Vanuit deze gegevens kan een aanname worden 
gedaan naar welk soort vegetatie zich zal ontwikkelen 
de komende 10 jaar. Vooral de grondwaterstand is een 
belangrijke factor voor de ontwikkeling van een specifiek 
milieu. 

3.8.2 Matig voedselrijke graslanden
Gezien de ligging van de Boterhuispolder zal zich naar aller 
waarschijnlijkheid op de relatief droge delen plantenge-
meenschappen ontwikkelen van de zogenaamde klasse 
der matig voedselrijke graslanden. In het verleden waren 
dit productiegraslanden. Het grasgewas werd gebruikt 
voor de voeding van vooral herkauwers; voor runderen, 
schapen en geiten. Doordat eeuwenlang het grasland op 
dezelfde manier beheerd werd kon zich een stabiel milieu 
ontwikkelen met naast een cultuurproductwaarde ook 
een hoge natuurwaarde. Door ingrijpende veranderingen 
in de landbouw in de 20e eeuw zijn de matig voedselrijke 
graslanden, landbouwkundig buiten spel gezet. Factoren 
als verdroging en vermesting hebben er toe geleid dat 
deze gronden met name alleen nog voorkomen in natuur-
reservaten, op dijken en bermen. 

3.8 Te verwachten plantengemeenschap in stedelijk uitloopgebied
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Afbeelding 36. De te verwachten graslanden aan de hand van het aanwezige waterregime (grondwaterdiepte)

80 cm onder 
maaiveld

(Grond)water 
op maaiveld

Dotterbloemgrasland
G.w. 0-25 cm onder m.v.

Glanshavergrasland
G.w. 50-70 cm onder m.v.

Zilverschoongrasland 
G.w. 30-40 cm onder m.v.

De klasse der matig voedselrijke graslanden bestaan uit 
verschillende type graslanden. De graslanden die zich in 
het stedelijk uitloopgebied zouden kunnen ontwikkelen, 
zijn van nat naar droog; de Dotterbloemgraslanden, de 
Zilverschoongraslanden, de Glanshavergraslanden en de 
Kamgraslanden. De laatste twee graslanden zijn qua vocht-
regime even ‘droog’.

Op de volgende pagina’s wordt per grasland de gewenste 
standplaatsfactoren aangegeven voor een goede ontwik-
keling en op welke plek gezien de specifieke standplaats-
factoren zich het grasland zou kunnen ontwikkelen in het 
stedelijk uitloopgebied.

Afbeelding 37. Schema van de belangrijkste Nederlandse gras-  
  landtypen, waarbij de positie in het schema verwijst  
  naar de meest karakteristieke standplaatseigen-  
  schappen. De pijlen geven aan welke ontwikkelingen  
  theoretisch op kunnen treden bij verschraling van een  
  Raaigrasweide. In de bovenste helft van het schema  
  staan de grondwaterafhankelijke vegetaties, en in  
  de onderste helft de minder of niet 
  grondwaterafhankelijke vegetaties. 
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Afbeelding 38. Dotterbloemgraslanden Afbeelding 39. Zilverschoongraslanden

3.8.3 Graslanden

Dotterbloemgrasland 

Gewenste standplaatsfactoren
Dotterbloemgraslanden komen voor op ‘s winters natte 
en ‘s zomers vochtige gronden, die van nature vrij voed-
selrijk zijn. De bodem is meestal moerig tot venig. Bij de 
overgang naar een nattere standplaats ontwikkelen zich 
in de Boterhuispolder begroeiingen in de richting van het 
Riet-verbond. Bij overgang naar een drogere standplaats 
ontwikkelen zich begroeiingen in de richting van het 
Zilverschoon-verbond.

Situatie ten aanzien van ontwikkeling dotterbloemgraslanden
De delen waar een Dotterbloemgrasland zich goed zou 
kunnen ontwikkelen zijn de percelen, waarbij het grond-
water zich overwegend tussen de 5 en 25 centimeter 
onder maaiveld bevindt. De Boterhuispolder kent door de 
aanwezigheid van veen een zwak zuur milieu, waar een 
Dotterbloemgrasland zich goed zou kunnen ontwikkelen.

Zilverschoongraslanden of Vossenstaartgraslanden

Gewenste standplaatsfactoren
Komt voor op voedselrijke klei- of moerige veenbodems 
die ‘s winters onder water staan. Ten opzichte van Dotter-
bloemgraslanden droogt de bodem in de zomermaanden 
uit. De peilschommelingen maken dat zowel uitgesproken 
droogtegevoelige als overstromingsgevoelige soorten 
ontbreken. Bij beweiding ontwikkelen zich begroeiingen in 
de richting van Kamgraslanden. Bij de overgang naar een 
nattere standplaats ontwikkelen in de Boterhuispolder be-
groeiingen in de richting van het Dotterbloem-verbond. Bij 
overgang naar een drogere standplaats ontwikkelen zich 
begroeiingen in de richting van het Glanshaver-verbond.

Situatie ten aanzien van ontwikkeling Zilverschoongraslanden
De delen waar een Zilverschoongrasland zich goed zou 
kunnen ontwikkelen zijn de percelen die ‘s winters zo goed 
als onder water staan, ‘s zomers staat het grondwater 
overwegend tussen de 30 en 40 centimeter onder het 
maaiveld. 
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2.1  Arnhem & omgeving

Glanshavergraslanden

Gewenste standplaatsfactoren
Glanshavergraslanden komen voor op vochthoudende, 
minerale, bij voorkeur kalkhoudende grond met goede 
bodemdoorluchting, variërend van lemig zand tot niet 
te zware klei. Deze graslanden ontwikkelen zich het best 
aan de rand van oevers van de grote rivieren die in de 
wintermaanden periodiek overstromen maar de winterse 
inundatie mag niet langer dan twee á drie weken aaneen-
gesloten duren. Bij de overgang naar een nattere stand-
plaats ontwikkelen zich begroeiingen in de richting van 
het Zilverschoon-verbond. Bij overgang naar een drogere 
standplaats ontwikkelen zich begroeiingen in de richting 
van het Stroomdalgrasland-verbond.

Situatie ten aanzien van ontwikkeling Glanshavergrasland
De delen waar een Glanshavergrasland zich goed zou 
kunnen ontwikkelen zijn de hogere delen in het gebied 
waar de routing overheen loopt. In het ontwerp worden 
dit de kreekruggen of stroomruggen genoemd. Dit zijn de 
meest droge delen in het gebied, hier ligt het grondwater 
overwegend 50 tot 70 centimeter onder het maaiveld. De 
toplaag is minder venig waardoor deze minder zuur is en 
geschikt is voor de ontwikkeling van Glanshavergrasland.

Kamgraslanden

Gewenste standplaatsfactoren
Komen voor op alle grondsoorten, behalve op zeer voed-
selarme zand- en hoogveengronden. In tegenstelling tot 
de andere plantengemeenschappen wordt deze beweid in 
plaats van gehooid. De bodem kan matig vochthoudend 
tot vrij nat zijn, maar staat net als Glanshavergraslanden 
hoogstens voor korte tijd onder water, dit maakt het 
verschil met de Zilverschoongraslanden. Bij de overgang 
naar een nattere standplaats ontwikkelen zich bij niet 
beweiding begroeiingen in de richting van het Zilver-
schoon-verbond. Bij overgang naar een drogere stand-
plaats ontwikkelen zich begroeiingen in de richting van het 
Stroomdalgrasland-verbond.

Situatie ten aanzien van ontwikkeling Kamgrasland
De delen waar een Kamgrasland zich goed zou kunnen 
ontwikkelen zijn dezelfde milieus als dat van het Glansha-
vergrasland: de hogere delen in het gebied waar de rou-
ting overheen loopt. 

Afbeelding 41. KamgraslandenAfbeelding 40. Glanshavergraslanden
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3.8.4 Riet- en zeggevegetatie
Niet alleen graslanden zullen zich ontwikkelen in de Bo-
terhuispolder. Op de nattere delen zullen zich plantenge-
meenschappen ontwikkelen van de zogenaamde Riet-klas-
se en de Klasse der kleine zegge. Beide klassen omvatten 
oever- en verlandingsgemeenschappen van de moeras-
planten. De grens van de genoemde klassen is niet scherp 
aan te geven maar over het algemeen komt de Riet-klasse 
meer in een voedselrijkere omgeving voor. Vergeleken met 
de matig voedselrijke graslanden hebben de hierboven 
benoemde klassen een nattere standplaats.
 
Riet- en zeggevegetatie kunnen net als de matig voedsel-
rijke graslanden onderverdeeld worden in verschillende 
soorten plantengemeenschappen (bestaande uit verbon-
den en associaties). De overlap tussen de plantengemeen-
schappen is echter groter dan bij de graslanden. Het is 
daarom gewoonweg niet realistisch om vanuit te gaan dat 
een specifieke plantengemeenschap zich zal ontwikkelen 
op een bepaalde plek. Daarom zal in dit beheerplan alleen 
gesproken worden over riet- en zeggevegetatie en zal een 
verdere verdiepingslag naar plantengemeenschap achter 
wegen gelaten worden.

Afbeelding 42. Zones waar de ontwikkeling van riet- en zeggenvegetatie in volle gang is. 

Gewenste standplaatsfactoren
Riet- en zeggenvegetatie stelt relatief weinig eisen aan de 
standplaats. Als deze maar nat is; het hele jaar of een deel 
daarvan in het water. De vegetatie groeit zowel in ondiep 
als dieper water (tot zo’n twee en een halve meter diep).  
In veel gevallen ligt de waterspiegel ‘s zomers vlak boven 
het maaiveld of dicht eronder. Over het algemeen worte-
len de planten in de vaste ondergrond. In geïsoleerde, al-
leen door neerslag gevoede plekken komen over het alge-
meen meer zeggensoorten voor. Hier is het milieu zuurder, 
waardoor rietvegetatie hier minder goed kan gedijen. 

Situatie ten aanzien van  ontwikkeling riet- en zeggenvegetatie
In het stedelijk uitloopgebied zou in principe op elke afge-
graven plek riet- en zeggevegetatie kunnen ontwikkelen. 
Dit is echter niet gewenst. Daarom is er voor gekozen om 
de natte randen van de afgegraven percelen, waar nu al 
rietontwikkeling gaande is, (zie afbeelding 43), hiervoor 
aan te wijzen. De routing loopt ook langs deze randen, 
waardoor deze plantengemeenschap extra beleefbaar 
wordt gemaakt voor de recreant. Enkele riet- en zeggeve-
getatiezones liggen ook wat verder weg van de routing, zo-
dat deze kunnen fungeren als een schuilplaats voor vogels. 

Riet- en zeggevegetatie

80 cm onder 
maaiveld

(Grond)water 
op maaiveld
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2.1  Arnhem & omgeving

Op de percelen waar jaarrond water aanwezig is groeit op 
dit moment voornamelijk lisdodde. Wellicht dat zaad in 
de bodem aanwezig was, waardoor deze plant zich in het 
eerste jaar al goed heeft kunnen ontwikkelen. De plas-
randen van het meest westelijke perceel zijn ook geschikt 
voor rietontwikkeling. De jaarrond onder waterstaande 
percelen en de plasranden zullen beide als de riet- en zeg-
genvegetatie beheert worden.  

Afbeelding 43. Riet- en zeggenvegetatie in ontwikkeling in het 
stedelijk uitloopgebied.
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3.8.5 Zonering op ooghoogte
Er zijn van verschillende plekken in het stedelijk uitloopge-
bied panoramafoto’s gemaakt. Deze foto’s laten de ver-
schillende te verwachten plantengemeenschapzones zien. 
Hiermee kan er duidelijk en makkelijker naar de uitvoer-
der worden gecommuniceerd. De locatie van de foto’s zijn 
terug te vinden op de beheerposter in bijlage 4.
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2.1  Arnhem & omgeving

Glanshavergrasland

Glanshavergrasland
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Dotterbloemgrasland Riet- en zeggevegetatie

Kamgrasland
Riet- en zeggevegetatie

Riet- en zeggevegetatie

Riet- en zeggevegetatie

Overgangsvegetatie

Glanshavergrasland
Glanshavergrasland

Dotterbloemgrasland

Dotterbloemgrasland

Riet- en zeggevegetatie

Overgangsvegetatie Overgangsvegetatie

Glanshavergrasland
Glanshavergrasland
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Dotterbloemgrasland
Riet- en zeggevegetatieOvergangsvegetatie

Glanshavergrasland

Dotterbloemgrasland

Riet- en zeggevegetatie
Overgangsvegetatie

Glanshavergrasland

Riet- en zeggevegetatie Riet- en zeggevegetatie

Overgangsvegetatie

Glanshavergrasland
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3.9 Conclusies inventarisatie en analyse

Algemeen
•	 De polder is zowel gelegen op het grondgebied van 

Leiderdorp als van Teylingen, hier dient rekening 
gehouden mee te worden bij het maken van een ‘zo 
efficiënt mogelijk’ beheerplan

Geschiedenis
•	 Doordat het gebied zeer vroeg ontgonnen is beschik-

ken de percelen over een unieke onregelmatig, blok-
vormige verkaveling. 

•	 Vooral het noordwesten van de polder is archeologisch 
waardevol. 

Bodem en water
•	 De bodem bestaat veelal uit veen met een zavel-kleii-

ge toplaag. 
•	 In de polder lopen zowel primaire als overige water-

gangen.  

Functie
•	 De hoofdfunctie is ondanks de herinrichting nog 

steeds landbouw, deze vergroot de belevingswaarde 
voor de (extensieve) recreatie. 

•	 Agrarisch natuurbeheer zou de natuur- en belevings-
waarde in het gebied (nog meer) kunnen vergroten.

Landschap
•	 De recreatieve- en belevingswaarde is door de land-

schappelijke en infrastructurele ingrepen verbeterd. 
•	 Het stedelijk uitloopgebied is het meest veranderd 

door de herinrichting. 

Natuur, milieu en ecologie
•	 De polder ontleent zijn natuurwaarde met name aan 

de broedende weidevogels. De polder is door de voed-
selrijke omstandigheden botanisch arm. 

•	 Percelen zijn tot op verschillende dieptes afgegraven. 
Hierdoor bevindt het grondwater zich niet op één en 
dezelfde diepte, waardoor zich verschillende milieus 
(graslanden en riet- en zeggenvegetatie) kunnen gaan 
ontwikkelen.

•	 Er zijn natuurvriendelijke oevers ingericht met ver-
schillende taludflauwtes 
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Het open landelijke karakter, met zijn afwisselende kronkelende 
oevers dient gekoesterd te worden. 

Door sommige elementen op een relatief laag onderhoudsniveau te beheren zal het landelijke karakter meer beleefbaar kunnen worden gemaakt.

Weidevogels zorgen voor natuurwaarde in de polder en daarom dient 
het beheer hierop afgestemd te worden.

Gefaseerd maaibeheer heeft niet alleen een positieve uitwerking op de ecologie; het geeft ook een afwisselende en beleefbare omgeving. 



1. Inleiding
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4.3 Versterken identiteit 
De Boterhuispolder is een oud cultuurlandschap. De char-
mes van een oud cultuurlandschap liggen bijvoorbeeld in 
het informele karakter, wat in schril contrast staat met het 
formele karakter van het stedelijk gebied. Een wandelpad 
met overhangde vegetatie en onkruid in het profiel is dus 
zeker niet ongewenst. Een enigszins vervallen hekwerk 
versterkt juist de identiteit van het landelijk gebied. Dit 
wordt bewerkstelligd door laag frequent beheer, waardoor 
elementen op een relatief lager beheerniveau terecht zul-
len komen. Te allen tijde moet echter wel de functie van 
de te beheren elementen behouden blijven.

4.2 Stedelijk uitloopgebied

4.4 Anticiperen op standsplaatsfactoren
Het stedelijk uitloopgebied heeft een afwisseling in terrei-
nen. Dit is door de herinrichting voor een deel al bewerk-
stelligd doordat de percelen tot op verschillende dieptes 
zijn afgegraven. De invulling ontbreekt nog. Afhankelijk 
van de aanwezige standplaatsfactoren en de beheer(s)
maatregelen zal de invulling tot stand komen. Omdat de 
Boterhuispolder een cultuurlandschap is dat in het verre 
verleden een verscheidenheid kende aan vochthoudende 
matig voedselrijke graslanden, zullen deze door het beheer 
hierop af te stemmen zoveel mogelijk in eren worden 
hersteld. De ontwikkeling kan worden versneld door een 
geschikt zaadmengel uit te strooien. Er zal niets aange-
plant worden. 

4.5 Afwisselende en beleefbare omgeving
Ook in het stedelijk uitloopgebied zal een gefaseerd maai-
beheer worden uitgevoerd. Dit zal leiden tot differentiatie 
in beplanting, waardoor een afwisselende en beleefbare 
omgeving ontstaat dat door de recreant als aantrekkelijk 
zal worden ervaren.  

4. Visie op beheer
Naar aanleiding van het huidige beleid en de verschillende 
aspecten die geïnventariseerd en geanalyseerd zijn is de 
visie tot stand gekomen. 

4.1 Algemene visie polder

4.1 Koesteren landschap
De Boterhuispolder ontleent zijn landschapswaarde met 
name aan de zeer oude onregelmatig blokvormige kavels,  
kronkelende sloten en afwisselende oevers. Deze land-
schappelijke elementen dienen gehandhaafd te worden. 
Het open, landelijke karakter van de Boterhuispolder met 
zijn vele vergezichten moet behouden blijven. 

4.2 Beheer afstemmen op natuurwaarde
Weidevogels zorgen voor natuurwaarde in de Boterhuis-
polder. Het afstemmen van het beheer zal er voor zorgen 
dat de weidevogelpopulatie kan worden verbeterd. Daar-
om zullen de beheermaatregelen plaatsvinden buiten het 
broedseizoen, waardoor er geen verstoring zal optreden. 

Ook recreanten kunnen de weidevogels verstoren. Daarom 
dient het afsluiten van de polder tijdens het broedsei-
zoen gehandhaafd te blijven. Ook predatoren vormen een 
bedreiging voor de weidevogels. Deze houden zich vaak 
schuil in bomen of bossages. Met uitzondering van de 
randen zal de polder daarom zo veel mogelijk vrij moeten 
zijn van hoge beplanting. 

De nieuwe inrichting heeft er voor gezorgd dat vooral de 
primaire watergangen voorzien zijn van natuurvriendelijke 
oevers. Natuurvriendelijke oevers hebben een geleidelijk 
overgang van nat naar droog. Dit heeft een gunstige wer-
king op zowel de flora als de fauna. Watergangen en na-
tuurvriendelijke oevers moeten om verschillende redenen 
beheerd worden. De ecologie mag zo min mogelijk aange-
tast worden door beheermaatregelen die getroffen zullen 
te worden. Daarom dienen de werkzaamheden gefaseerd 
te worden uitgevoerd. Dieren en insecten hebben op deze 
manier altijd een plek om te schuilen.
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Beheer 
Na het uitstrooien van het zaadmengsel zal eerst geantici-
peerd moeten worden op de ontwikkeling van de algeme-
ne kensoorten*, zoals Dotterbloem, Grote ratelaar, Echte 
koekoeksbloem en Moerasrolklaver. De ontwikkeling dient 
in de gaten gehouden te worden en wanneer er zich een 
enigszins stabiel milieu* heeft kunnen ontwikkelen, dan 
kan men gaan anticiperen op doelsoorten, zie bijlage 6. Dit 
kan gedaan worden door specifieke doelsoorten te laten 
staan tijdens maaibeurten en deze pas na de hoofdzaad-
productie te maaien. Wanneer gewenste doelsoorten niet 
of nauwelijks aanwezig zijn kan zaad van dit soort extra 
aangebracht worden, bij voorkeur daar waar de zode het 
minst gesloten is.

5. Beheermaatregelen
De vertaalslag van de visie zal in dit hoofdstuk uitvoerig 
worden beschreven in de vorm van de beheermaatregelen 
die getroffen gaan worden in de Boterhuispolder. De para-
grafen 5.1 tot en met 5.5 wordt afgesloten met een streef-
beeld bestaande uit kwaliteitsnormen en beheervoorwaar-
den. De beheervoorwaarden omvat een samenvatting van 
de beheermaatregelen.

5.1 Beheermaatregelen graslanden

In hoofdstuk 3 is al aangegeven dat zich verschillende 
plantengemeenschappen gaan ontwikkelen in het stedelijk 
uitloopgebied. Niet alleen de standplaatsfactoren hebben 
hier invloed op maar ook zeer belangrijk, het soort beheer. 
De beheermaatregelen van de volgende type graslanden: 
Dotterbloem- Zilverschoon- Kamgras- en Glanshavergras-
landen kunnen worden gezien als één beheertype namelijk 
graslandbeheer. Het beheer van deze graslanden verschilt 
namelijk niet veel van elkaar. Toch zal de ontwikkeling 
per grasland anders van elkaar zijn en daarom wordt het 
beheer van de graslanden apart van elkaar belicht. 

Om te zorgen dat een ontwikkeling van een plantenge-
meenschap vlot in goede banen zal worden geleid zullen 
er ook eenmalige maatregelen worden genomen. Deze 
worden als eerst benoemt alvorens het beheer beschreven 
wordt.

5.1.1 Dotterbloemgraslanden

Eenmalige maatregelen
Er is geen zaadvoorraad aanwezig en dus dient deze te 
worden aangebracht op de kale plekken (bij voorkeur in 
de nazomer of voorjaar). Het aanbrengen van maaisel van 
nabijgelegen Dotterbloemgraslanden, zoals die van Nieuw-
koop behoort tot de mogelijkheden. Echter zal dit erg duur 
zijn, in verband met transportkosten. Een zaadmengel 
aanbrengen van een leverancier is een stuk goedkoper. 
Aanbevolen wordt het mengsel G3 van Cruydt-Hoeck. Dit 
mengsel is geschikt voor natte tot vochtige graslanden en 
bevat soorten die voorkomen in een Dotterbloemgrasland, 
zoals de Gewone dotterbloem en Echte koekoeksbloem. 
Meer informatie over de G3 zaadmengsel, zie bijlage 5.

Normaliter zal het terrein waarop een zaadmengsel wordt 
aangebracht eerst gefreesd moeten worden. Dit is in deze 
situatie niet nodig, omdat er door de afgravingen geen 
dichte zode aanwezig is. Daarnaast zal frezen de (succes-
sie)ontwikkeling van de vegetatie terugzetten.

Afbeelding 44 Kensoorten Dotterbloemgrasland; (van links naar rechts)  
  Dotterbloem, Grote ratelaar, Echte koekoeksbloem en  
  Moerasrolklaver.
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De ontwikkeling van Dotterbloemgraslanden wordt be-
perkt door stikstof en kalium. Fosfaat bevindt zich vooral 
in de bovenste laag. Omdat de bovenlaag van de percelen 
is afgegraven zal dit nutriënt nauwelijks effect hebben op 
de ontwikkeling. Stikstof en vooral kalium zijn erg mobiel 
en zitten tot diep in het bodemprofiel. De nutriëntencon-
centraties van stikstof en kalium zijn in het gebied nog te 
hoog, waardoor Pitrus vestiging moet worden tegenge-
gaan, (zie afbeelding 45). Als pitrus zich eenmaal ergens 
heeft gevestigd is het lastig weg te krijgen. Afhankelijk van 
de hoeveelheid pitrussen in het veld zal deze handmatig 
verwijderd moeten worden. Bij grote aantallen is maaien 
ook een mogelijkheid (met de bosmaaier). 

Er zal jaarlijks 2 keer gemaaid worden; de eerste maai-
beurt na de langste dag, de tweede beurt in oktober.  Het 
jaarlijks twee keer maaien zorgt ook er voor dat de stikstof 
en kalium concentraties worden verlaagd. 

Naar verwachting zal riet een dominante soort zijn. Indien 
er water aanwezig is op het perceel dient het riet onder 
de waterspiegel afgemaaid te worden.  Hierdoor zullen de 
stengels inrotten, waardoor de plant plaatselijk niet meer 
terug zal komen, daardoor krijgen de gewenste soorten 
(ken- en doelsoorten) beter de kans om zich te ontwikke-
len.

Kensoorten:
Dotterbloem
Grote ratelaar 
Echte koekoeksbloem
Moerasrolklaver

*stabiel milieu: een milieu waarbij de kensoorten jaarlijks terugkomen
*kensoorten: soorten die algemeen voorkomen binnen een plantenge-
meenschap

5.1.2 Zilverschoongraslanden

Eenmalige maatregelen
De ontwikkeling kan versneld worden door een zaadmeng-
sel uit te strooien. Dit kan het beste gedaan worden (bij 
voorkeur in de nazomer of voorjaar), zolang er nog geen 
dichte zoden aanwezig is. Net als bij de ontwikkeling van 
Dotterbloemgraslanden wordt het zaadmengsel G3, van 
leverancier Cruydt-Hoeck aanbevolen. Dit mengsel bestaat 
uit soorten die ook voorkomen in een Zilverschoongras-
land, zoals de Echte koekoeksbloem en Scherpe boter-
bloem. 

Beheer
Na het uitstrooien van het mengsel kan men door jaarlijks 
te monitoren anticiperen op de (on)gewenste soorten. 
Kensoorten kunnen gestimuleerd worden door deze pas 
te maaien na de hoofdzaadontwikkeling. Ongewenste 
soorten die de ontwikkeling van kensoorten tegenhouden 
kan men tijdens de bloei maaien, zodat de plant geen zaad 
kan vormen. Het jaarlijks twee keer maaien plus afvoeren 
(eerste maaibeurt na de langste dag en tweede maaibeurt 
in oktober) zal zorgen voor verschraling, waardoor de 
diversiteit zal toenemen naar mate de jaren verstrijken. 
Wanneer het grasland botanisch rijk is aan soorten kan 
men overgaan op één keer maaien. Dit zal na 10 jaar be-
oordeeld moeten worden doormiddel van een analyse van 
de vegetatieontwikkeling. 

Net als bij de ontwikkeling van de Dotterbloemgraslanden 
zal riet in het begin zeer waarschijnlijk een dominante 
soort zijn. Hier moet op dezelfde wijze mee om worden 
gegaan als bij Dotterbloemgraslanden. 

Kensoorten:
Zilverschoon
Trosdravik
Grote vossenstaart
Scherpe boterbloem

Afbeelding 45. Pitrus Afbeelding 46. Kensoorten Zilverschoongrasland; (van links naar   
  rechts) Zilverschoon, Trosdravik, Grote vossenstaart,  
  Scherpe boterbloem.
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5.1.3 Glanshavergraslanden

Eenmalige maatregelen 
Nu al zijn er soorten aanwezig die gedijen in een Glansha-
vergrasland, zoals de  Gewone- Margriet en Rolklaver. 
De zode op de Glanshaverpercelen zijn gesloten. Daarom 
zal het uitstrooien van een mengsel niet veel zin hebben.  

Beheer
Het beheer zal bestaan uit twee keer per jaar maaien. De 
eerste maaibeurt na de langste dag, de tweede maaibeurt 
in oktober. Het maaisel dient afgevoerd te worden. Net als 
bij het Zilverschoongrasland kan ook bij een Glanshaver-
grasland de eerste maaibeurt worden overgeslagen wan-
neer het grasland botanisch rijk is geworden aan soorten. 

Kensoorten:
Glanshaver
Gewone rolklaver
Gele morgenster
Gewone margriet
Glad walstro

5.1.4 Kamgraslanden

Eenmalige maatregelen
De eenmalige maatregelen die getroffen dienen te wor-
den zijn gelijk aan die van de Zilverschoongraslanden. Het 
enige verschil is, dat een Kamgrasland voor deel van het 
jaar beweid wordt, waardoor goede afbakening essentieel 
is. Daarom zullen de voetgangersbruggen die grenzen aan 
de Kamgraspercelen voorzien worden van een wildrooster. 
Een rooster van een meter breed is al voldoende. Bijko-
mend voordeel van een wildrooster is ook dat dit eventu-
ele honden weert in het gebied, omdat honden niet over 
de roosters durven te lopen. Hoewel er (nog) geen borden 
geplaatst zijn, zijn honden officieel verboden in het gebied. 

Aan één zijde zal een hekwerk met klaphek moeten wor-
den geplaatst, over een lengte van 8,5 meter. 

Afbeelding 47 Kensoorten Glanshavergrasland; (van links naar rechts) Glanshaver, Gewone rolklaver, Gele morgenster, Gewone margriet, Glad walstro
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Beheer
In tegenstelling tot de eerder genoemde graslanden wordt 
een Kamgrasland één keer gemaaid. De tweede ‘maai-
beurt’ zal gedaan worden door middel van begrazing. 
Begrazing leidt tot meer differentiatie in de vegetatie. 
Extensieve begrazing leidt tot ruimtelijke verschillen in 
begrazingsintensiteit en in mestverspreiding, waardoor er 
variatie ontstaat in de verticale structuur (van vegetatie) 
en afwisseling in voedselrijkdom. Betreding van dieren 
leidt daarnaast tot meer reliëf in het maaiveld wat ook 
weer ten goede komt aan de diversiteit, (zie afbeelding 48). 
Begrazing dient in principe over een zo lang mogelijke peri-
ode in het jaar of permanent plaats te vinden. Pas dan ont-
staan de begrazingsgradiënten zoals hierboven vermeld. 
Permanente begrazing in de Boterhuispolder is echter niet 
gewenst, vanwege zijn voedselrijke omstandigheden. 

Nadat het Kamgrasland gemaaid is na de langste dag kan 
vanaf half augustus beweiding plaatsvinden, totdat het 
gras niet meer groeit, ongeveer eind oktober. De maai-
beurt overslaan is niet gewenst, omdat door het inzakken 
van het hoge gras er voedingstoffen vrij komen, waardoor 
in plaats van verschraling, verrijking zal optreden.

Afbeelding 48. Het verschil tussen ‘begrazings’- en maaibeheer. 

Afbeelding 49. Oussant schaap en Drenths heideschaap.

De beweiding zal tot stand komen door kleine, lichte scha-
penrassen, zoals een Ouessant-, Drenths heideschaap of 
Suffolk schaap (zie afbeelding 49). Maximaal twee schapen 
per hectare, in verband met het voorkomen van overbe-
grazing. Schapen eten met name de grassen op en laten de 
bloemen staan en dus zal dit de natuurwaarde vergroten.

Beweiding is ook aantrekkelijk voor de recreatie, het ver-
groot de belevingswaarde van het gebied. 
Kensoorten:
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Afbeelding 50. Kensoorten Kamgrasland; (van links naar rechts)   
Havikskruid, Kamgras, Vertakte leeuwentand, Gestreepte witbol

Afbeelding 51. De plantengemeenschapzones; de overgangsvegeta 
-   ties zijn te vinden op de taluds.

Havikskruid
Kamgras 
Vertakte leeuwentand
Gestreepte witbol

riet- en zeggev.

overgangsv.

overgangsv.

Dotterbloemg.
Glanshaverg.

Glanshaverg.

5.1.5 Overgangsvegetatie 
Op de grens van de verschillende graslandtypes vindt men  
overgangsvegetatie. Dit is meestal het talud dat door de af-
gravingen van de percelen zijn vormgegeven. Deze kunnen 
niet gerekend worden tot een specifieke plantengemeen-
schap. Het beheer is gelijk aan dat van de graslanden. De 
hellingen van de taluds (variërend van 1:3 - 1:7) zijn flauw,  
waardoor er bij de uitvoering van het beheer geen ander 
materieel hoeft worden ingezet. 

Ook hier kan op de kale delen het kruidenmengsel G3 
worden uitgestrooid. 
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5.1.6 Anticiperen op wat er groeit en bloeit
Voor alle ontwikkelende plantengemeenschappen geldt, 
dat bij de reguliere maaibeurten gekeken moet worden of 
er nog bepaalde kensoorten in bloei staan. Als dit zo is dan 
moeten deze gespaard blijven. Wanneer deze soorten ook 
gemaaid zouden worden voordat zij zaad gezet hebben, 
zal de zaadproductie van deze soort ook afnemen, terwijl 
je dit juist wil stimuleren. Gewenste soorten zullen dus zo 
veel mogelijk worden ontzien, daardoor zullen deze een 
betere concurrentiepositie krijgen in het daaropvolgende 
jaar. 

Maatwerk leveren is dan essentieel: laat de kensoorten 
staan en maai alleen de plekken waar niet of nauwelijks 
deze soorten te vinden zijn. Maak daarom goede afspra-
ken met de beheerder/aannemer. De kleine stukjes die 
hierdoor gespaard blijven zijn tegelijk een ideale vlucht-
plaats voor insecten, bijvoorbeeld voor de moerassprink-
haan. 

Te allen tijde moet er ook geanticipeerd worden op het 
weer. Een warm voorjaar betekent dat bijvoorbeeld riet 
eerder in bloei komt te staan waardoor er eerder gemaaid 
dient te worden als dit een dominante soort is. 

5.1.7 Materieel graslanden
Het maaien dient met licht materieel gedaan te worden, 
zodat de kwetsbare drassige bodem niet verdrukt raakt. Bij 
voorkeur met een één-assige trekker. Dit zal financieel niet 
haalbaar zijn, daarom mogen er ook twee-assige trekkers 
worden ingezet. Het materieel mag echter niet zwaarder 
zijn dan 2 ton per as. De insporingsdiepte mag maximaal 
20 millimeter bedragen. Rups- of dubbelbelucht materieel 
voldoet hier vaak aan. 

Het maaien zal bij voorkeur gedaan worden met een cyclo-
maaier of maaibalk, waardoor het maaisel zo min mogelijk 
fijn wordt gehakt. Klepelen is ongewenst, omdat het fijne 
maaisel dat daardoor ontstaat lastig af te voeren is en de 
bodem verrijkt. 

Het maaien zal van binnen naar buiten gebeuren, zodat de 
aanwezig fauna de kans heeft om te kunnen ontkomen van 
de maaimachine. 
 
Het maaisel dient tenminste 72 uur te drogen, voordat 
het op een wiers gelegd wordt. Wiersen heeft als voor-
deel dat zaad dat losgekomen is beter verspreid wordt 
over het perceel. Daarnaast heeft een wiers als voordeel 
dat het in één keer afgevoerd kan worden, zonder dat er 
onnodig veel over het terrein wordt gereden. Hierdoor is 
de verdrukking van de bodem gering. Minimaal 48 uur na 
het wiersen dient het maaisel afgevoerd te worden, zodat 
(macro)fauna de tijd heeft om te vluchten. 

Per maaibeurt wordt 25% van de totale vegetatie ge-
spaard. Hiermee blijven voor de meesten soorten fauna 
voldoende schuilplaatsen over. 

Voordat er gemaaid wordt zullen de eventueel nog in 
bloeistaande kensoorten in het veld gemarkeerd moeten 
worden met bijvoorbeeld stokken, zodat de maaier weet 
dat deze plekken zullen worden overgeslagen.

5.1.8 Bermen 
Aan weerszijden van de paden in de Boterhuispoder vindt 
men de bermen (1,5 hectare). Deze worden op dezelfde 
wijze beheerd als de graslanden. Echter is deze minder 
ecologisch van aard. Er hoeft niet per se geanticipeerd te 
worden op specifieke vegetatie. Voor de maaiwerkzaam-
heden houdt dit dus in dat vegetatie niet gemarkeerd 
hoeft te worden en dat er met zwaarder materiaal gewerkt 
mag worden. Wel bij voorkeur bij droge omstandigheden 
in verband met rijsporen en houdt rekening met de maxi-
male draagkracht van de kunstof bruggen (maximaal 2,5 
ton per as). 



2.1  Arnhem & omgeving

Afbeelding 54 Cyclomaaier Afbeelding 55 Maaibalk

Afbeelding 53  ‘Realistische’ in te zetten materieel in de Boterhuispolder

Afbeelding 52.  Machines met rupstractie hebben een zeer geringe bodemdruk
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5.1.9  Streefbeelden graslanden
Hieronder staan de kwaliteitsnormen waar een grasland 
aan zou moeten voldoen. De percentages ken- en doel-
soorten moeten na 20 jaar behaald zijn. Om de kwaliteits-
normen te behalen is het juiste beheer nodig. De ‘beheer-
voorwaarden’ geeft dit puntsgewijs aan. Deze punten zijn 
ook terug te vinden in de vorige subparagrafen van para-
graaf 5.1.

Kwaliteitsnormen (streefbeeld)
Soorten
•	 50% Kensoorten
•	 25% Doelsoorten
•	 25% Overige soorten
•	 Maximaal 5% kale plekken
•	 Rondom obstakels is het gras maximaal 20 cm hoog.
•	 I.v.m. toegankelijkheid moeten wandelpaden te allen 

tijden vrij zijn van overhangende beplanting;
•	 Maximaal 10% insporingsdiepte dieper dan 20mm
•	 Maximaal 5% beschadiging bodem door werkzaamhe-

den
•	 Per maaibeurt wordt 25% van de totale vegetatie 

gespaard.

Beheervoorwaarden
•	 1e maaibeurt na de langste dag, 2e maaibeurt in okto-

ber
•	 Maaien van binnen naar buiten
•	 Minimaal 72 uur dient het maaisel te drogen, voordat 

het op een wiers zal worden gelegd.
•	 Minimaal 48 uur na het wiersen dient het maaisel 

afgevoerd te worden
•	 Anticiperen op gewenste en ongewenste soorten
•	 Gewenste soorten die in bloei staan markeren tijdens 

maaibeurt
•	 Ongewenste soorten maaien voor zaadontwikkeling
•	 Eventueel riet maaien onder waterlijn

Overige maatregelen
•	 Rand langs wandelpaden (max 50 cm vanuit de rand 

van het pad) extra maaien i.v.m. toegankelijkheid 
houden van pad.(3x per jaar), eerste maaibeurt direct 
na openstelling polder (15 juni) 2e en 3e maaibeurt in 
periode juli t/m oktober

Materieel
•	 Maaien met licht materieel (maximaal 2 ton per as)
•	 Maaien met cyclomaaier of maaibalk
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Afbeelding 56. Streefbeeld graslanden; situatie nu en situatie na circa 20 jaar
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5.2 Beheermaatregelen riet- en zeggevegetatie

5.2.1 Riet- en zeggevegetatie
 
Eenmalige maatregelen
In hoofdstuk 3, paragraaf 3.7.1 is aangegeven dat er zones 
in het stedelijk uitloopgebied zijn aangewezen waar riet- 
en zeggevegetatie de kans krijgt om zich te ontwikkelen. 
Deze ontwikkeling is al in volle gang en daarom hoeven er 
geen eenmalige maatregelen getroffen te worden. Daar-
naast zal inzaaien weinig succes hebben op de plekken 
waar (jaarrond) water aanwezig is. Ontkiemen gebeurt 
alleen wanneer zaad zich kan hechten aan een grondlaag. 

Beheer
Om de diversiteit en ecologische waarde te vergroten 
zal er in fases en met verschillende frequenties gemaaid 
worden. De eerste maaibeurt zal pas in 2015 van start 
gaan, zodat de riet- en zeggevegetatie ook volgend jaar de 
tijd heeft om zich verder te ontwikkelen. Op afbeelding 58 
zijn de verschillende faseringszones te zien en het jaar dat 
er voor het eerst gemaaid zal worden. Er zijn een aantal 
redenen waarom er voor deze zonering gekozen is. Een 
standaardregel bij gefaseerd maaien is dat elk aanliggende 
zone in een andere periode, in dit geval in een ander jaar 
gemaaid wordt, voor behoud van een natuurlijk beeld. 
De ‘maai-jaarzones’ zijn zo veel mogelijk verspreid van 
elkaar gelegen, zodat dit meer natuurlijke variatie geeft, 
wanneer een recreant zich door het gebied beweegt.  De 
beplantingsdichtheid van enkele zones bijvoorbeeld die 
van zone 1Ca en 1Ba is nog zeer laag te noemen, waardoor 
maaien vanaf 2016 pas zinvol is.  Zone 1Ab heeft een in- 
en uitlatende functie van het water. Deze zal intensiever 
gemaaid moeten worden, zodat er te allen tijde water 
in- en uit kan vloeien. De sloot in zone 1K is voor de helft 
gedempt. De ontwerper had bedacht om deze te laten 
verlanden. Deze wordt dan ook pas in 2020 voor het eerst 
gemaaid. 

Er zal één keer in de twee, drie, vijf of zeven jaar gemaaid 
worden. Houtige gewassen, zoals wilg (Salix) en els (Alnus) 
zouden zich spontaan kunnen vestigen in de meest exten-
sieve beheerzones: die van 5 en 7 jaar. De periode dat er 
gemaaid wordt zal zijn in oktober, wanneer ook de gras-
landen hun maaibeurt krijgen. Het maaisel dient op een 
wiers gelegd te worden, zodat er niet onnodig veel met 
materieel over het drassige land gereden hoeft te worden,  
wanneer het maaisel wordt afgevoerd. Tenminste 48 uur 
na wiersen dient het maaisel afgevoerd te worden, zodat 
fauna de kans heeft om te vluchten. 

5.2.3 Materieel
Het riet- en zeggevegetatie wordt op dezelfde wijze ge-
maaid als het grasland. De percelen waar houtige gewas-
sen groeien kunnen beter gemaaid worden met een schij-
venmaaier (zie afbeelding 59) of kunnen worden afgezet 
met een zaag.

In tegenstelling tot het grasland hoeft bij riet- en zegge-
vegetatie geen vegetatie gespaard te blijven tijdens een 
maaibeurt aangezien er al gefaseerd gemaaid wordt door 
middel van aangewezen beheerzones. 

Afbeelding 57 Bermen langs de paden buiten het stedelijk uitloopgebied
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N  0       25      50            100         150    200              250      300m 

Maaien om de 2 jaar

Maaien om de 5 jaar

Maaien om de 3jaar

Maaien om de 7 jaar

Afbeelding 59. Voorbeeld van een schijvenmaaier, waarmee ook 
houtige gewassen mee kunnen worden gemaaid. 

Afbeelding 58 Beheerzones riet- en zeggevegetatie

5.2.4 Overig beheer graslanden & riet- en zeggevegetatie 
Er zal één keer per jaar bijgemaaid worden rondom 
objecten. Dit zal gelijk zijn in de periode dat de teenzone 
gemaaid wordt, omdat beide werkzaamheden uitgevoerd 
worden met een bosmaaier. Tot slot wordt er één keer per 
jaar zwerfvuil geprikt, tot circa vijf meter buiten de paden. 



72

Riet- en zeggevegetatie

Kwaliteitsnormen (streefbeeld)
•	 Maximaal 5% kale plekken
Zones met frequentie om de 2 jaar:
•	 Maximaal 5% van de totale vegetatie bestaat uit hou-

tige soorten
Zones met frequentie om de 3 jaar:
•	 Maximaal 20% van de totale vegetatie bestaat uit 

houtige gewassen
Zones met frequentie om de 5 jaar:
•	 Maximaal 40% van de totale vegetatie bestaat uit hou-

tige gewassen.
Zones met frequentie om de 7 jaar:
•	 Maximaal 70% van de totale vegetatie bestaat uit hou-

tige gewassen.
•	 Houtige gewassen mogen uit allerlei soorten bestaan 

(Salix, Alnus, Fraxinus etc.)
•	 Maximaal 10% insporingsdiepte dieper dan 20mm
•	 Maximaal 5% beschadiging bodem door werkzaamhe-

den

Beheervoorwaarden
•	 Maaien in oktober
•	 Maaisel dient na maaien op een wiers gelegd te wor-

den.
•	 Minimaal 48 uur na wiersen, maaisel afvoeren
Materieel
•	 Maaien met licht materieel (maximaal 2 ton per as)
•	 Maaien met cyclomaaier of maaibalk

5.2.5  Streefbeelden bermen en riet- en zeggevegetatie
Op deze pagina staan de kwaliteitsnormen waar bermen 
en riet- en zeggevegetatie zou moeten voldoen. Om de 
kwaliteitsnormen te behalen is het juiste beheer nodig. 
De ‘beheervoorwaarden’ geeft dit puntsgewijs aan. Deze 
punten zijn ook terug te vinden in de subparagrafen van 
paragraaf 5.1 en 5.2 

Bermen

Kwaliteitsnormen (streefbeeld)
•	 Maximaal 10% beschadigde of dode grasmat.
•	 Rondom obstakels is het gras maximaal 30 cm hoog.
•	 Vegetatie mag 50 cm over het pad hangen.

Beheervoorwaarden
•	 1e maaibeurt na de langste dag, 2e maaibeurt in 

oktober
•	 Minimaal 72 uur dient het maaisel te drogen, voordat 

het op een wiers zal worden gelegd.
•	 Minimaal 48 uur na het wiersen dient het maaisel 

afgevoerd te worden

OPGELET!

NAAR AANLEIDING VAN HET GROENOVERLEG MET DE GROENBELANGENVERENIGINGEN 
(van 2 juli 2014) IS ER BESLOTEN DE ZONES DIE EENS IN DE 5 OF 7 JAAR GEMAAID WORDEN 
TE SCHRAPPEN.  DIT OMDAT ZICH NA 3 JAAR HOUTIGE GEWASSEN GAAN ONTWIKKELEN. 
DEZE ZIJN ONGEWENST IN DIT WEIDEVOGELGEBIED. KRAAIEN EN ANDERE ROOFVOGELS DIE 
ZICH SCHUILHOUDEN IN DE HOUTIGE GEWASSEN KUNNEN EEN BEDREIGING VORMEN VOOR 
DE WEIDEVOGELS. 
ZONES DIE WAREN AANGEWEZEN OM DEZE EENS IN DE 5 OF 7 JAAR TE MAAIEN, ZULLEN NU 
EENS IN DE 3 JAAR GEMAAID WORDEN.
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2.1  Arnhem & omgeving

Afbeelding 60. Streefbeeld riet- en zeggevegetatie; situatie nu en situatie na circa 5 jaar

Afbeelding 61. Streefbeeld riet- en zeggevegetatie; situatie nu en situatie na circa 5 jaar
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5.3 Beheermaatregelen natuurvriendelijke oevers 

5.3.1 Natuurvriendelijke oevers

Eenmalige maatregelen
Op sommige plekken is het droge profiel in het stedelijk 
uitloopgebied onbegroeid. Om de oevervegetatieont-
wikkeling te stimuleren dient een zaadmengsel G3 van 
Cruyt-Hoeck uitgestrooid worden. Wanneer de toplaag 
begroeibaar is, zal zich binnen enkele jaren diverse oever-
vegetaties ontwikkelen die daar permanent zullen blijven. 
Deze hebben zich dan aangepast aan de plaatselijke stand-
plaatsfactoren. 

Beheer
Het natte profiel bestaande uit riet- en waterminnende 
soorten zal eens in de drie jaar, gefaseerd gemaaid moeten 
worden. Gefaseerd maaien zal in blokken zijn van circa 100 
meter. Maaisel dient op de droge oeverberm te worden 
neergelegd (direct naast het fiets- en wandelpad) en na 48 
uur afgevoerd te worden, zodat dieren de kans krijgen te 
vluchten. 

Sommige delen van de natuurvriendelijke oever worden 
eens per 5 jaar gemaaid. Hierdoor zal verlandingsvegetatie 
zich gaan ontwikkelen, zoals struwelen en boomvormers. 
Dit alleen doen op plekken waar de taludflauwte van de 
natuurvriendelijke oever minimaal 1:20 is, (zie afbeelding 
65), zodat de waterafvoerende werking gegarandeerd 
blijft, ook wanneer vegetatie mogelijk door wind en neer-
slag platslaat in de watergang. Bij snelle ontwikkeling van 
verlandingsvegetatie zal er toe leiden dat er uitgekrabd 
dient te worden. Door verlanding zal de watergang smaller 
worden, waardoor de waterafvoerende werking minder 
zal zijn. Wanneer dit het geval is, zal herprofilering van de 
oever plaats moeten vinden. Het oorspronkelijk profiel zal 
dan weer hersteld worden door het natte profiel voor een 
deel af te graven.  

De periode van onderhoud aan het natte profiel zal bij 
voorkeur eind september tot eind oktober zijn. 

De overgang van het natte profiel naar het droge is altijd 
vaag. Deze zone wordt in jargontaal ‘teenzone’ genoemd. 
Deze zone is afhankelijk van het oeverprofiel in de Boter-
huispolder zo’n 80 cm tot 1,5 meter breed. Deze dient 
jaarlijks één keer gemaaid te worden in de periode eind 
september -eind oktober. 

Het droge profiel bestaande uit bloemrijke vegetatie 
zal totdat het eindbeeld behaald is twee keer gemaaid 
worden. Oevers op kleibodem en veenbodems ontwik-
kelen zich doorgaans het eindbeeld binnen 10 jaar. Dit zal 
echter dan beoordeeld moeten worden aan de hand van 
een analyse van de vegetatieontwikkeling. De periode van 
onderhoud zal zijn na de langste dag en begin oktober.  

Zowel bij de teenzone als bij het droge profiel dient er 10 á 
20% gespaard te blijven in verband met schuilmogelijkhe-
den voor dieren en insecten. 

Afbeelding 62. Het profiel van natuurvriendelijke oever buiten het stedelijk uitloopgebied.

Boterhuispolder - Profielen 1/2 Boterhuispolder - Profielen 2/2

Profiel 2: Verhard fietspad / landbouwverkeerroute

Profiel 4: Verhard fiets- / voetpad langs natuurvriendelijke oever en opgehoogd perceel

Profiel 3: Verhard fiets- / voetpad langs natuurvriendelijke oever en nieuwe sloot

- Postbus 183
  4100 AD Culemborg
- Telefoon: 0345-523130
  Fax: 0345-523990
- info@bwz-ingenieurs.nl
  www.bwz-ingenieurs.nl

Profiel 1: Graspad langs natuurvriendelijke oever

loopplank met leuning en klaphek

verhard pad tbv fietsroute en landbouwverkeer

blauwe reiger langs rietoever

graspad op perceelsrand

                  watergang                             nat profiel                           droog prof.   berm                       
                

                     7                                    7                                   1,5     1,5                      
                

teenzone
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                     7                                    7                                   1,5     1,5                      
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Afbeelding 65 Deel van natuurvriendelijke oevers buiten stedelijk uitloopgebied
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5.3.2 Materieel
Het natte profiel dient boven de waterlijn gemaaid te wor-
den met de maaikorf, (zie afbeelding 66), het droge profiel 
met de cyclomaaier. Om bodemverdrukking/beschadi-
ging tegen te gaan dient de teenzone met de bosmaaier 
gemaaid te worden. 

Het maaien van het droge profiel dient gedaan te worden 
bij droge omstandigheden (om spoorvorming, verdrukking 
en beschadiging van de zoden te voorkomen. Er mag niet 
geklepeld worden, omdat dit zorgt voor fijn maaisel wat 
lastig af te voeren is. Hierdoor zou de bodem verder kun-
nen verrijken.  

De natuurvriendelijke oevers met een taludflauwte flau-
wer dan 1:20 zijn te breed om vanaf de kant gemaaid te 
worden. Licht materieel zal dus het water in moeten rijden 
om de natuurvriendelijke oever te kunnen maaien. 

Een eventuele herprofilering zal (uit ecologisch oogpunt) 
gedaan worden met een maaikorf. Hierdoor zal worden 
voorkomen dat het waterleven niet wordt meegeschept. 
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5.3.3 Streefbeelden natuurvriendelijke oevers

Op deze pagina staan de kwaliteitsnormen waar de 
natuurvriendelijke oevers aan moeten voldoen. Om de 
kwaliteitsnormen te behalen is het juiste beheer nodig. 
De ‘beheervoorwaarden’ geeft dit puntsgewijs aan. Deze 
punten zijn ook terug te vinden in de subparagrafen van 
paragraaf 5.3.

Kwaliteitsnormen (streefbeeld)
Droog profiel

•	 Maximaal 5% kale plekken
•	 Maximaal 10% insporingsdiepte dieper dan 20mm
•	 Maximaal 5% beschadiging door werkzaamheden
•	 Per maaibeurt wordt 10-20% van de totale vegetatie 

gespaard.

Beheervoorwaarden
•	 1e maaibeurt na de langste dag, 2e maaibeurt in okto-

ber

Materieel
•	 Maaien met cyclomaaier of maaibalk

Kwaliteitsnormen (streefbeeld)
Nat profiel

•	 Stengels van waterplanten min. 10 centimer boven de 
waterlijn maaien.

•	 Maximaal 10% van de natuurvriendelijke oevers mo-
gen bestaan uit houtige gewassen

•	 Maximaal 30% van de natuurvriendelijke oevers flau-
wer dan 1:20 mogen bestaan uit houtige gewassen.

•	 Maximal 10% van houtige gewassen mogen blijven 
staan na een maaibeurt

•	 50% van de vegetatie van het natte profiel blijft staan 
na een maaibeurt.

•	 Overige 50% dient het daaropvolgende jaar gemaaid 
te worden

Beheervoorwaarden
•	 Maaien eens in de 3 jaar, gefaseerd, in blokken van 

100 meter, in oktober
•	 Maaien taludflauwtes flauwer dan 1:20, eens in de 5 

jaar, in oktober
•	 Uitkrabben eens in de 10 jaar
•	 Teenzone (overgang nat- en droog profiel) jaarlijks 1 

keer maaien in oktober (met bosmaaier)
Materieel
•	 Maaien met maaikorf

Afbeelding 65 Streefbeeld natuurvriendelijke oever
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Schonen

Doel
Door watergangen te schonen wordt de waterafvoer 
gewaarborgd en wordt er voorkomen dat deze verlanden. 
Water- en oevervegetatie blijven daardoor in stand. 

Faseren
Spaar bij elke werkgang delen van de slootvegetatie en 
de waterbodem door het werkgebied gefaseerd te scho-
nen. Laat 10 á 20% van de oppervlakte ongemoeid per 
werkgang. De functie van het leefgebied van soorten blijft 
daarmee behouden en vissen en amfibieën hebben een 
plek om naar toe te vluchten. 

Materieel
Het is van belang om de waterbodem bij het schonen zo 
min mogelijk te verstoren. Omwoeling van de bodem zorgt 
voor een verhoogd zuurstofverbruik wat ongunstig is voor 
de fauna in het water. Zorg er bij het schonen voor dat het 
water en de daarin voorkomende zaden en dieren kun-
nen terugstromen naar de watergang. Het schonen met 
een maaikorf voldoet aan deze voorwaarde. Watergangen 
dieper dan 1 meter kunnen eventueel worden gemaaid 
met de maaiboot.

Aanvullende opmerkingen
Verwijder het slootschoonsel uit de watergang en zet 
deze hoog op de kant, zet het niet af in de natuurvriende-
lijke oever. Laat het schoonsel tenminste 48 uur naast de 
watergang liggen, zodat watergebonden dieren kunnen 
ontsnappen en zaden uit het schoonsel kunnen vallen.

5.4 Beheermaatregelen watergangen

5.4.1 Watergangen
De watergangen in de Boterhuispolder zijn onder te verde-
len in primaire en overige watergangen. De beheer- 
frequentie van primaire watergangen is hoger, omdat deze 
belangrijkere waterafvoerende functie hebben.  

Schonen primaire watergangen
Het schonen van de primaire watergangen zal jaarlijks 
afhankelijk van de waterafvoerende capaciteit 2 á 3 keer 
gedaan worden in de periode half juli - eind oktober. Het 
is aan Hoogheemraadschap van Rijnland, verantwoor-
delijk voor het beheer van de primaire watergangen om 
de waterafvoerende capaciteit te beoordelen en dus de 
frequentie van het beheer te bepalen. Bij de eerste twee 
schoonbeurten zal nadrukkelijk alleen de middengangen 
geschoond worden, zodat de meer gradiëntrijke en dus 
ecologisch meer waardevolle randen gespaard blijven.
 
Baggeren primaire watergangen
Het baggeren van de primaire watergangen zal plaatsvin-
den tussen de 5 en 8 jaar, in de maand oktober. Ook hier 
is het aan het Hoogheemraadschap om de frequentie te 
bepalen door het beoordelen van de waterafvoerende 
werking én diepte van de watergangen. Watergangen die-
nen op de zogenaamde ‘leggerdiepte’ te worden gebracht. 
In de legger staat hoe diep de watergangen minimaal 
moeten zijn, zie  bijlage 7.  

Schonen overige watergangen
De overige watergangen zullen jaarlijks één keer ge-
schoond worden, omdat deze een minder belangrijke 
waterafvoerende functie hebben. Net als bij de primaire 
watergangen wordt dit gedaan in de periode eind septem-
ber - eind oktober.

Baggeren overige watergangen
Het baggeren van de overige watergangen zal eens in de 8 
jaar zijn. Alle baggerwerkzaamheden zullen plaatsvinden 
in de periode eind september - eind oktober. 

Op de volgende pagina staat uitgebreidere informatie ten 
aanzien van het schonen en baggeren van watergangen. 
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Afbeelding 67. Bredere watergangen worden geschoond met de   
  maaiboot

Baggeren

Doel
Het baggeren heeft als doel het watersysteem te laten 
voldoen aan de maatvoering die in de legger of in on-
derhoudsplannen is neergelegd. Baggeren verbetert de 
waterkwaliteit door vergroting van de waterdiepte, het 
verwijderen van voedingsstoffen zoals stikstof en fosfaat-
verbindingen en zware metalen en microverontreinigingen. 

Faseren
Faseer de baggerwerkzaamheden door waar mogelijk in 
elke watergang 10 á 20% van de waterbodem niet te bag-
geren. Als dit niet mogelijk is moet er voor worden gezorgd 
dat 10 á 20% van de watergangen in een (peil)gebied niet 
gelijktijdig wordt gebaggerd. Natuurlijk herstel van vege-
tatie en fauna na het baggeren worden zo bevorderd en 
beschermde soorten worden gespaard.

Materieel
Het heeft de voorkeur om zo te baggeren dat zo min moge-
lijk vertroebeling en mors van bagger optreedt. In kleinere 
watergangen heeft het gebruik van een baggerspuit (de 
voorkeur, wat als bijkomend voordeel heeft dat de zuig-
mond onder de vegetatie door gaat en bagger direct van 
de waterbodem zuigt, dit spaart vegetatie en een deel van 
de macrofauna. In bredere en diepere wateren heeft het 

Afbeelding 66. Sloten worden bij voorkeur geschoond van af de   
  kant met de maaikorf

gebruik van zuigmethoden zoals hydraulische stofzuigers 
de voorkeur. De baggerspecie dient op de kant te worden 
gedeponeerd (niet op de natuurvriendelijke oever). Na 
48 uur, wanneer watergebonden dieren de kans hebben 
gehad om terug te keren naar het water dient de specie 
afgevoerd te worden of verspreid te worden over agrarisch 
land.

Overige opmerkingen 
Rekening houdend met de flora- en fauna wetgeving, 
wordt er niet gebaggerd bij temperaturen lager dan 10 
graden of hoger dan 25 graden. Echter baggeren bij tem-
peraturen hoger dan 20 graden leidt al dusdanig een te 
lage zuurstofgehalte, dat vissterfte kan optreden. 
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5.4.2 Kanoroute

Schonen en baggeren
De watergangen waar de kanoroute doorheen loopt zul-
len voor een deel intensiever beheerd moeten worden.  
De middengangen dienen zo veel mogelijk vrij te zijn van 
(drijvende) waterplanten. Overige watergangen zullen 
snel dichtgroeien en zullen minimaal 1 keer tot maximaal 
2  keer per jaar geschoond en eens in de 8 jaar gebaggerd 
worden. De frequentie van het schonen van de midden-
gangen is afhankelijk van de diepte en breedte van de wa-
tergang en groei van waterplanten en zal jaarlijks bekeken 
moeten worden.

Bij de eerste schoonbeurt zullen alleen de middengangen 
van de kanoroute geschoond worden, waardoor de ecolo-
gisch meer waardevolle randen gespaard blijven. 

De periode dat er geschoond wordt is vanaf eind juli tot en 
met de laatste beurt in oktober. 

Materieel 
Bij het schonen zal hetzelfde materieel worden ingezet als 
bij de ’reguliere’ schoonbeurten. Dit houdt dus in dat er 
wordt gewerkt met de maaikorf; bij watergangen dieper 
dan een meter eventueel met de maaiboot.

Bij het baggeren zal hetzelfde materieel worden ingezet als 
bij de ’reguliere’ baggerbeurten en zal gedaan worden in 
de periode eind september - eind oktober. 

5.4.3 Streefbeelden watergangen

Op deze pagina staan de kwaliteitsnormen waar water-
gangen aan moeten voldoen. Om de kwaliteitsnormen te 
behalen is het juiste beheer nodig. De ‘beheervoorwaar-
den’ geeft dit puntsgewijs aan. Deze punten zijn ook terug 
te vinden in de subparagrafen van paragraaf 5.4

Kwaliteitsnormen (streefbeeld)
•	 Mag tot maximaal 90% volgroeien met waterplanten
•	 Bij overige watergangen breder dan 3 meter mag aan 

elke zijde een tiende van de breedte van de watergang 
planten blijven staan;

•	 Bij overige watergangen minder dan 3 meter breed én 
primaire watergangen, mag dit niet;

•	 De middengangen van de kanoroute moeten een vrije 
aaneengesloten doorgang hebben (geen waterplan-
ten) van tenminste 1 meter breed;

•	 Moeten voldoen aan de leggerbreedte- en diepte;

Beheervoorwaarden primaire watergangen
Schonen:
•	 2 á 3X per jaar, periode half juli- eind oktober;
•	 Met uitzondering van de laatste schoonbeurt, zullen 

alleen de middengangen geschoond worden
Baggeren:
•	 Eens in de 5-8 jaar
•	 Exacte frequentiebeurten schonen en baggeren te 

bepalen door Hoogheemraadschap;
•	 Slootschoonsel dient tenminste 48 naast de watergang 

te liggen (niet op de natuurvriendelijke oever);
•	 Schoonsel dient afgevoerd te worden (naar depot);
•	 Per beurt, laat per werkgang 10 á 20% van het opper-

vlak ongemoeid.
•	 Niet baggeren bij temperaturen lager dan 10° of hoger 

dan 20°
Materieel schonen
•	 Primaire watergangen maaien met de maaikorf, wa-

tergangen dieper dan 1 meter, eventueel maaien met 
maaiboot.

Materieel baggeren
•	 Kleine watergangen met baggerspuit, bagger versprei-

den alleen over de agrarische percelen;
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Beheervoorwaarden overige watergangen
Schonen:
•	 1X per jaar, periode eind september- eind oktober
Baggeren
•	 1X per 8 jaar periode eind september- eind oktober
•	 Slootschoonsel dient tenminste 48 naast de watergang 

te liggen (niet op de natuurvriendelijk oever)
•	 Schoonsel dient afgevoerd te worden (naar depot)
•	 Per beurt, laat per werkgang 10 á 20% van het opper-

vlak ongemoeid
Materieel schonen
•	 Schonen met maaikorf
Materieel baggeren
•	 Watergangen met baggerspuit, bagger verspreiden al-

leen over de agrarische percelen

Beheervoorwaarden watergangen met kanoroute
•	 Zelfde beheervoorwaarden ‘regulier’ alleen frequenter 

schonen.
Schonen:
•	 Middengangen minimaal 1 keer, max 2 keer per jaar 

periode eind juli t/m eind oktober
•	 Bij de laatste schoonbeurt zullen de randen ook mee-

genomen worden.
Baggeren
•	 Baggeren overige watergangen en primaire watergan-

gen eens in de 8 jaar
Materieel schonen:
•	 Zie ‘regulier’
Materieel baggeren:
•	 Zie ‘regulier’

Afbeelding 68. Streefbeeld watergangen; hoge biodiversiteit door  
  aanwezigheid van waterplanten
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5.5 Knotwilgen

Er staan in totaal 191 knotwilgen langs de Nieuweweg. 
Knotwilgen versterken de landschappelijke identiteit van 
het gebied en zijn daarnaast ecologisch waardevol; de 
bomen bieden beschutting voor vogels, vleermuizen en 
libellen.
De meeste knotwilgen zijn zo’n 25 jaar oud, zijn in goede 
conditie en zullen naar verwachting zeker nog 15 jaar 
meegaan.

Beheer
De bomen worden volgens de CROW kwaliteitsnormen 
beheert, op kwaliteitsniveau B.
 
De bomen worden gefaseerd (om en om) eens in de 3 
jaar geknot, in de periode 1 oktober tot 15 maart. Oude 
dikkere afgestorven bomen met spleten en holen zul-
len zoveel mogelijk gespaard worden. Wanneer 10% van 
de totaal aantal exemplaren afgestorven zijn zal inboet 
plaatsvinden. De vrije doorgang zal op C-niveau beheerd 
worden. De Nieuweweg is afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer en daarom is het niet ongewenst dat er eventueel 
takken over de weg hangen. Overigens past dit ook meer 
bij de identiteit van het landelijk gebied. De doorrijhoogte 
moet minimaal 2 meter bedragen. Er vindt eens in de 3 
jaar een VTA- controle plaats. 

Afbeelding 69. Langs de Nieuweweg staan 191 knotwilgen
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5.6 Beheermaatregelen elementen

De Boterhuispolder bestaat niet alleen uit gras- en riet-
landen, natuurvriendelijke oevers en watergangen maar 
ook uit de ‘niet groen’ elementen, zoals infrastructuur, 
bruggen en steigers, hekwerken, meubilair en waterciviele 
constructies. Deze elementen worden volgens het huidige 
gemeentelijk beleid onderhouden. Dit houdt in dat het 
kwaliteitsniveau van het onderhoud comform CROW ‘kwa-
liteitsniveau B’ zal zijn.

Om te zorgen dat de elementen de CROW-normen voldoet 
zullen er inspecties worden uitgevoerd. De frequentie 
hiervan is afhankelijk van het te beheren element. 

Hiernaast en op de volgende pagina’s staat per element 
een toelichting op de verwachte levensduur, een aanvul-
ling op de kwaliteitsnorm en de frequentie van de inspec-
tie. Voor meer informatie over de kwaliteitsnormen wordt 
er verwezen naar de CROW kwaliteitscatalogus. 

Levensduur
Hoe lang iets meegaat is sterk afhankelijk van het ma-
teriaal waar het element uit is opgebouwd. Een houten 
hekwerk gaat gemiddeld 15 jaar mee, terwijl een stalen 
hekwerk meer dan 100 jaar mee kan gaan. 

Verhard fiets- en wandelpad (asfalt) beheercode 11
 
Beheer
Door de herinrichting is in totaal 3387 m2 nieuw asfalt bij 
gekomen. De toplaag van asfalt gaat gemiddeld 15 jaar 
mee. Gemiddeld één keer in de 10 jaar zal het wegdek ver-
sterkt en geconserveerd worden. De werkzaamheden die 
hieronder vallen is o.a. het dichtteren van scheuren. 
 
Inspectie: eens in de 3 jaar



Halfverhard fiets- en wandelpad (KoMex) (beheercode 12)

Beheer 
Er zal eens in de 3 jaar onderhoud gepleegd worden (bij-
voorbeeld het aanvullen van gaten in het padprofiel). In 
dit beheerplan zal deze na 15 jaar vervangen worden. Het 
onderhoud van de wandelpaden in het stedelijk uitloopge-
bied zal eens in de 5 jaar zijn en zullen na 25 jaar vervan-
gen worden. 

Inspectie fietspaden: eens in de 3 jaar 
Inspectie wandelpaden: eens in de 5 jaar

Hekwerk (beheercode 14)

Beheer 
Door de herinrichting is er bijna 1 km aan hekwerk bij ge-
komen. Hiervan zal 107 meter aan hekwerk beheert gaan 
worden door Leiderdorp. Alle hekwerken zijn van eiken-
hout. Deze hebben een levensduur van zo’n 15 jaar. 

Inspectie: eens in de 3 jaar

84
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2.1  Arnhem & omgeving

Hektrap en loopplank (beheercode 15, 19) 
 
Beheer 
De recreant komt de loopplanken over de sloten en eiken-
houten hektrappen tegen wanneer deze het laarzenpad 
bewandeld. 

De eikenhouten loopplanken hebben een levensduur van 
10 jaar. 

Een hektrap heeft als functie om een afgebakend terrein te 
kunnen betreden wanneer een hekwerk (af)gesloten is. De 
levensduur bedraagt zo’n 10 jaar, hierna kan deze afbreken 
en kan de veiligheid in het geding komen.

Inspectie: eens in de 3 jaar

Paal in wegprofiel (beheercode 16) 
 
Beheer
In het westen van de Boterhuispolder is in het wegprofiel 
een stalen paal geplaatst om te voorkomen dat voertuigen 
de polder inrijden. 



Fiets- en voetgangersbrug. (beheercode 18A, 18B)

Beheer
Er zijn 2 type bruggen in de Boterhuispolder; een voetgan-
gersbrug met een maximale draagkracht van 2,5 ton en 
een fietsbrug met een maximale draagkracht van 5 ton. 
Die laatste zal ook gebruikt worden door maaimachines 
en dus zal er rekening gehouden moeten worden met de 
maximale draagkracht. 

De bruggen zijn van kunstof en gaan minstens 30 jaar mee. 
De halfverharding spoelt weg onderaan de bruggen en 
deze dient dan ook elk jaar opgevuld te worden. 

Er was veel kritiek door veel bewoners op de in het oog-
springende witte bruggen. Door deze extensief te reinigen  
(eens in de 6 jaar) zullen deze doffer worden en minder 
opvallen. 

Betonnen brug (beheercode 17)

Beheer 
Betonnen bruggen zijn zeer sterk en kunnen zware land-
bouwvoertuigen verdragen. De betonnen delen hebben 
een levensduur van 70 jaar. 

86
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2.1  Arnhem & omgeving

Picknicktafels en prullenbakken (beheercode 21,24)

De latwerken zijn van eikenhout en hebben een levens-
duur van ongeveer 15 jaar. De staaldelen zijn gepoeder-
coat en gaan veel langer mee. 

Beheer
Meubilair wordt eens in de 4 jaar gereinigd. 

Inspectie: eens in de 3 jaar

Vlonder en vis- en kanosteigers. (beheercode 13,20)

Beheer 
Deze zijn allen van kunstof en hebben een zeer lange le-
vensduur van tenminste 30 jaar. Tussentijds zal er inspectie 
worden uitgevoerd om te kijken of er geen liggende delen 
los zitten. Dit is dus niet frequent maar zal in het buitenge-
bied niet ongewenst zijn. 

Inspectie: eens in de 5 jaar
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Informatiepanelen (beheercode 22)

De cortenstalen informatiepanelen in de vorm van een 
‘geknotte wilg’ hebben een zeer lange levensduur van 
tenminste 30 jaar.  

Beheer (kwaliteitsniveau A)
De panelen worden eens in de 5 jaar gereinigd. 

Inspectie: eens in de 10 jaar

Fietsnietjes (beheercode 23)

De staal verzonken fietsnietjes hebben een zeer lange 
levensduur van tenminste 30 jaar. 

Inspectie: eens in de 10 jaar

Overig
De volgende water civiele constructies worden niet be-
schreven in de CROW kwaliteitscatalogus (beheercodes 25 
t/m 27). De functie van een overlaatvoorziening, over-
stortvoorziening en duikers moet ten alle tijden behouden 
blijven. De grasstenen in de kom van de overlaatvoor-
ziening kan dichtgestort worden met beton, zodat deze 
minder snel begroeid kan raken. 

Het doorspuiten van duikers wordt tegelijktijd gedaan met 
het baggeren, eens in de 8 jaar.
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5.7 Codering arealen en elementen

Elk type te beheren areaal/ object zal worden aangeduid 
met een beheercode. Deze code is ook terug te vinden in 
een tabel op pagina 90 en 91. In deze tabel is een over-
zicht te zien van alle beheercodes. Elke beheercode heeft 
z’n eigen locatie, oppervlak en soort beheer. Hiermee 
wordt elk beheerpakket zo specifiek mogelijk benoemt en 
kan handig zijn, later voor de uitvoering van dit beheer-
plan. 

Hieronder wordt per beheerdiscipline de codering weer-
gegeven en toegelicht. Deze is ook terug te vinden op de 
beheerposter in bijlage 4.

Codering riet- en zeggevegetatie (beheercode 1Xx)
Bij riet- en zeggevegetatie wordt deze aangeduid met een 
cijfer ‘1’, een hoofdletter (bijv. ‘A’) en een kleine letter (bijv. 
‘a’) en dus samen bijv. 1Aa. De hoofdletter correspondeert 
met wanneer er voor het eerst gemaaid dient te worden. 
De kleine letter correspondeert met de locatie. 

Codering graslanden (beheercode 2X t/m 6X) 
Graslanden worden aangeduid met een cijfer (bijv. ‘2’) en 
een hoofdletter (bijv. ‘A’). De cijfer correspondeert met het 
type grasland. Bijvoorbeeld voor Dotterbloemgraslanden 
is dit ‘2’ en voor Glanshavergraslanden is dit ‘5’. De hoofd-
letter correspondeert met de locatie. De code ‘4’ (Kam-
graslanden) heeft maar één locatie, daarom ontbreekt de 
hoofdletter. 

Codering bermen (beheercode 7)
Langs de paden in de polder buiten het stedelijk uitloopge-
bied vind je de bermen met de beheercode ‘7’

Codering natuurvriendelijke oevers (beheercode 8Xx)
De natuurvriendelijke oevers worden aangeduid met code 
‘8’, een hoofdletter en een kleine letter. De hoofdletter 
correspondeert met de taludflauwte, de kleine letter met 
de locatie. Bijvoorbeeld bij code 8Ab, betekend ‘A’ de 
taludflauwte 1:6/ 1:7. 

Codering watergangen (beheercode 9Xx)
De watergangen worden aangeduid met code ‘9’, een 
hoofdletter en een kleine letter. De hoofdletter corres-
pondeert met het soort watergang (primair of overig), de 
kleine letter geeft de locatie aan. Een uitzondering is code 
9C. Deze geeft alleen de locatie weer waar de kanoroute 
doorheen loopt. 

De overige codes van de te beheren in elementen, zijn 
terug te vinden in hoofdstuk 5.6.
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Specificaties te beheren arealen 

Plantengemeenschap/beheergroep Locatie Beheercode Opp./aantal eenheid Soort beheer Maaien vanaf: Frequentie (jaar) Beheerder
Riet- en zeggenvegetatie Sted. uitloopgeb. 1Aa 840 m2 Beheer r.- en z.v.* 2015 om de 2 jaar Leiderdorp
Riet- en zeggenvegetatie Sted. uitloopgeb. 1Ca 985 m2 Beheer r.- en z.v. 2017 om de 5 jaar Leiderdorp
Riet- en zeggenvegetatie Sted. uitloopgeb. 1Ba 955 m2 Beheer r.- en z.v. 2016 om de 3 jaar Leiderdorp
Riet- en zeggenvegetatie Sted. uitloopgeb. 1Ab 438 m2 Beheer r.- en z.v. 2015 om de 2 jaar Leiderdorp
Riet- en zeggenvegetatie Sted. uitloopgeb. 1Bb 223 m2 Beheer r.- en z.v. 2016 om de 3 jaar Leiderdorp
Riet- en zeggenvegetatie Sted. uitloopgeb. 1Cb 1083 m2 Beheer r.- en z.v. 2017 om de 5 jaar Leiderdorp
Riet- en zeggenvegetatie Sted. uitloopgeb. 1Bc 546 m2 Beheer r.- en z.v. 2016 om de 3 jaar Leiderdorp
Riet- en zeggenvegetatie Sted. uitloopgeb. 1Ac 652 m2 Beheer r.- en z.v. 2015 om de 2 jaar Leiderdorp
Riet- en zeggenvegetatie Sted. uitloopgeb. 1Cc 1108 m2 Beheer r.- en z.v. 2017 om de 5 jaar Leiderdorp
Riet- en zeggenvegetatie Sted. uitloopgeb. 1Bd 650 m2 Beheer r.- en z.v. 2016 om de 3 jaar Leiderdorp
Riet- en zeggenvegetatie Sted. uitloopgeb. 1D 1196 m2 Beheer r.- en z.v. 2020 om de 7  jaar Leiderdorp
Riet- en zeggenvegetatie Sted. uitloopgeb. 1Bd 371 m2 Beheer r.- en z.v. 2016 om de 3 jaar Leiderdorp
Riet- en zeggenvegetatie Sted. uitloopgeb. 1Ad 740 m2 Beheer r.- en z.v. 2015 om de 2 jaar Leiderdorp
Riet- en zeggenvegetatie Sted. uitloopgeb. 1Bf 1176 m2 Beheer r.- en z.v. 2016 om de 3 jaar Leiderdorp
Riet- en zeggenvegetatie Sted. uitloopgeb. 1Ae 975 m2 Beheer r.- en z.v. 2015 om de 2 jaar Leiderdorp
Riet- en zeggenvegetatie Sted. uitloopgeb. 1Bg 668 m2 Beheer r.- en z.v. 2016 om de 3  jaar Leiderdorp
Riet- en zeggenvegetatie Sted. uitloopgeb. 1Af 538 m2 Beheer r.- en z.v. 2015 om de 2 jaar Leiderdorp
Riet- en zeggenvegetatie Sted. uitloopgeb. 1Cd 625 m2 Beheer r.- en z.v. 2017 om de 5 jaar Leiderdorp
Riet- en zeggenvegetatie Sted. uitloopgeb. 1Bh 160 m2 Beheer r.- en z.v. 2016 om de 3 jaar Leiderdorp
Riet- en zeggenvegetatie Sted. uitloopgeb. 1Bi 1801 m2 Beheer r.- en z.v. 2016 om de 3 jaar Leiderdorp
Riet- en zeggenvegetatie Sted. uitloopgeb. 1Ag 980 m2 Beheer r.- en z.v. 2015 om de 2 jaar Leiderdorp
Riet- en zeggenvegetatie Sted. uitloopgeb. 1Ce 954 m2 Beheer r.- en z.v. 2017 om de 5 jaar Leiderdorp
Riet- en zeggenvegetatie Polder Leiderdorp 1Cf 9500 m2 Beheer r.- en z.v. 2017 om de 5 jaar Leiderdorp

totaal 27164 m2

Graslanden:
Dotterbloemgrasland Sted. uitloopgeb. 2A 763 m2 Graslandbeheer* 2014 Jaarlijks Leiderdorp
Dotterbloemgrasland Sted. uitloopgeb. 2B 620 m2 Graslandbeheer 2014 Jaarlijks Leiderdorp
Dotterbloemgrasland Sted. uitloopgeb. 2C 1121 m2 Graslandbeheer 2014 Jaarlijks Leiderdorp
Dotterbloemgrasland Sted. uitloopgeb. 2D 8752 m2 Graslandbeheer 2014 Jaarlijks Leiderdorp

Zilverschoon Sted. uitloopgeb. 3A 2355 m2 Graslandbeheer 2014 Jaarlijks Leiderdorp
Zilverschoon Sted. uitloopgeb. 3B 11511 m2 Graslandbeheer 2014 Jaarlijks Leiderdorp

Kamgrasland Sted. uitloopgeb. 4 9338 m2 Graslandbeheer 2014 Jaarlijks Leiderdorp

Glanshavergrasland Sted. uitloopgeb. 5A 4988 m2 Graslandbeheer 2014 Jaarlijks Leiderdorp
Glanshavergrasland Sted. uitloopgeb. 5B 8593 m2 Graslandbeheer 2014 Jaarlijks Leiderdorp
Glanshavergrasland Sted. uitloopgeb. 5C 6283 m2 Graslandbeheer 2014 Jaarlijks Leiderdorp
Glanshavergrasland Sted. uitloopgeb. 5D 9519 m2 Graslandbeheer 2014 Jaarlijks Leiderdorp
Glanshavergrasland Sted. uitloopgeb. 5E 4749 m2 Graslandbeheer 2014 Jaarlijks Leiderdorp
Glanshavergrasland Polder Teylingen 5F 38500 m2 Graslandbeheer 2014 Jaarlijks Leiderdorp

Overgangsvegetatie Sted. uitloopgeb. 6A 437 m2 Graslandbeheer 2014 Jaarlijks Leiderdorp
Overgangsvegetatie Sted. uitloopgeb. 6B 594 m2 Graslandbeheer 2014 Jaarlijks Leiderdorp
Overgangsvegetatie Sted. uitloopgeb. 6C 524 m2 Graslandbeheer 2014 Jaarlijks Leiderdorp
Overgangsvegetatie Sted. uitloopgeb. 6D 841 m2 Graslandbeheer 2014 Jaarlijks Leiderdorp
Overgangsvegetatie Sted. uitloopgeb. 6E 322 m2 Graslandbeheer 2015 Jaarlijks Leiderdorp

Bermen
Berm Polder Leiderdorp 7 15038 m2 Graslandbeheer 2014 Jaarlijks Leiderdorp
Berm Polder Teylingen 7 165 m2 Graslandbeheer 2014 Jaarlijks Teylingen

totaal 125013 m2
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2.1  Arnhem & omgeving
Specificaties te beheren arealen 

Opp. nat- Opp. droog Strekkende 
Beheergroep Locatie Beheercode profiel profiel Eenheid Opp. Totaal Eenheid meters Eenheid eenheid Soort beheer Maaien vanaf: Beheerder Beheerder
Oevers Nat profiel Droog profiel Nat profiel Droog profiel
Natuurvriendelijke oever langs overige wg. Sted. uitloopgeb. 8Aa 290 490 m2 780 m2 195 m1 m2/m1 N.v.o. beheer* 2016 2014 Leiderdorp Leiderdorp
Natuurvriendelijke oever langs overige wg. Sted. uitloopgeb. 8Ab 500 200 m2 700 m2 200 m1 m2/m1 N.v.o. beheer 2016 2014 Leiderdorp Leiderdorp
Natuurvriendelijke oever langs overige wg. Sted. uitloopgeb. 8B 360 720 m2 1080 m2 240 m1 m2/m1 N.v.o. beheer 2016 2014 Leiderdorp Leiderdorp
Natuurvriendelijke oever langs prim. wg. Polder Leiderdorp 8Ca 1660 425 m2 2085 m2 425 m1 m2/m1 N.v.o. beheer 2016 2014 Hhg Leiderdorp
Natuurvriendelijke oever langs prim. wg. Polder Leiderdorp 8D 490 70 m2 560 m2 60 m1 m2/m1 N.v.o. beheer 2016 2014 Hhg Leiderdorp
Natuurvriendelijke oever langs prim. wg. Polder Leiderdorp 8E 120 50 m2 170 m2 50 m1 m2/m1 N.v.o. beheer 2016 2014 Hhg Leiderdorp
Natuurvriendelijke oever langs prim.wg. Polder Teylingen 8Cb 3792 773 m2 3865 m2 773 m1 m2/m1 N.v.o. beheer 2016 2014 Hhg Teylingen
Natuurvriendelijke oever langs overige wg. Polder Teylingen 8Cb 99220 2255 m2 101475 m2 2255 m1 m2/m1 N.v.o. beheer 2016 2014 Teylingen Teylingen

Watergangen Schonen vanaf Baggeren vanaf
Primaire watergang Gehele polder 9A n.v.t. n.v.t. m2 34412 m2 4916 m1 m2/m1 Watergangbeheer* 2014 te bep. door Hhg Hhg

Overige watergangen Leiderdordorp Sted. Uitl + Pold. Ldd 9Ba n.v.t. n.v.t. m2 3508 m2 1403 m1 m2/m1 Watergangbeheer 2014 n.t.b. Leiderdorp
Overige watergangen gens Ldd./aangelande Sted. Uitl + Pold. Ldd 9Bb n.v.t. n.v.t. m2 17143 m2 6857 m1 m2/m1 Watergangbeheer 2014 n.t.b. Leiderdorp/aang.
Overige watergangen grond Ldd. in Tyl. Polder Teylingen 9Ba n.v.t. n.v.t. m2 1588 m2 194 m1 m2/m1 Watergangbeheer 2014 n.t.b. Leiderdorp
Overige watergangen grond Ldd. in Tyl. grens aangelande  Polder Teylingen 9Bb n.v.t. n.v.t. m2 1200 m2 600 m1 m2/m1 Watergangbeheer 2014 n.t.b. Leiderdorp/aang.
Overige watergangen aangelande (langs NVO) Polder Teylingen 9Ba n.v.t. n.v.t. m2 11795 m2 2359 m1 m2/m1 Watergangbeheer 2014 n.t.b. Aangelande
Prim. en overige watergangen met kanoroute Gehele polder 9C n.v.t. n.v.t. m2 18005 m2 3601 m1 m2/m1 Kanovaartbeheer 2014 n.t.b. Ldd/Hhg

Specificaties te beheren arealen 
Opp. nat- Opp. droog Strekkende 

Beheergroep Locatie Beheercode profiel profiel Eenheid Opp. Totaal Eenheid meters Eenheid eenheid Soort beheer Maaien vanaf: Beheerder Beheerder
Oevers Nat profiel Droog profiel Nat profiel Droog profiel
Natuurvriendelijke oever langs overige wg. Sted. uitloopgeb. 8Aa 290 490 m2 780 m2 195 m1 m2/m1 N.v.o. beheer* 2016 2014 Leiderdorp Leiderdorp
Natuurvriendelijke oever langs overige wg. Sted. uitloopgeb. 8Ab 500 200 m2 700 m2 200 m1 m2/m1 N.v.o. beheer 2016 2014 Leiderdorp Leiderdorp
Natuurvriendelijke oever langs overige wg. Sted. uitloopgeb. 8B 360 720 m2 1080 m2 240 m1 m2/m1 N.v.o. beheer 2016 2014 Leiderdorp Leiderdorp
Natuurvriendelijke oever langs prim. wg. Polder Leiderdorp 8Ca 1660 425 m2 2085 m2 425 m1 m2/m1 N.v.o. beheer 2016 2014 Hhg Leiderdorp
Natuurvriendelijke oever langs prim. wg. Polder Leiderdorp 8D 490 70 m2 560 m2 60 m1 m2/m1 N.v.o. beheer 2016 2014 Hhg Leiderdorp
Natuurvriendelijke oever langs prim. wg. Polder Leiderdorp 8E 120 50 m2 170 m2 50 m1 m2/m1 N.v.o. beheer 2016 2014 Hhg Leiderdorp
Natuurvriendelijke oever langs prim.wg. Polder Teylingen 8Cb 3792 773 m2 3865 m2 773 m1 m2/m1 N.v.o. beheer 2016 2014 Hhg Teylingen
Natuurvriendelijke oever langs overige wg. Polder Teylingen 8Cb 99220 2255 m2 101475 m2 2255 m1 m2/m1 N.v.o. beheer 2016 2014 Teylingen Teylingen

Watergangen Schonen vanaf Baggeren vanaf
Primaire watergang Gehele polder 9A n.v.t. n.v.t. m2 34412 m2 4916 m1 m2/m1 Watergangbeheer* 2014 te bep. door Hhg Hhg

Overige watergangen Leiderdordorp Sted. Uitl + Pold. Ldd 9Ba n.v.t. n.v.t. m2 3508 m2 1403 m1 m2/m1 Watergangbeheer 2014 n.t.b. Leiderdorp
Overige watergangen gens Ldd./aangelande Sted. Uitl + Pold. Ldd 9Bb n.v.t. n.v.t. m2 17143 m2 6857 m1 m2/m1 Watergangbeheer 2014 n.t.b. Leiderdorp/aang.
Overige watergangen grond Ldd. in Tyl. Polder Teylingen 9Ba n.v.t. n.v.t. m2 1588 m2 194 m1 m2/m1 Watergangbeheer 2014 n.t.b. Leiderdorp
Overige watergangen grond Ldd. in Tyl. grens aangelande  Polder Teylingen 9Bb n.v.t. n.v.t. m2 1200 m2 600 m1 m2/m1 Watergangbeheer 2014 n.t.b. Leiderdorp/aang.
Overige watergangen aangelande (langs NVO) Polder Teylingen 9Ba n.v.t. n.v.t. m2 11795 m2 2359 m1 m2/m1 Watergangbeheer 2014 n.t.b. Aangelande
Prim. en overige watergangen met kanoroute Gehele polder 9C n.v.t. n.v.t. m2 18005 m2 3601 m1 m2/m1 Kanovaartbeheer 2014 n.t.b. Ldd/Hhg
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6. Meerjarenplanning en kostenraming
In dit hoofdstuk wordt eerst per actor de regulier en cycli-
sche maatregelen beschreven. De maatregelen zijn ook af 
te lezen in een per actor aanwezige kostenraming. Hiermee 
worden de kosten in één overzicht verantwoord. 

Regulier onderhoud Leiderdorp

Freq. 
Per 
jaar

Riet- en zeggevegetatie
Maaien vegetatie + wiersen 1
Verzamelen + afvoeren 1
Papierprikken 1

Graslanden (incl. bermen)
Maaien grasland + wiersen 2
Verzamelen + afvoeren 2
Extra maaien pitrus dotterbloemgraslanden 1
Bijmaaien rondom objecten 1
Bijmaaien teenzone 1
Papierprikken 2

Watergangen en natuurvriendelijke oevers
Maaien droog profiel natuurvriendelijke oever 1
Verwerken vrijgekomen maaisel droog profiel 1
Schonen watergang + verwerken 1
Schonen watergang kanoroute + verwerken 5

Knotbomen in gras
Bijmaaien rondom bomen 2

Fiets- en voetgangersbruggen
Aanvullen halfverharding onderaan bruggen 1

Inlaat- en overstortvoorziening
Maaien t.b.v. garanderen waterdoorstroom (met bosmaaier) 1
Jaarlijkse peilbeheersing (schotbalk in/uit) 2

6.1 Reguliere en cyclische maatregelen

Reguliere maatregelen zijn maatregelen die jaarlijks 
worden uitgevoerd, zoals het maaien van de graslanden. 
Cyclische maatregelen zijn maatregelen die niet jaarlijks 
worden uitgevoerd, zoals het maaien van het natte profiel 
van de natuurvriendelijke oevers. Bij de cyclische maat-
regelen is ook een overzichtstabel aanwezig, waarin door 
middel van een kruisje wordt aangeven, in welk jaar de 
maatregel zal worden uitgevoerd.
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Cyclisch onderhoud Leiderdorp 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Riet- en zeggevegetatie
Maaien vegetatie + wiersen x x x x x x x x x
Verzamelen + afvoeren

Watergangen en natuurvriendelijke oevers
Uitmaaien nat profiel natuurvriendelijke oever  x x x x x x x
Verwerken vrijgekomen maaisel nat profiel  x x x x x x x
Baggeren watergang + verwerken x x
Baggeren watergang kanoroute + verwerken x x x

Knotbomen in gras
VTA controle  x x x x
Snoei (handmatig) + verzamelen + versnipperen en afvoeren  x x x x
Verwijderen stamopschot  x x x x

Halfverhard fiets- en wandeplad (KoMex)
Onderhoud halfverharding  x x x x

Halfverhard wandelad (KoMex)
Onderhoud halfverharding  x x

Vlonder
Reinigen vlonder  x x
Onderhoud vlonder  x x

Hekwerk
Onderhoud hekwerk  x x x x

Hektrap
Onderhoud hektrap  x x x x

Paal in profiel
Onderhoud paal in profiel x

Betonnen bruggen
Reinigen betonnen bruggen x

Fiets- en voetgangersbruggen
Reinigen kunstof bruggen x
Onderhoud bruggen

Loopplanken
Onderhoud loopplanken  x x x x

Vis- en kanosteigers
Reinigen vis- kanosteigers  x x
Onderhoud vis- en kanosteigers  x x

Picknicktafels
Reinigen picknicktafels  x x
Onderhoud picknicktafels  x x

Informatiepanelen
Reinigen panelen  x x
Herstellen panelen  x x

Verkeers- gedrags borden
Reinigen verkeersborden  x x
Herstellen verkeersborden  x x

Afvalbakken en fietsnietjes
Reinigen afvalbakken en fietsbeugels  x x
Herstellen afvalbakken en fietsbeugels  x x

Duikers
Doorspuiten duikers x x
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Regulier onderhoud Teylingen

Freq. 
Per 
jaar

Graslanden (incl. bermen)
Maaien grasland + wiersen 2
Verzamelen + afvoeren 2
Extra maaien pitrus dotterbloemgraslanden 1
Bijmaaien rondom objecten 1
Bijmaaien teenzone 1
Papierprikken 2

Watergangen en natuurvriendelijke oevers
Maaien droog profiel natuurvriendelijke oever 1
Verwerken vrijgekomen droog profiel 1

Fiets- en voetgangersbruggen
Aanvullen halfverharding onderaan bruggen 1

Afvalbakken en fietsnietjes
Legen afvalbakken 26

Cyclisch onderhoud Teylingen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Watergangen en natuurvriendelijke oevers
Uitmaaien nat profiel natuurvriendelijke oever  x x x x x x x
Verwerken vrijgekomen maaisel nat profiel  x x x x x x x

Hekwerk
Onderhoud hekwerk  x x x x

Hektrap
Onderhoud hektrap  x x x x

Betonnen bruggen
Reinigen betonnen bruggen x

Fiets- en voetgangersbruggen
Reinigen kunstof bruggen x
Onderhoud bruggen

Loopplanken
Onderhoud loopplanken  x x x x

Vis- en kanosteigers
Reinigen vis- kanosteigers  x x
Onderhoud vis- en kanosteigers  x x

Picknicktafels
Reinigen picknicktafels  x x
Onderhoud picknicktafels  x x

Informatiepanelen
Reinigen panelen  x x
Herstellen panelen  x x

Verkeers- gedrags borden
Reinigen verkeersborden  x x
Herstellen verkeersborden  x x

Afvalbakken en fietsnietjes
Reinigen afvalbakken en fietsbeugels  x x
Herstellen afvalbakken en fietsbeugels  x x
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Regulier onderhoud Hoogheemraadschap van Rijnland

Freq. 
Per 
jaar

Watergangen en natuurvriendelijke oevers
Schonen watergang + verwerken 3
Schonen watergang kanoroute + verwerken 3

Inlaat- en overstortvoorziening
Maaien t.b.v. garanderen waterdoorstroom (met bosmaaier) 1
Jaarlijkse peilbeheersing (schotbalk in/uit) 2

Cyclisch onderhoud Hoogheemraadschap van Rijnland 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Watergangen en natuurvriendelijke oevers
Uitmaaien nat profiel natuurvriendelijke oever  x x x x x x x
Verwerken vrijgekomen maaisel nat profiel  x x x x x x x
Baggeren watergang + verwerken  x x
Baggeren watergang kanoroute + verwerken  x x

Duikers
Doorspuiten duikers x x
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2.1  Arnhem & omgeving

Meerjarenplanning Beheercode 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Riet- en zeggevegetatie 1Aa 840 840 840 840 840 840 m2

1Ca 985 985 m2
1Ba 955 955 955 955 m2
1Ab 438 438 438 438 438 438 m2
1Bb 223 223 223 223 m2
1Cb 1083 1083 m2
1Bc 546 546 546 546 m2
1Ac m2
1Cc 1108 1108 m2
1Bd 650 650 650 650 m2
1D 1196 m2
1Be 371 371 371 371 m2
1Ad 740 740 740 740 740 740 m2
1Bf 1176 1176 1176 1176 m2
1Ae 975 975 975 975 975 975 m2
1Bg 668 668 668 668 m2
1Af 538 538 538 538 538 538 m2
1Cd 625 625 m2
1Bh 160 160 160 160 m2
1Bi 1801 1801 1801 1801 m2
1Ag 980 980 980 980 980 980 m2
1Ce 954 954 m2
1Cf 9500 9500 m2

Oppervlak in m2 0 4511 6550 18766 0 11061 1196 4511 20805 4511 0 11061 m2

Meerjarenplanning riet- en zeggevegetatie
Om een goed overzicht te krijgen, wanneer welke riet- en 
zeggevegetatiezone gemaaid gaat worden is er een tabel 
gemaakt. Hierin staat per beheercode in welk jaar gemaaid 
gaat worden. Dit wordt niet aangegeven met een kruisje 
maar met het aantal vierkante meter van die zone. 
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Eenmalige kosten Leiderdorp
Aantal 

m2/stuks Wanneer Totaalprijs

Mengsel G3 van Cruydt-Hoeck. 45000 (voorjaar) 2014 19.264,56€       
Brugroosters 2 2014 800,00€            
Eiken houten hekwerk met klaphek 8,5(m) 2014 2.500,00€         
Plaatsen verbodsborden voor honden 10 2013 7.532,25€         
Verplaatsen prullenbak 1 2013 250,00€            
Plaatsen robuuste eikenhouten palen 2 2013 200,00€            
Kleppen op prullenbakken 6 2013 720,00€            

Kosten totaal 23.014,56€      

6.2 Eenmalige kosten gemeente Leiderdorp

Hieronder staat in een tabel de eenmalige maatregelen 
die getroffen worden, met de bijbehorende kosten. Enkele 
maatregelen zullen nog voor 2014 bewerkstelligd worden. 
Dit zijn maatregelen die de gemeente Leiderdorp al had in-
gecalculeerd maar die voor het overzicht wel opgenomen 
zijn in dit beheerplan.
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6.3 Kostenraming

6.3.1 Toelichting per kolom
De kostenraming geeft de gemiddelde jaarlijkse kosten 
weer. In bijlage 9 is deze per actor terug te vinden. De 
kostenraming bestaat uit een aantal kolommen. Wat de 
kolommen betekenen wordt op deze pagina toegelicht. 

Kolom 1
Hier is de beheerpost met de bijbehorende maatregelen af 
te lezen. 

Kolom 2  
Hier wordt de frequentie per jaar aangegeven. Een fre-
quentie van 0,33 betekent dat eens in de 3 jaar gemaaid 
zal worden. Bij alle beheermaatregelen is rekening ge-
houden met de hoogst mogelijke frequentie, zodat de 
actor niet voor vervelende financiële verrassingen komt te 
staan. Zo wordt bij het schonen van de watergangen waar 
de kanoroute doorheen loopt rekening gehouden met 
een frequentie van 5 schoonbeurten. Dit zal in de praktijk 
gemiddeld lager uitvallen.

Kolom 3
Geeft de percentage weer, waarover beheer zal plaatsvin-
den. Zo is af te lezen dat het schonen van de watergangen 
85 procent is, omdat 15 procent van de werkgang niet 
hoeft worden gedaan, in verband met voorkomen van 
ernstige verstoring van de ecologie. 

Kolom 4 en 5
Hier zijn de arbeidskosten en arbeidsduur per eenheid af 
te lezen. Zo kost het maaien en wiersen 4 cent de m2 en 
duurt het ongeveer 4 seconden om een m2 te maaien en 
te wiersen. Beide kolommen hebben geen invloed op de 
kostenberekening en geven dus alleen extra informatie. 
Deze gegevens zijn alleen weergegeven van de ‘groene 
posten.’

Kolom 6
Hier zijn de kosten per eenheid per jaar af te lezen inclu-
sief materiaal/materieel. Deze kosten zijn ruim genomen 
zodat de daadwerkelijke kosten alleen maar zullen meeval-
len. 

Kolom 7 en 8
Hier is de hoeveelheid met de bijbehorende eenheid te 
vinden. 

Kolom 9
Hier staan de aantal minuten per jaar. Zo zal het maaien 
en wiersen van de ‘Leiderdorpse’ graslanden per jaar 289 
minuten duren (circa 5 uur). 

Kolom 10
Bij sommige werkzaamheden is in deze kolom een toe-
slag te zien van 175%. Bij beheerwerkzaamheden aan 
bijv. graslanden en riet- en zeggevegetatie zal er met licht 
materieel gewerkt worden. Dit is speciaal materieel dat 
schaarser is op de markt, waardoor dit duurder is om in te 
zetten. Daarnaast zal het wiersen minimaal 72 uur na het 
maaien gedaan worden, waardoor dit ook weer meer kost.  

Kolom 11
Hier zijn de kosten per maatregel terug te vinden (= kolom 
2, 3, 6 en 7 met elkaar vermedigvuldigd) en de totale kos-
ten van de gehele post. (kosten maatregelen van de gehele 
post bij elkaar opgeteld)

Kolom 12
Hier zijn de totaal aantal uren per maatregel en de totale 
uren voor de gehele post af te lezen.

Jaarlijkse beheerkosten Leiderdorp

Maatregel(pakket) Freq. Per jaar Perc.
 Arbeid 
kosten  

Arbeids 
duur in 
min. Per 
eenheid

 Kosten per 
eenheid per jaar 
inclusief 
materiaal/materieel  

Aantal 
eenheden Eenheid

Minuten per 
jaar

Toeslag  
speciaal 

materieel
 Kosten per 
jaar 

Uren 
totaal  W.r.a.k  V.a.t 

Afschrijf-
kosten

Riet- en zeggevegetatie 1.307,96€      8,72 209,27€          196,19€      n.v.t.
Maaien vegetatie + wiersen 1 100,0% 0,04€      0,0418 0,05€                     6914 m2 289,01 175% 600,14€         4,82
Verzamelen + afvoeren 1 100,0% 0,04€      0,0339 0,06€                     6914 m2 234,38 175% 700,56€         3,91
Papierprikken 1 10,0% 0,01€      0,0139 0,01€                     6914 m2 9,61 n.v.t. 7,26€             0,16

Graslanden (incl. bermen) 42.694,26€    289,76 6.831,08€       6.404,14€   n.v.t.
Maaien grasland + wiersen 2 75,0% 0,04€      0,0418 0,05€                     125013 m2 7.838,32 175% 16.276,69€    130,64
Extra maaien pitrus dotterbloemgraslanden 1 0,10%  €     0,15         0,13  €                     1,75 125013 m2 10,29 n.v.t. 218,77€         0,17
Bijmaaien rondom objecten 1 80,0% 0,11€      0,1533 0,13€                     194,00 m2 23,79 n.v.t. 20,08€           0,40
Bijmaaien teenzone 1 80,0% 0,11€      0,1533 0,13€                     5.625,00 m2 689,85 n.v.t. 582,30€         11,50
Verzamelen + afvoeren 2 100,0% 0,04€      0,0339 0,06€                     125013 m2 8.475,88 175% 25.333,88€    141,26
Papierprikken 2 10,0% 0,01€      0,0139 0,01€                     125013 m2 347,54 n.v.t. 262,53€         5,79

Watergangen en natuurvriendelijke oevers 5.513,59€      5,13 882,17€          827,04€      n.v.t.
Maaien droog profiel natuurvriendelijke oever 1 85,00%  €     5,10 0,0706  €                     0,03 1.955,00 m2 117,32 n.v.t. 42,41€           1,96
Verwerken vrijgekomen maaisel droog profiel 1 90,00%  €     7,78 0,066  €                     2,32 1.955,00 m2 116,13 n.v.t. 4.083,80€      1,94
Uitmaaien nat profiel natuurvriendelijke oever 0,33 50,00%  €     5,46 0,066  €                     0,03 1.150,00 m2 12,52 n.v.t. 5,18€             0,21
Verwerken vrijgekomen maaisel nat profiel 0,33 90,00%  €     7,78 0,066  €                     2,32 1.150,00 m2 22,54 n.v.t. 792,74€         0,38
Schonen watergang + verwerken 1 0,85%  €     5,93 0,0715  €                     3,00 12.288,00 m2 7,47 n.v.t. 313,34€         0,12
Schonen watergang kanoroute + verwerken 5 0,85%  €     5,93 0,0715  €                     3,00 1.980,00 m2 6,02 n.v.t. 252,45€         0,10
Baggeren watergang + verwerken 0,125 0,85%  €     4,64 5,391  €                     5,00 1.288,00 m2 7,38 n.v.t. 6,84€             0,12
Baggeren watergang kanoroute + verwerken 0,2 0,85%  €     4,64 5,391  €                     5,00 1.980,00 m2 18,15 n.v.t. 16,83€           0,30

Knotbomen in gras 3.982,03€      62,13 637,13€          597,31€      n.v.t.
VTA controle 0,33 100,00%  €     2,19 3,0523  €                     3,20 191,00 stuks 192,39 n.v.t. 201,94€         3,21
Snoei (handmatig) + verzamelen + versnipperen en afvoeren 0,33 100,00%  €   37,63 52,446  €                  56,18 191,00 stuks 3.305,67 n.v.t. 3.540,82€      55,09
Bijmaaien rondom bomen 2 30,00%  €     0,79 1,101  €                     0,97 191,00 stuks 126,17 n.v.t. 111,21€         2,10
Verwijderen stamopschot 0,33 50,00%  €     2,36 3,2892  €                     4,06 191,00 stuks 103,66 n.v.t. 128,07€         1,73

Verhard fiets- en wandelpad (asfalt) 1.476,09€      48,00 206,65€          221,41€      € 2.982,00
Onderhoud asfaltverharding 0,066 50,00%  €                  15,00 2.982,00 m2 2.880,00 n.v.t. 1.476,09€      48,00

Halfverhard fiets- en wandeplad (KoMex) 665,28€         24,00 106,44€          99,79€         € 8.064,00
Onderhoud halfverharding 0,33 10,00%  €                     5,00 4.032,00 m2 1.440,00 n.v.t. 665,28€         24,00

Halfverhard wandelad (KoMex) 152,70€         24,00 24,43€             22,91€         € 1.832,40
Onderhoud halfverharding 0,2 10,00%  €                     5,00 1.527,00 m2 1.440,00 n.v.t. 152,70€         24,00

Vlonder 67,67€           8,00 10,15€             10,15€         € 2.504,80
Reinigen vlonder 0,2 10,00%  €                     1,75 202,00 m2 30,00 n.v.t. 7,07€             0,50
Onderhoud vlonder 0,2 10,00%  €                  15,00 202,00 m2 480,00 n.v.t. 60,60€           8,00

Hekwerk 529,65€         4,00 79,45€             79,45€         € 224,70
Onderhoud hekwerk 0,33 10,00%  €                150,00 107,00 m1 240,00 n.v.t. 529,65€         4,00

Hektrap -€               1,00 -€                 -€             € 0,00
Onderhoud hektrap 0,33 5,00%  €                175,00 0,00 stuks 60,00 n.v.t. -€               1,00

Paal in profiel 0,01€             0,50 0,00€               0,00€           € 4,04
Onderhoud paal in profiel 0,1 12,50%  €                     1,00 1,00 stuks 30,00 n.v.t. 0,01€             0,50

Betonnen bruggen 456,28€         9,00 68,44€             68,44€         € 286,10
Reinigen betonnen bruggen 0,16 100,00%  €                     1,75 1,00 stuks 270,00 n.v.t. 0,28€             4,50
Onderhoud bruggen 0,05 20,00%  €                500,00 1,00 stuks 270,00 n.v.t. 456,00€         4,50

Fiets- en voetgangersbruggen 277,02€         10,75 41,55€             41,55€         € 4.106,70
Reinigen kunstof bruggen 0,16 100,00%  €                     1,75 9,00 stuks 240,00 n.v.t. 2,52€             4,00
Aanvullen halfverharding onderaan bruggen 1 100,00%  €                     6,50 27,00 m2 135,00 n.v.t. 175,50€         2,25
Onderhoud bruggen 0,1 20,00%  €                550,00 9,00 stuks 270,00 n.v.t. 99,00€           4,50

Loopplanken 684,00€         0,25 102,60€          102,60€      € 5,25
Onderhoud loopplanken 0,33 20,00%  €                250,00 1,50 stuks 15,00 n.v.t. 684,00€         0,25

Vis- en kanosteigers 32,10€           8,50 4,82€               4,82€           € 712,50
Reinigen vis- kanosteigers 0,2 100,00%  €                     1,75 6,00 stuks 30,00 n.v.t. 2,10€             0,50
Onderhoud vis- en kanosteigers 0,2 10,00%  €                250,00 6,00 stuks 480,00 n.v.t. 30,00€           8,00

Picknicktafels 1,80€             1,20 0,25€               0,27€           € 402,99
Reinigen picknicktafels 0,2 100,00%  €                     1,75 3,00 stuks 72,00 n.v.t. 1,05€             1,20
Onderhoud picknicktafels 0,2 5,00%  €                  25,00 3,00 stuks 72,00 n.v.t. 0,75€             1,20

Informatiepanelen 2,93€             0,25 0,41€               0,44€           € 195,00
Reinigen panelen 0,2 50,00%  €                     1,75 3,00 stuks 5,00 n.v.t. 0,53€             0,08
Herstellen panelen 0,2 4,00%  €                100,00 3,00 stuks 10,00 n.v.t. 2,40€             0,17

Verkeers- gedrags borden 3,57€             0,25 0,50€               0,54€           € 350,00
Reinigen verkeersborden 0,2 50,00%  €                     1,75 14,00 stuks 5,00 n.v.t. 2,45€             0,08
Herstellen verkeersborden 0,2 4,00%  €                  10,00 14,00 stuks 10,00 n.v.t. 1,12€             0,17

Afvalbakken en fietsnietjes 81,67€           1,00 11,43€             12,25€         € 810,00
Legen afvalbakken 26 100,00%  €                     0,78 4,00 stuks 46,83 n.v.t. 81,12€           0,78
Reinigen afvalbakken en fietsbeugels 0,2 10,00%  €                     0,35 18,00 stuks 6,5 n.v.t. 0,13€             0,11
Herstellen afvalbakken en fietsbeugels 0,2 10,00%  €                     1,17 18,00 stuks 6,5 n.v.t. 0,42€             0,11

Duikers 145,92€         0,17 21,89€             21,89€         € 2.216,73
Doorspuiten duikers 0,2 100,00%  €                  38,40 19,00 stuks 10,29 n.v.t. 145,92€         0,17

Inlaat- en overstortvoorziening -€               0,00 -€                 -€             -€             
Maaien t.b.v. garanderen waterdoorstroom (met bosmaaier) 1 80,0% 0,11€      0,1533 0,13€                     0,00 m2 0,00 n.v.t. -€               0,00
Jaarlijkse peilbeheersing (schotbalk in/uit) 2 100,0% 2,0000 10,00€                   0,00 stuks 0,00 n.v.t. -€               0,00

Totalen beheerkosten en afschrijvingskosten 58.074,52€    506,61 9.238,68€       8.711,18€   € 24.697,21

Kolom:     1                           1           2           3               4      5                  6                     7              8                  9      10             11  12            13     14

Kolom 13 en 14
Hier zijn de w.r.a.k- en v.a.t. kosten terug te vinden van de 
gehele post. ‘W.r.a.k.’ bestaat uit uitvoerings-, eenmalige-, 
algemene- en onvoorziene kosten én winst & risico. ‘V.a.t.’ 
bestaat uit de kosten die voortkomen uit de voorbereiding, 
advies en toezicht van een project. Het percentage w.r.a.k. 
verschilt per beheerdiscipline. Zo is deze van groen 16 
procent en van asfalt 13 procent van de totale beheerpost. 
Het v.a.t. percentage is voor elke beheerpost hetzelfde, 
namelijk 15 procent. 

Kolom 15
Tot slot zijn er in de laatste kolom de afschrijfkosten te 
vinden van alle elementen. Deze kostenpost is op de 
volgende manier berekend: totale kosten (per eenheid)/
de levensduur. Zo kost een m2 vlonder (leveren + aanbren-
gen) €496. De levensduur bedraagt 40 jaar en dus is de 
afschrijving per jaar 496/40= €12,40. 
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6.3.2 Extra toelichting op kostenraming

Er is berekend dat er gemiddeld t/m 2025 jaarlijks 6914m2 
gemaaid zal worden en daarom wordt de frequentie weer-
gegeven met ‘1’.

Bij het bijmaaien is rekening gehouden met een gemid-
delde van 2m2 per object, met uitzondering van de hek-
werken. 

Bij het doorspuiten van duikers is rekening gehouden met 
het feit dat sommige duikers onder het beheer vallen van 
zowel Leiderdorp als aangelande. Het aantal duikers dat 
voor 100 procent onder het beheer vallen van leiderdorp, 
bedraagt 12 duikers. Er vallen in totaal 13 duikers onder 
het beheer van Leiderdorp als de aangelande. De kosten 
van deze 13 duikers worden gedeeld, waardoor het totaal 
aantal te beheren duikers 18,5 bedraagt voor Leiderdorp. 

Het maaien van het nat profiel van de natuurvriendelijke 
oevers waar de taludflauwte flauwer is dan 1:20 is, is 
ook een toeslag verrekend van 175%. Het nat profiel is te 
breed en kan niet vanaf de kant gemaaid worden. Er zal 
met licht maaimaterieel het water ingereden moeten wor-
den. Ook zullen deze natuurvriendelijke oevers uitgekrabd 
moeten worden, omdat door de maaifrequentie van 5 jaar 
er houtige gewassen kunnen gaan groeien. Ook hierdoor 
zullen de kosten hoger uitvallen. 

In bijlage 10 zijn de jaarlijkse ramingen per actor terug te 
vinden tot en met 2025. De jaarlijkse kosten die gemaakt 
worden per actor zijn ook in één oogopslag te zien in 
afbeelding 70. De kosten ‘Totaal generaal’ zijn de totale 
beheerkosten van alle actoren bij elkaar opgeteld. Deze 
fluctueren jaarlijks tussen de €105.000 en €175.00

6.3.3 Terugkoppeling kostenraming t.a.v. gemeentelijk budget  
 Leiderdorp
Wat opvalt zijn de kosten van het verzamelen en afvoeren 
van het maaisel. Dit is ruim €25.000,- , bijna de helft van 
het totaal geraamd bedrag. Desondanks valt de raming 
€20.000,- lager uit dan het beschikbare budget van 
€120.000,-

6.3.4 Totalen kostenramingen 
Logischerwijs heeft de gemeente Leiderdorp de meeste 
kosten, omdat zij de meest te beheren arealen en elemen-
ten hebben in de Boterhuispolder. De totaal geraamde 
kosten van de gemeente Teylingen zijn twee keer zo hoog 
als die van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dit 
komt, doordat de gemeente Teylingen zorg moet dragen 
aan veel meer natuurvriendelijke oevers. 

€ 101.241 
75%

€ 22.596 
17%

€ 11.549 
8%

Kostenraming totaal in %

Leiderdorp Teylingen Hoogheemraadschap
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Totalen Hoogheemraadschap van Rijnland
Beheerkosten 7.229,50€         
Uitv.-, eenm.-, alg.- en onvoorziene- kosten én winst&risico (w.r.a.k) 1.156,41€          
Voorbereiding, algemene kosten en toezicht (v.a.t.) 1.084,42€          
Afschrijvingskosten 2.078,68€         

 €       11.549,01 

Totalen Leiderdorp
Beheerkosten 58.298,96€        
Uitv.-, eenm.-, alg.- en onvoorziene- kosten én winst&risico (w.r.a.k) 9.272,34€          
Voorbereiding, algemene kosten en toezicht (v.a.t.) 8.744,84€          
Afschrijvingskosten 24.924,98€        

 €     101.241,12 

Totalen Teylingen
Beheerkosten € 15.402,25
Uitv.-, eenm.-, alg.- en onvoorziene- kosten én winst&risico (w.r.a.k) € 2.433,77
Voorbereiding, algemene kosten en toezicht (v.a.t.) € 2.310,34
Afschrijvingskosten € 2.449,98

 €       22.596,34 

Vierkante meter prijs Leiderdorp
m2 prijs = +/- 15 ha x 10.000m2 = 150.000m2 

   €101.241/150.000= €0.67 m2

€ -

€ 20.000 

€ 40.000 

€ 60.000 

€ 80.000 

€ 100.000 

€ 120.000 

€ 140.000 

€ 160.000 

€ 180.000 

€ 200.000 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarlijkse kosten

Totalen Leiderdorp Totalen Teylingen Totalen Hoogheemraadschap Totaal generaal

Afbeelding 70. De jaarlijkse kosten per actor tot en met 2025
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7.  Conclusies & aanbevelingen
Op deze pagina staan conclusies & aanbevelingen die zijn 
voortgekomen uit de behandelde hoofdstukken.  

7.1 Conclusies

Allereerst wordt antwoord gegeven op de centrale vraag:
Op welke wijze kan de gemeente het beheer bestendig or-
ganiseren tussen/met alle actoren met een gegarandeerde 
continuïteit ten behoeve van een goede ontwikkeling van 
de polder met al zijn gebruikswaarden? 

Het beheer kan bestendig worden georganiseerd door de 
gemeente Leiderdorp de trekker te laten zijn binnen het 
beheermanagement van de Boterhuispolder. Dit omdat zij 
de de grootste beheertaak hebben met de meeste kosten. 
De Boterhuispolder is voor de gemeente Teylingen slecht 
bereikbaar, waardoor er sprake zal zijn van een inefficiënte 
werkwijze, wanneer zij hun beheertaken van hun polder-
deel tot zich zouden nemen.

Door één aannemer aan te wijzen die de uitvoering ver-
zorgt van bijvoorbeeld alle natuurvriendelijke oevers in de 
Boterhuispolder kunnen er vele kosten worden bespaard. 
Ook kunnen er kosten worden bespaard door beheerwerk-
zaamheden te bundelen. Dit kan gedaan worden door 
bijvoorbeeld alle maaiwerkzaamheden van zowel de gras-
landen, riet- en zeggevetatie en de bermen zoveel mogelijk 
op één dezelfde dag in te plannen. Immers is het materieel 
en zijn de arbeidskrachten al ter plaatsen.
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7.2 Aanbevelingen

Efficiëntie en economie
•	 Vooraf wordt er een calculatie gemaakt van de ver-

wachte beheer- en onderhoudskosten met betrekking 
tot alle arealen en elementen die in het beheer zijn 
van de gemeente Leiderdorp en Teylingen. De voor-
gecalculeerde kosten op Teylings grondgebied zullen 
jaarlijks door Teylingen worden betaald. Leiderdorp re-
gelt de uitvoering van het beheer van de gehele Boter-
huispolder met één aannemer, omdat dit economisch 
voordeliger zal zijn. Als blijkt dat de kosten op Teylings 
grondgebied lager uitvallen (tijdens de aanbesteding) 
zullen deze worden verrekend met de ‘Teylings’ ingecal-
culeerde kosten voor het daaropvolgende jaar. 

•	 De overige watergangen die grenzen tussen gemeen-
tegrond en pacht- of eigendomsgrond van een agra-
riër, kunnen het beste onderhouden worden door de 
agrariër. Het perceel van de agrariër bestaat altijd uit 
meerdere niet aan gemeentegrond grenzende sloten. 
Wanneer onderhoud moet worden gepleegd aan deze 
sloten, kunnen de sloten waar de gemeente ook zorg 
aan moet bijdragen, meegenomen worden. Wanneer 
de gemeente het onderhoud zou regelen, moet deze 
bij niet-pachtgronden eerst toestemming vragen in 
verband met het betreden van de gronden. Daarnaast 
weet de agrariër wanneer de bedrijfs- en productievoe-
ring het minst leidt onder de onderhoudswerkzaam-
heden. De agrariër kan dus geschikte periodes beter 
inschatten. Logischerwijs worden de gemaakte onder-
houdskosten van de aan gemeente grenzende sloten 
gedeeld. 

•	 Het is ook economisch voordeliger wanneer de schoon- 
en baggerwerkzaamheden van zowel de overige als de 
primaire watergangen waar de kanovaartroute aan-
wezig is door één aannemer zou worden gedaan. Het 
Hoogheemraadschap is de partij die dit moet kortslui-
ten met een aannemer, omdat zij het beste kunnen 
beoordelen wanneer bijvoorbeeld de middengangen 
geschoond moeten worden. De gemaakte onderhouds-
kosten van de overige watergangen zullen worden 
betaald door de gemeente. 

•	 Medewerkers van de reinigingsdient van Teylingen zijn 
bijna een half uur bezig om in de Boterhuispolder te ko-
men. Het meest praktische zou zijn dat het legen van de 
prullenbakken op Teylingsgrond gebied daarom gedaan 
wordt door Leiderdorp. Logischerwijs wordt dit dan 
gedaan tijdens de reguliere ‘leegwerkzaamheden’ van 
de Leiderdorpse prullenbakken in de Boterhuispolder. 

Bereikbaarheid en toegankelijkheid
•	 Het gebied zou beter verankerd (ontsloten) kunnen 

worden door een fietsverbinding te realiseren tussen 
het Teylingsdeel van de Boterhuispolder en de Kager-
plassen. 

•	 Het stedelijk uitloopgebied is verboden terrein wan-
neer deze op z’n mooist is in mei en juni. Omdat het 
gebied naar aller waarschijnlijkheid alleen gebruikt 
zal worden als foerageergebied voor weidevogels, zou 
het gebied (eerder) opengesteld kunnen worden mits 
er streng gehandhaafd wordt op mensen die toch hun 
hond niet uitlaten.

Natuuurontwikkeling
•	 Vlak voordat er gemaaid gaat worden kunnen vrijwil-

ligers van natuurverenigingen het veld in gaan om te 
kijken of kensoorten nog in bloei staan en indien nodig 
deze markeren. Uitvoerders zullen vaak geen planten-
kennis hebben. 

•	 Ongewenste soorten kunnen verwijderd/gemaaid 
worden door vrijwilligers

•	 Door jaarlijks de ontwikkeling in de gaten te houden 
(monitoring) kan de ecologische waarde door eventu-
ele bijsturing (sneller) worden vergroot. Ook dit kan 
gedaan worden door vrijwilligers. 

•	 Na 10 jaar kan er gekeken worden of zich een sta-
biel milieu heeft kunnen ontwikkelen, waardoor het 
maairegime zou kunnen worden aangepast en kosten 
kunnen worden bespaard

•	 Het winterpeil is door peilbeheersing lager dan het zo-
mer peil. Voor de ecologie zou het beter zijn dat deze 
zo min mogelijk wordt gestuurd en dus dat er natuur-
lijke fluctuaties mogen optreden. 

•	 De ecologische waarde kan in het gebied worden 
vergroot door de aanliggende gronden (26 hectare) 
ten noorden van het stedelijk uitloopgebied ecologisch 
te gaan beheren. Deze gronden zijn eigendom van de 
Stichting Bedrijfstaken Pensioenfonds van de Bouwnij-
verheid en hier vindt geen vaste bedrijfsvoering plaats. 

Potentiële maatregelen
•	 De Oude Koetunnel regent vaak in, waardoor recre-

anten natte voeten krijgen, wanneer zij het stedelijk 
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Afbeelding 70. Oude Koetunnel

Afbeelding 71. De ecologische waarde kan in het gebied worden vergroot door de 26 hectare grond van de Stichting Bouwnijverheid van de  
  Pensioenfonds, ecologisch te gaan beheren.

uitloopgebied proberen te betreden. Er dient een 
afvoervoorziening ingepast te worden. 

•	 De halfverharding spoelt weg onderaan de bruggen, 
wanneer dit een jaarlijks terugkerend probleem is zal 
een grondkering aangebracht moeten worden, zodat 
de halfverharding niet steeds weg kan spoelen richting 
de randen. 

•	 In het westen van de Boterhuispolder is in het weg-
profiel een stalen paal geplaatst om te voorkomen 
dat voertuigen de polder inrijden. De aan weerzijden 
aanwezige houten palen zijn niet robuust genoeg en 
moeten vervangen worden door degelijke palen. 

•	 Agrariër Vincent Hoogenboom heeft aangeven dat hij 
het geen probleem vindt enkele schapen van hem te 
laten grazen op het kamgrasperceel. Wel heeft hij als 
voorwaarde gesteld dat er onderzoek gedaan moet 
worden of de op de percelen aanwezige slakken lever-
bot bij zich dragen. 

•	 Groensubsidies, zoals Subsidieregeling Natuur en 
Landschap (SNL) leveren een goede bijdrage aan de 
financiering van het beheer.
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(Be)leven in de polder.
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2.1  Arnhem & omgeving

Eindbeeld over circa 20 jaar. 
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2.1  Arnhem & omgeving
Keur Rijnland 2009  

Hoogheemraadschap van Rijnland   15

Hoofdstuk 6 Overgangs- en slotbepalingen 
Artikel 6.1 – Situatie vóór inwerkingtreden keur 
1. Een vergunning of ontheffing verleend vóór inwerkingtreding van deze Keur voor een 

ingevolge deze keur vergunningplichtig handelen, wordt geacht ingevolge deze Keur 
te zijn verleend. 

2. Voor al hetgeen vóór de inwerkingtreding van deze keur rechtmatig tot stand is ge-
bracht, wordt geacht vergunning dan wel vrijstelling ingevolge deze Keur te zijn ver-
leend. 

 
Artikel  6.2 - Keurkaart 
Op de bij deze keur behorende kaart  is globaal de ligging van de waterstaatswerken, die 
bij  Rijnland in beheer zijn, aangegeven.  
 
Artikel  6.3 - Onderhoud aan waterstaatswerken 
1. Voor waterstaatswerken, waarvoor bij of krachtens wet, bij provinciale verordening of 

bij waterschapsreglement het vaststellen van een legger niet is voorgeschreven, als-
mede voor waterstaatswerken, waarvoor vaststelling van een legger wel is voorge-
schreven maar waar vaststelling nog niet heeft plaatsgehad geldt dat het gewoon en 
buitengewoon onderhoud wordt uitgevoerd door degene die daarvoor in de artikelen 
6.4 en 6.6 worden aangewezen. 

2. Zolang er voor de waterstaatswerken geen legger is vastgesteld of niet vastgesteld 
behoeft te worden zijn de in de artikelen 6.5 en 6.7 genoemde onderhoudsverplich-
tingen van toepassing. 

 
Artikel 6.4 - Onderhoudsplichtigen oppervlaktewateren 
1. Primaire oppervlaktewateren: 

a. Het onderhoud van het natprofiel van primaire oppervlaktewateren berust bij het 
hoogheemraadschap. 

b. Het onderhoud van de taluds van primaire oppervlaktewateren berust bij de eige-
naren van de aan de primaire oppervlaktewateren grenzende percelen (aange-
land), ieder naar de lengte van zijn recht. 

2. Overige oppervlaktewateren, natprofiel – stedelijke gebieden: 
Het onderhoud van het natprofiel van overige oppervlaktewateren in stedelijke gebie-
den berust bij de kadastrale eigenaren. 

3. Overige oppervlaktewateren, natprofiel – meren: 
Het onderhoud van het natprofiel van meren welke behoren tot de categorie overige 
oppervlaktewateren berust bij de kadastrale eigenaren. 

4. Overige oppervlaktewateren, natprofiel: 
Het onderhoud van het natprofiel van de overige oppervlaktewateren berust, behou-
dens het bepaalde onder lid 2 en 3: 
a. in de boezem bij de kadastrale eigenaren. 
b. in de polders in landelijk gebied bij de eigenaren van de aan deze oppervlaktewa-

teren grenzende percelen (aangelanden) ieder voor de halve breedte en naar de 
lengte van zijn recht. 

5. Overige oppervlaktewateren – taluds: 
Het onderhoud van de taluds van overige oppervlaktewateren berust bij de eigenaren 
van de aan de overige oppervlaktewateren grenzende percelen (aangeland), ieder 
naar de lengte van zijn recht. 

 
Artikel 6.5 - Onderhoudsverplichtingen oppervlaktewateren 
De onderhoudsplicht met betrekking tot de kernzones van de oppervlaktewateren omvat:  
a. gewoon onderhoud natprofiel: het schoonmaken zoals hierna geregeld onder A.  
b. buitengewoon onderhoud natprofiel: het op afmetingen houden zoals hierna gere-

geld onder B. 
c. onderhoud taluds, zoals hierna geregeld onder C. 
 
 
 

Bijlage 1 Keur, artikel 6.0 t/m 6.6
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A. - Gewoon onderhoud natprofiel 
De onderhoudsplichtigen dragen zorg voor een goede staat van het natprofiel van de 
oppervlaktewateren door: 

a. het verwijderen van voorwerpen, materialen en stoffen die de af- en/of aanvoer 
en/of berging van water hinderen. 

b. het vóór door het bestuur vooraf aangekondigde schouwdata schonen door het 
maaien en verwijderen van begroeiingen anders dan die dienen tot verdediging 
van de taluds. 

   
B. - Buitengewoon onderhoud natprofiel 
De onderhoudsplichtigen van oppervlaktewateren zijn, onverminderd het in de vorige 
artikelen bepaalde, verplicht 

a. deze in stand te houden overeenkomstig het in de legger bepaalde omtrent rich-
ting, vorm, afmeting en constructie van de oppervlaktewateren. 

b. De in de legger weergegeven waterdiepte is de ingreepmaat (minimaal vereiste 
waterdiepte t.o.v. schouwpeil). De onderhoudsmaat (waterdiepte tot waar maxi-
maal gebaggerd mag worden) ligt maximaal 0,20 m onder de ingreepmaat. 

c. Na beoordeling door Rijnland kan als gevolg van lokale omstandigheden (bijvoor-
beeld loopzand, onstabiele waterbodems en dergelijke) afgeweken worden van de 
in de legger weergegeven afmetingen. 

d. Zolang een oppervlaktewater (nog) niet in de legger is vastgelegd is het volgende 
van toepassing: 
de onderhoudsplichtigen van de (nog) niet in de legger vastgelegde oppervlakte-
wateren en duikers zijn verplicht deze in stand te houden overeenkomstig de 
voorwaarden zoals vermeld in de verleende ontheffing of, indien geen ontheffing 
voorhanden is, de oorspronkelijke richting, vorm, afmeting en constructie, met 
dien verstande dat de oppervlaktewateren ten minste op de volgende afmetingen 
moeten worden onderhouden: 

 
Breedte op de wa-
terlijn in m 

Diepte in m 
 (ingreepmaat) 

Talud Bodembreedte 

< 1,00 m 0,15 1:1 Variabel 
>= 1,00  – 1,50 m 0,25 1:1 >= 0,5 m 
>= 1,50  – 2,00 m 0,25 1:2 >= 0,5 m 
>= 2,00  – 2,50 m 0,35 1:2 >= 0,5 m 
>= 2,50  – 3,50 m 0,50 m 1:2 >= 0,5 m 
>= 3,50 m 0,50 m 1:3 >= 0,5 m 

 
C. - Onderhoud taluds 
De onderhoudsplichtigen dragen zorg voor een goede staat van de taluds door het be-
hoorlijk in stand houden van de taluds, alsmede de daartoe behorende verdedigingswer-
ken, voor zover dat nodig is om te voorkomen dat door inzakking de af- en/of aanvoer 
van water wordt gehinderd, dan wel dat aangelegde onderhoudsstroken en/of afrasterin-
gen door inzakking worden bedreigd. Deze zorg omvat ook het maaien, afsteken en op-
halen van de taluds. 
 
Artikel 6.6 - Onderhoudsplichtigen waterkeringen 
1. Het onderhoud van primaire en overige waterkeringen berust, voor zover het betreft 

het in stand houden van stabiliteit en profiel bij het hoogheemraadschap. 
2. Het dagelijks onderhoud, zoals beschreven in artikel 6.7, berust bij de eigenaar van 

de waterkering. 
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2.1  Arnhem & omgevingBijlage 2 Fauna Boterhuispolder
Zoogdieren

Algemeen
Er is tussen 1991 en 2007 onderzoek gedaan naar de aanwezige fauna in het gebied. 
In de polders is geen gericht onderzoek gedaan naar grondgebonden zoogdieren. Het gaat om toevallige waarnemingen en 
het vinden van sporen. De gegevens kunnen voor deze groep daarom als niet volledig worden beschouwd. Hieronder staan 
per diersoort de belangrijkste gegevens:

Vleermuizen
Er zijn zes soorten vleermuizen waargenomen. Het gaat om foeragerende dieren. Er zijn geen kolonies en/of verblijfsplaat-
sen bekend in dit gebied. De aanwezig gebouwen kunnen verblijfplaatsen zijn. Vleermuizen hebben wettelijk gezien een 
hoge beschermingsstatus. De Flora- en faunawet verbiedt dan ook het verstoren of vernielen van vaste rust- en verblijf-
plaatsen van vleermuizen in engere zin. De negatieve effecten van de realisatie van een plan op jachtgebieden en vliegrou-
tes moeten zoveel mogelijk vermeden worden of als dit echt niet mogelijk is gecompenseerd.

Vogels

Broedvogels

In de polder komen zeventien soorten voor die zijn opgenomen op de Rode Lijst van kwetsbare en bedreigde vogelsoorten 
in Nederland. De kritische weidevogels komen vooral broeden in het midden en noorden van de polder en niet langs de 
randen. Hieronder zijn de soorten te zien met hun bijbehorende habitatvoorkeur. 
 
Vogelsoort  Habitat
Boerenzwaluw   gebouwen in buitengebied,
Boomvalk   open gebied, bij voorkeur met water, bomen, bosrand
Gele kwikstaart*  lage vegetaties met open plekken, vochtig-nat
Graspieper*  lage vegetaties met open plekken, open gebied
Groene specht   opgaand bos met open plekken, dikke loof- en dode naaldbomen
Grutto*   grazige vegetaties, heide, nat
Huismus   bebouwing met voldoende groene beschutting
Huiszwaluw   gebouwen (bij voorkeur witte dakrand), vochtige leem, klei voor  nesten,
Kneu    struwelen, kruidenrijke vegetaties
Koekoek   overzichtelijke, gevarieerde en open landschappen
Nachtegaal   struiken, struwelen, basisch, vochtig, nat
Patrijs*    pioniervegetaties (akkers), grasland, kruidenrijk
Ringmus   kleinschalige bebouwing, cultuurgrond
Slobeend*   ondiep open water, nat grasland
Spotvogel   hoge struwelen
Tureluur *  grazige vegetaties, bij voorkeur zilt
Veldleeuwerik * lage vegetaties met open plekken, open gebieden
Zomertaling*  ondiep (open) water, nat grasland 
Kievit*
Schoolekster*

Watervogels
De Boterhuispolder is geen belangrijk gebied voor watervogels. Van alle watervogels die voorkomen is de krakeend* de 
minst algemene soort. Naast deze eend overwinteren vooral grauwe ganzen, kuifeenden, meerkoeten en waterhoentjes 
met enkele tientallen. 

*Weidevogels
Algemeen habitatvoorkeur: weilanden met veelal hoog gras en kruidenvegetaties, de waterstand moet hoog zijn, zodat de grond zacht is en makkelij-
ker voedsel uit de bodem kan worden gehaald. Er moet niet te veel hoge begroeiing aanwezig zijn, want dit kan fungeren als uitkijkpunt voor roofvo-
gels.
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Reptielen, amfibieën en vissen

Amfibieën
In de polder zijn vijf algemeen voorkomende amfibieënsoorten waargenomen. Het gaat om de kleine watersalamander, 
gewone pad, bruine kikker, meerkikker en middelste groene kikker. Deze soorten zijn opgenomen in de Flora- en faunawet.

Habitatvoorkeur: 

Vissen
Er komen alleen algemene soorten voor (waaronder de tiendoornige stekelbaars) en zijn niet opgenomen in de Flora- en 
faunawet. 

Reptielen
Er zijn geen reptielen bekend in de polder.

Slakken
In de Boterhuispolder zijn elf verschillende soorten waargenomen. Geen van deze soorten komt op de rode lijsten voor of 
is als doelsoort opgenomen in de Habitatrichtlijn.

Insecten

Vlinders
In de polder zijn 15 verschillende soorten vlinders waargenomen, waarvan één beschermd is, namelijk de Rouwmantel. 
Om vlinders voldoende mogelijkheden te bieden is het noodzakelijk om in het beheer rekening te houden met de eisen 
die zij stellen aan hun leefomgeving. Zij vragen om gebieden met voldoende diversiteit. Dit kan bereikt worden door het 
toepassen van gefaseerd maaibeheer.

Algemeen habitatvoorkeur: divers, met voldoende begroeiing, dat jaarrond aanwezig is i.v.m voortplanting.
 
Libellen
Er zijn 20 verschillende soorten libellen en waterjuffers in de polder waargenomen. De groene glazenmaker is de enige 
soort die op dit moment bedreigd wordt en een beschermende status heeft. Omdat de groene glazenmaker voor zijn 
voorbestaan afhankelijk is van krabbenscheer, is het noodzakelijk de leefgebieden zó te beheren, dat er voldoende krab-
benscheer aanwezig blijft.

Algemeen habitatvoorkeur: Stilstaand, niet vervuild water, zoals plassen, poelen, meren en vijvers. Hun larven leven in de 
vlakkere oeverzones en tussen waterplanten. 

Sprinkhanen
In het gebied zijn 9 soorten sprinkhanen waargenomen. Hiervan komt 1 soort voor op de rode lijst: de veenmol. De veen-
mol is gevoelig voor intensieve landbouw en verdroging van zijn leefgebied.

Algemeen habitatvoorkeur: hooggras of struwelen, dat jaarrond aanwezig is i.v.m voortplanting.
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2.1  Arnhem & omgevingBijlage 3 Determinatie
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Bijlage 4 Beheerplanposter Boterhuispolder
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Bijlage 5 G3 zaadmengsel Cruydt-Hoeck
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2.1  Arnhem & omgevingBijlage 5 G3 zaadmengsel Cruydt-Hoeck
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Doelsoorten Glanshavergrasland:

(Stikstofrijke zoomen:)
Gewone Berenklauw 
Fluitenkruid 
Gewone ereprijs 
Hondsdraf

(Ruderale standplaatsen:) 
Gewoon Duizendblad 
Kweek
Heermoes 
Vijfvingerkruid 
Peen
Hopklaver 
Kattendoorn
 
(Kalk- en stroomdalgraslanden)
Akkerwinde 
Kraailook 
Akkerdistel 
Hopklaver
Klein streepzaad
Jacobskruiskruid
Ruige leeuwentand
Knolboterbloem 
Ruige weegbree 

Doelsoorten Kamgraslanden:

Engels raaigras
Vertakte leeuwentand
Veldgerst
Gulden sleutelbloem
Aarddistel
Ruige weegbree
Gewone margriet
Zeegroene zegge
Bevertjes
Ruige leeuwentand
Kleine bevernel
Beemdkroon.

Bijlage 6 Doelsoorten graslanden
Doelsoorten Dotterbloemgrasland:

Harlekijn 
Addertong 
Kleine ratelaar 
Gewone rolklaver
Gevleugeld hertshooi 
Rietorchis 
Moeraslathyrus
Waterkruiskruid 
Bosbies
Moeraszegge 
Moesdistel 
Adderwortel 
Moerasstreepzaad

Doelsoorten Zilverschoongraslanden:

Grote Pimpernel 
Weidekervel 
Wilde Kievietsbloem
Gulden boterbloem
Gewoon speenkruid
Weidekerveltorkruid
Grote vossenstaart 
Scherpe zegge 
Gewone smeerwortel 
Pinksterbloem 
Echte koekoeksbloem 
Veldlathyrus 
Beemdooievaarsbek
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Bijlage 6 Doelsoorten graslanden Bijlage 7 Leggerdiepte Boterhuispolder
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* De rood gekleurde duikers zijn zogenaamde fictieve duikers. Het betreft hier locaties 
waar Rijnland (op basis van waterstaatkundige redenen) duikers vermoedt. Betreffende 
duikers zijn alleen ter informatie opgenomen en zijn dus geen leggerparameters, 
waardoor er geen leggerverplichtingen gelden.

Toelichting legger oppervlaktewateren 
Voor u ligt de legger oppervlaktewateren welke door de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland op 13-06-2012 is vastgesteld.  
 
In de legger is de ligging van alle oppervlaktewateren in het beheergebied van Rijnland met een hoge mate van nauwkeurigheid vastgelegd, inclusief de 
bijbehorende zoneringen en leggergegevens zoals onderhoudsplichtigen. De legger oppervlaktewateren bestaat uit de volgende onderdelen: 
a) (Geografische) database, waarin alle leggergegevens zijn opgenomen. Deze (geografische) database wordt onder andere via leggerkaarten en 

internet ontsloten.  
b) Uitgangspuntennota waarin alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de legger oppervlaktewateren staat uitgewerkt.  
 
 
Leggerbepalingen 
Onderstaand zijn de belangrijkste leggerbepalingen weergegeven. Voor een compleet overzicht van alle leggerbepalingen, zie de uitgangspuntennota. 
 
 
Artikel 3: Categorieën oppervlaktewateren 
1. Primaire oppervlaktewateren: Oppervlaktewateren met een belangrijke functie (een regionaal belang) in de wateraan- en afvoer en/of 

waterberging en/of voor de instandhouding van de waterkering. 
2. Overige oppervlaktewateren: Oppervlaktewateren met een voornamelijk lokale transportfunctie en/of welke een zekere drooglegging 

(ontwatering) dienen te geven.. 
 
 
Artikel 4: Werkingsgebied legger oppervlaktewateren 
1. In de legger oppervlaktewateren zijn de volgende zoneringen (zie de in de legenda weergegeven tekening met zoneringen)  vastgelegd: 

a. Kernzone: Centrale gedeelte van een oppervlaktewater, breedte is locatie afhankelijk. 
b. Beschermingszone: Primaire wateren 5 m breed, overige wateren 2 m breed, gemeten vanaf de insteek. 
c. Buitenbeschermingszone: 50 m breed, gemeten vanaf de grens beschermingszone. 

 
 
2. De in artikelen 5 en 6 weergegeven onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen zijn alleen van toepassing op de kernzones van 

oppervlaktewateren 
 
 
Artikel 5: Onderhoudsplichtigen 

Wie (gedeeltelijk) onderhoudsplichtig is van de kernzone van een oppervlaktewater is vastgelegd in de legger. Bij de toedeling van de 
onderhoudsplichtigen zijn onderstaande regels toegepast. Incidenteel is hiervan gemotiveerd afgeweken.  

 
1. Primaire oppervlaktewateren: 

a. Het onderhoud van het nat profiel van primaire oppervlaktewateren berust bij het hoogheemraadschap. 
b. Het onderhoud van de taluds van primaire oppervlaktewateren berust bij de eigenaren van de aan de primaire oppervlaktewateren 

grenzende percelen, ieder naar lengte van zijn recht. 
c. In het geval in de legger een natuurvr iendelijke oeverlijn is vastgelegd berust het onderhoud aan de waterzijde van de 

natuurvriendelijke oeverlijn bij de in de legger vermelde onderhoudsplichtige. Aan de landzijde van de natuurvr iendelijke oeverlijn 
blijft het onderhoud bij de onder lid b. vermelde onderhoudsplichtige liggen. 

 
2. Overige oppervlaktewateren, natprofiel – stedelijke gebieden: 

Het onderhoud van het natprofiel van de overige oppervlaktewateren in stedelijke gebieden  
berust bij de kadastrale eigenaren. 
 

3. Overige oppervlaktewateren, natprofiel – meren: 
Het onderhoud van het natprofiel van meren welke behoren tot de categorie overige 
oppervlaktewateren berust bij de kadastrale eigenaren. 
 

4. Overige oppervlaktewateren, natprofiel: 
Het onderhoud van het natprofiel van de overige oppervlaktewateren berust, behoudens het bepaalde onder lid 2 en 3: 
a. in de boezem bij de kadastrale eigenaren. 
b. in de polders in landelijk gebied bij de eigenaren van de aan deze oppervlaktewateren grenzende percelen (aangelanden) ieder voor 

de halve breedte en naar de lengte van zijn recht. 
 
5. Overige oppervlaktewateren, taluds: 
 Het onderhoud van de taluds van overige-oppervlaktewateren berust: 

a. bij de eigenaren van de aan de overige-oppervlaktewateren grenzende percelen (aangelanden), ieder naar de lengte van zijn recht. 
b. In het geval in de legger een natuurvr iendelijke oeverlijn is vastgelegd berust het onderhoud aan de waterzijde van de natuurvriendelijke 

oeverlijn bij de in de legger vermelde onderhoudsplichtige. Aan de landzijde van de natuurvriendelijke oeverlijn blijft het onderhoud bij de 
onder lid a. vermelde onderhoudsplichtige liggen. 

 
 

Artikel 6: Onderhoudsverplichtingen 
1.  De onderhoudsplicht met betrekking tot de kernzones van de oppervlaktewateren omvat:  
  a. gewoon onderhoud natprofiel: het schoonmaken zoals geregeld in artikel 6, tweede lid. 
  b. buitengewoon onderhoud natprofiel: het op afmetingen houden zoals geregeld in artikel 6, derde lid.  
  c. onderhoud taluds, zoals geregeld in artikel 6, vierde lid. 
 
 
Gewoon onderhoud natprofiel (zie kaart Onderhoudsplichtigen gewoon onderhoud natprofiel)  
2. De onderhoudsplichtigen dragen zorg voor een goede staat van het nat profiel van de oppervlaktewateren door: 

a. het verwijderen van voorwerpen, materialen en stoffen die de af- en/of aanvoer en/of berging van water hinderen. 
b. het vóór door het bestuur vooraf aangekondigde schouwdata schonen door het maaien en verwijderen van begroeiingen anders dan 

die dienen tot verdediging van de taluds. 
 
 
Buitengewoon onderhoud natprofiel (zie kaart onderhoudsplichtigen buitengewoon onderhoud natprofiel) 
3. a.  De onderhoudsplichtigen van oppervlaktewateren zijn, onverminderd het in de vorige artikelen bepaalde, verplicht deze in stand te 
  houden overeenkomstig het in de legger bepaalde omtrent richting, vorm, afmeting en constructie van de oppervlaktewateren. 

 
                  b.        De in de legger weergegeven waterdiepte is de ingreepmaat (minimaal vereiste waterdiepte t.o.v. schouwpeil). De onderhoudsmaat 
                             (waterdiepte tot waar maximaal gebaggerd mag worden) ligt maximaal 0,20 m onder de ingreepmaat. 
                                              
 c. Na beoordeling door Rijnland kan als gevolg van lokale omstandigheden (bijvoorbeeld loopzand, onstabiele waterbodems en 

dergelijke) afgeweken worden van de in de legger weergegeven afmetingen. 
 
Onderhoud taluds (zie kaart onderhoudsplichtigen onderhoud taluds) 
4. De onderhoudsplichtigen dragen zorg voor een goede staat van de taluds door het behoorlijk in stand houden van de taluds, alsmede de 

daartoe behorende verdedigingswerken, voor zover dat nodig is om te voorkomen dat door inzakking de af- en/of aanvoer van water wordt 
gehinderd, dan wel dat aangelegde onderhoudsstroken en/of afraster ingen door inzakking worden bedreigd.  Deze zorg omvat ook het 
maaien, afsteken en ophalen van de taluds. 

herziening 2011
oppervlaktewater
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* De rood gekleurde duikers zijn zogenaamde fictieve duikers. Het betreft hier locaties 
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waardoor er geen leggerverplichtingen gelden.

Toelichting legger oppervlaktewateren 
Voor u ligt de legger oppervlaktewateren welke door de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland op 13-06-2012 is vastgesteld.  
 
In de legger is de ligging van alle oppervlaktewateren in het beheergebied van Rijnland met een hoge mate van nauwkeurigheid vastgelegd, inclusief de 
bijbehorende zoneringen en leggergegevens zoals onderhoudsplichtigen. De legger oppervlaktewateren bestaat uit de volgende onderdelen: 
a) (Geografische) database, waarin alle leggergegevens zijn opgenomen. Deze (geografische) database wordt onder andere via leggerkaarten en 

internet ontsloten.  
b) Uitgangspuntennota waarin alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de legger oppervlaktewateren staat uitgewerkt.  
 
 
Leggerbepalingen 
Onderstaand zijn de belangrijkste leggerbepalingen weergegeven. Voor een compleet overzicht van alle leggerbepalingen, zie de uitgangspuntennota. 
 
 
Artikel 3: Categorieën oppervlaktewateren 
1. Primaire oppervlaktewateren: Oppervlaktewateren met een belangrijke functie (een regionaal belang) in de wateraan- en afvoer en/of 

waterberging en/of voor de instandhouding van de waterkering. 
2. Overige oppervlaktewateren: Oppervlaktewateren met een voornamelijk lokale transportfunctie en/of welke een zekere drooglegging 

(ontwatering) dienen te geven.. 
 
 
Artikel 4: Werkingsgebied legger oppervlaktewateren 
1. In de legger oppervlaktewateren zijn de volgende zoneringen (zie de in de legenda weergegeven tekening met zoneringen)  vastgelegd: 

a. Kernzone: Centrale gedeelte van een oppervlaktewater, breedte is locatie afhankelijk. 
b. Beschermingszone: Primaire wateren 5 m breed, overige wateren 2 m breed, gemeten vanaf de insteek. 
c. Buitenbeschermingszone: 50 m breed, gemeten vanaf de grens beschermingszone. 

 
 
2. De in artikelen 5 en 6 weergegeven onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen zijn alleen van toepassing op de kernzones van 

oppervlaktewateren 
 
 
Artikel 5: Onderhoudsplichtigen 

Wie (gedeeltelijk) onderhoudsplichtig is van de kernzone van een oppervlaktewater is vastgelegd in de legger. Bij de toedeling van de 
onderhoudsplichtigen zijn onderstaande regels toegepast. Incidenteel is hiervan gemotiveerd afgeweken.  

 
1. Primaire oppervlaktewateren: 

a. Het onderhoud van het nat profiel van primaire oppervlaktewateren berust bij het hoogheemraadschap. 
b. Het onderhoud van de taluds van primaire oppervlaktewateren berust bij de eigenaren van de aan de primaire oppervlaktewateren 

grenzende percelen, ieder naar lengte van zijn recht. 
c. In het geval in de legger een natuurvr iendelijke oeverlijn is vastgelegd berust het onderhoud aan de waterzijde van de 

natuurvriendelijke oeverlijn bij de in de legger vermelde onderhoudsplichtige. Aan de landzijde van de natuurvr iendelijke oeverlijn 
blijft het onderhoud bij de onder lid b. vermelde onderhoudsplichtige liggen. 

 
2. Overige oppervlaktewateren, natprofiel – stedelijke gebieden: 

Het onderhoud van het natprofiel van de overige oppervlaktewateren in stedelijke gebieden  
berust bij de kadastrale eigenaren. 
 

3. Overige oppervlaktewateren, natprofiel – meren: 
Het onderhoud van het natprofiel van meren welke behoren tot de categorie overige 
oppervlaktewateren berust bij de kadastrale eigenaren. 
 

4. Overige oppervlaktewateren, natprofiel: 
Het onderhoud van het natprofiel van de overige oppervlaktewateren berust, behoudens het bepaalde onder lid 2 en 3: 
a. in de boezem bij de kadastrale eigenaren. 
b. in de polders in landelijk gebied bij de eigenaren van de aan deze oppervlaktewateren grenzende percelen (aangelanden) ieder voor 

de halve breedte en naar de lengte van zijn recht. 
 
5. Overige oppervlaktewateren, taluds: 
 Het onderhoud van de taluds van overige-oppervlaktewateren berust: 

a. bij de eigenaren van de aan de overige-oppervlaktewateren grenzende percelen (aangelanden), ieder naar de lengte van zijn recht. 
b. In het geval in de legger een natuurvr iendelijke oeverlijn is vastgelegd berust het onderhoud aan de waterzijde van de natuurvriendelijke 

oeverlijn bij de in de legger vermelde onderhoudsplichtige. Aan de landzijde van de natuurvriendelijke oeverlijn blijft het onderhoud bij de 
onder lid a. vermelde onderhoudsplichtige liggen. 

 
 

Artikel 6: Onderhoudsverplichtingen 
1.  De onderhoudsplicht met betrekking tot de kernzones van de oppervlaktewateren omvat:  
  a. gewoon onderhoud natprofiel: het schoonmaken zoals geregeld in artikel 6, tweede lid. 
  b. buitengewoon onderhoud natprofiel: het op afmetingen houden zoals geregeld in artikel 6, derde lid.  
  c. onderhoud taluds, zoals geregeld in artikel 6, vierde lid. 
 
 
Gewoon onderhoud natprofiel (zie kaart Onderhoudsplichtigen gewoon onderhoud natprofiel)  
2. De onderhoudsplichtigen dragen zorg voor een goede staat van het nat profiel van de oppervlaktewateren door: 

a. het verwijderen van voorwerpen, materialen en stoffen die de af- en/of aanvoer en/of berging van water hinderen. 
b. het vóór door het bestuur vooraf aangekondigde schouwdata schonen door het maaien en verwijderen van begroeiingen anders dan 

die dienen tot verdediging van de taluds. 
 
 
Buitengewoon onderhoud natprofiel (zie kaart onderhoudsplichtigen buitengewoon onderhoud natprofiel) 
3. a.  De onderhoudsplichtigen van oppervlaktewateren zijn, onverminderd het in de vorige artikelen bepaalde, verplicht deze in stand te 
  houden overeenkomstig het in de legger bepaalde omtrent richting, vorm, afmeting en constructie van de oppervlaktewateren. 

 
                  b.        De in de legger weergegeven waterdiepte is de ingreepmaat (minimaal vereiste waterdiepte t.o.v. schouwpeil). De onderhoudsmaat 
                             (waterdiepte tot waar maximaal gebaggerd mag worden) ligt maximaal 0,20 m onder de ingreepmaat. 
                                              
 c. Na beoordeling door Rijnland kan als gevolg van lokale omstandigheden (bijvoorbeeld loopzand, onstabiele waterbodems en 

dergelijke) afgeweken worden van de in de legger weergegeven afmetingen. 
 
Onderhoud taluds (zie kaart onderhoudsplichtigen onderhoud taluds) 
4. De onderhoudsplichtigen dragen zorg voor een goede staat van de taluds door het behoorlijk in stand houden van de taluds, alsmede de 

daartoe behorende verdedigingswerken, voor zover dat nodig is om te voorkomen dat door inzakking de af- en/of aanvoer van water wordt 
gehinderd, dan wel dat aangelegde onderhoudsstroken en/of afraster ingen door inzakking worden bedreigd.  Deze zorg omvat ook het 
maaien, afsteken en ophalen van de taluds. 

herziening 2011
oppervlaktewater
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PACHTOVEREENKOMSTEN 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

 
 NUMMER: 

 
. 
 
 
 

 
 

 
Artikel 1 Los land 
 
Ingeval van verpachting van los land zijn de 
bepalingen die betrekking hebben op de opstallen 
niet van toepassing, zijnde artikelen 15 en 17. 
 
 
Artikel 2 Aanvaarding 
 
1. De verpachting geschiedt voetstoots, terwijl 

partijen verklaren het pachtobject geheel te 
kennen en daarvan geen nadere omschrijving te 
verlangen. 

2. Verpachter is niet gehouden pachter te vrijwaren 
terzake van heersende en lijdende erfdienst-
baarheden of andere lusten en lasten; hij staat 
niet in voor gebreken, bekend of onbekend, 
zichtbaar of verborgen. 

3. Pachter doet afstand van het recht op schade-
vergoeding in het geval pachter het gebruik of de 
vruchttrekking geheel of gedeeltelijk komt te 
missen door de uitoefening van een bestaand, bij 
het aangaan van de overeenkomst aan partijen 
redelijkerwijs niet bekend recht op het 
pachtobject door derden. 

 
 
Artikel 3 Oppervlakte 
 
Verschil tussen de werkelijke en opgegeven grootte 
van het pachtobject zal geen grond opleveren tot 
wijziging van de pachtprijs of vernietiging van de 
pachtovereenkomst. 
 
 
Artikel 4 Pachtprijs en betaling 
 
1. De pachtprijs zal, zonder enige korting, aftrek of 

verrekening, worden voldaan op de door 
verpachter aangegeven wijze. 

2. Bij niet tijdige betaling van de pachtprijs is 
pachter in gebreke zonder dat enige ingebreke-
stelling nodig is. De alsdan verschuldigde 
pachtprijs wordt vermeerderd met 1% rente voor 
iedere maand of een gedeelte van een maand 
dat pachter in gebreke is. Pachter verkrijgt 
daardoor geen recht op uitstel van betaling. 

 De kosten verbonden aan de incasso van de 
pachtprijs komen voor rekening van pachter. 

 
 
Artikel 5 Lasten 
 
1. De gebruikerslasten komen voor rekening van 

pachter. 
2. Indien pachter geen pachtersomslag is 

verschuldigd ingevolge artikel 116, onderdeel b, 
van de Waterschapswet, wordt de pachtprijs  
vermeerderd met maximaal 50% van de water-
schapslasten zoals die in het betrokken jaar zijn 
vastgesteld.  

3.  Indien op het pachtobject een ruilverkavelings-
rente dan wel een landinrichtingsrente rust, wordt 
de pachtprijs vermeerderd met 50% van de op 
het pachtobject rustende ruilverkavelingsrente 
dan wel landinrichtingsrente, met een maximum 
bedrag per hectare per jaar zoals die door de 
Minister van LNV wordt vastgesteld.  

 
 
Artikel 6 Rechten van derden 
 
1. Pachter is verplicht bestaande uit- en/of 

overwegen over het pachtobject, hetzij ten 
behoeve van andere eigendommen van 
verpachter, hetzij dat verpachter deze aan 
derden heeft verleend, zonder vergoeding te 
gedogen. 

2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van verpachter zal pachter uit- en/of overwegen 
niet aan derden mogen toestaan of zodanig 
gebruik van het pachtobject mogen gedogen. 

3. Pachter is verplicht voor het bezit en het behoud 
van de rechten van verpachter op het pacht-
object te waken. Voor zover mogelijk zal pachter 
in verband daarmede rechten uitoefenen die 
verjaring voorkomen. Pachter zal van iedere 
inbreuk op de in de eerste zin van dit lid 
bedoelde rechten onverwijld aan verpachter 
kennis geven. 

4. Pachter is verplicht te zorgen dat ten laste van 
het pachtobject geen erfdienstbaarheden of 
andere lasten ontstaan, een en ander op straffe 
van vergoeding van kosten, schaden en renten. 
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5. Pachter zal verpachter onverwijld in kennis 
stellen van feitelijkheden en handelingen van 
derden ten gevolge waarvan pachter in het genot 
van het pachtobject wordt belemmerd. 

 
 
Artikel 7 Jacht en visserij 
 
1. Verpachter behoudt zich het recht en het genot 

van jacht en visserij op het pachtobject voor, 
waaronder begrepen het zoeken en rapen van 
eieren. 

2. Pachter verleent aan verpachter toestemming 
het genot van de jacht en de visserij op het door 
hem gepachte te verhuren. 
Voorts verleent pachter aan verpachter en door 
deze aan te wijzen derden toestemming om op 
de pachtgronden gebruik te maken van de ten 
behoeve van de uitvoering krachtens de Flora- 
en Faunawet gegeven vrijstellingen (artikel 65), 
aanwijzingen (artikel 67) en ontheffingen 
(artikelen 68 en 75). Pachter is verplicht om die 
toestemming desgevraagd schriftelijk te 
bevestigen. Indien verpachter van deze toestem-
mingsmogelijkheid geen gebruik wil maken dient 
dat in de pachtovereenkomst te worden bepaald. 

3. Pachter machtigt hierbij verpachter aan derden, 
die ten behoeve van de uitoefening van het 
jachtrecht of de visserij gebruik van of toegang 
tot het pachtobject behoeven, dat gebruik of die 
toegang toe te staan. 

4. Pachter zal mede toezicht houden op het voor-
komen van stroperij e.d., mededeling doen aan 
verpachter of zijn gemachtigde wanneer door 
hem stroperij of andere benadeling van de wild- 
en/of visstand wordt ontdekt en zelf maatregelen 
te nemen om te voorkomen dat het wild 
nodeloos wordt verontrust of in gevaar gebracht. 

 
 
Artikel 8 Gebruiksbepalingen 
 
1.  Pachter zal het pachtobject als een goed pachter 

gebruiken overeenkomstig de bestemming. 
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van verpachter zal pachter: 

- het pachtobject niet van bestemming, inrichting 
of gedaante veranderen, ook niet door het 
aanbrengen van verbeteringen; 

- het pachtobject noch geheel noch gedeeltelijk 
aan anderen in pacht of gebruik afstaan of 
toelaten; 

- geen grind, zand of andere bodemspecie 
verkopen of wegvoeren; 

-  geen zuiveringsslib op het pachtobject aan-
brengen; 

- het pachtobject niet exploiteren als pension voor 
verhuur van kamers, kampeerbedrijf o.i.d.; 

- op of in het pachtobject geen caravans, 
campers, vouwwagens e.d. van derden mogen 
(doen) stallen; 

- op het pachtobject geen afval, hoe ook 
genaamd, mogen deponeren of zulks toestaan of 
toelaten; 

- geen overeenkomsten met derden aangaan, op 
grond waarvan de exploitatie van de grond aan 
beperkende maatregelen onderworpen kan 
worden, zoals het aangaan van beheersovereen-
komsten; 

- op het pachtobject geen opstallen, reclame-
borden (waaronder begrepen reclame-uitingen 
anderszins) e.d. plaatsen of doen plaatsen; 

- geen vee van anderen inscharen; 
- geen gras op stam verkopen. 

Bij verlening van toestemming geldt dat 
onderhoud, reparaties en verzekering van het 
opgerichte en de verhoging van grond- en 
andere lasten die daarvan het gevolg is, voor 
rekening van pachter komen, onverminderd het 
recht van verpachter om nadere voorwaarden te 
stellen. 

2.  Pachter zal het pachtobject niet in waarde 
mogen doen verminderen.  

 
 
 
Artikel 9 Gronden 
 
1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van verpachter, is het pachter niet toegestaan 
grasland te scheuren, behoudens na verkregen 
machtiging overeenkomstig artikel 7:348 lid 2, 3 
en 4 van het Burgerlijk Wetboek. 

2. Pachter moet het land vrijhouden van schadelijke 
gewassen en onkruid en hij zal het onderhoud 
van het pachtobject zodanig moeten verzorgen 
zoals nodig is en wordt vereist. 

3. Pachter dient zaaizaad en pootgoed te gebruiken 
dat aan de gebruikelijke eisen voldoet. 

4. Pachter zal het pachtobject regelmatig en naar 
behoren bemesten met de toegestane middelen 
en hoeveelheden.  

5. Pachter zal akkerbouwgrond betelen met een 
bouwplan waarbij een gangbare vruchtwisseling 
wordt toegepast, die aansluit aan de teelt van 
vorige jaren, waarbij het telen van grove tuin-
bouwproducten is toegestaan. 

4. Pachter zal er voor zorg dragen, dat geen 
loslopende honden en/of katten op het gepachte 
land aanwezig zijn. 

 
 
Artikel 10 Houtopstanden 
 
1. Houtopstanden blijven met uitzondering van de 

vruchtbomen buiten deze overeenkomst. 
Verpachter behoudt zich derhalve het genot van 
alle houtopstanden voor, alsmede het recht van 
herinplant. 

2. Pachter moet gedogen dat het verpachte wordt 
betreden voor het vellen, afvoeren, onder-
houden en wederinplanten, zonder dat verpach-
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ter daarvoor enige schadevergoeding aan 
pachter verschuldigd is. 

3. Pachter zal zodanige voorzieningen treffen dat 
wordt voorkomen dat door op het pachtobject 
geweid vee schade aan de houtopstanden wordt 
toegebracht. Afrasteringen mogen op geen 
enkele wijze aan houtopstanden worden 
bevestigd. 

 
 
Artikel 11 Boomgaarden 
 
1. Pachter zal er voor zorg dragen, dat de 

boomgaard als zodanig in stand blijft. Het is niet 
toegestaan in de boomgaard vee te weiden. 
Pachter zal de opstand naar de eisen van de tijd 
verzorgen. 

2. Afzonderlijke dode en/of zieke vruchtbomen 
zullen door pachter worden verwijderd en op zijn 
kosten vervangen. 

3. Een als één geheel geëxploiteerd onderdeel van 
de vruchtboomopstand, dan wel de gehele 
opstand, mag niet zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van verpachter worden 
gerooid, dan wel op andere wijze teniet worden 
gedaan of om geënt. 
Verpachter kan aan deze toestemming 
voorwaarden verbinden ten aanzien van het 
opnieuw inplanten van de desbetreffende opper-
vlakte, welke voorwaarden alsdan onder meer 
betrekking kunnen hebben op het beplantings-
schema, soorten en onderstammen. 

4. Boomgaarden of onderdelen daarvan, waarvan 
gerooide opstanden niet door pachter behoeven 
te worden vervangen, zullen aan het einde van 
de pachtovereenkomst als goed onderhouden 
bouw- en/of grasland door pachter worden 
opgeleverd. 

5. De aanwezige, dan wel door pachter 
noodzakelijk geachte windschermen moeten 
door hem worden onderhouden, dan wel 
ingeplant. Het verwijderen van de windschermen, 
ook als deze door pachter zijn aangelegd, is 
slechts toegestaan na schriftelijke toestemming 
van verpachter. 

6. In afwijking van het gestelde in artikel 10 van 
deze Algemene Voorwaarden komt de eventuele 
houtopbrengst van verwijderde windschermen 
aan pachter ten goede. 

 
 
Artikel 12 Toegang 
 
1. Verpachter en zijn gemachtigde hebben te allen 

tijde het recht op vrije toegang tot het 
pachtobject, voor zover dit niet de gepachte 
woning betreft. Deze laatste zal verpachter c.q. 
zijn gemachtigde slechts mogen betreden na 
voorafgaande mededeling aan pachter. 

2. Bij voorgenomen vervreemding of opnieuw 
verpachten zal, op de daarvoor door verpachter 
aan te wijzen tijden - die plaatselijk gebruikelijk 

zijn – pachter medewerking verlenen aan het 
bezichtigen van het pachtobject en zullen 
desgevraagd inlichtingen of aanwijzingen door 
pachter moeten worden gegeven aan 
belangstellenden. 

3. Verpachter behoudt zich te allen tijde het recht 
voor de nodige werkzaamheden dienende tot 
onderhoud van het pachtobject te verrichten c.q. 
te doen verrichten en op het pachtobject bij 
voorgenomen verkoop of verpachting borden 
en/of aankondigingen te plaatsen. 

 
 
Artikel 13 Productie-/leveringsrechten 
 
1. In geval op het pachtobject productie-, toeslag- 

en/of leveringsrechten of dergelijke rusten of 
komen te rusten of op andere wijze met het 
pachtobject verbonden zijn of worden, verplicht 
pachter zich om deze rechten in stand te 
houden. 

2. Pachter verplicht zich om verpachter alle 
noodzakelijke informatie te verstrekken verband 
houdende met voormelde rechten, hun aard en 
omvang. 

3. Bij het eindigen van de pachtovereenkomst dient 
pachter deze rechten eerst aan verpachter ter 
beschikking te stellen, opdat deze rechten bij het 
pachtobject blijven. Pachter zal tevens zijn 
medewerking verlenen aan de overdracht van 
deze rechten aan verpachter/eigenaar en/of 
volgende gebruiker.  

 
 
Artikel 14 Onderhoud algemeen 
 
1. Pachter moet op zijn kosten de aanwezige 

sloten, greppels, drainagesystemen en duikers 
jaarlijks vóór de schouwdatum schoonmaken. 

2. Pachter zal op zijn kosten moeten repareren, 
onderhouden en eventueel vernieuwen alle 
omheiningen, hekken, pompen, drinkgelegen-
heden, waterleidingen, sloten, greppels, duikers, 
wegen, dammen, bruggen, op- en afritten en 
drainagesystemen. 

3. Boeten en kosten betreffende het pachtobject, 
welke aan verpachter door publiekrechtelijke 
lichamen worden opgelegd c.q. in rekening 
worden gebracht, komen, indien deze het gevolg 
zijn van nalatigheid van pachter, voor zijn 
rekening. 

4. Pachter is aansprakelijk voor alle reparatiekosten 
die voortvloeien uit het verzuim van reparaties, 
onderhoud en het treffen van voorlopige 
maatregelen waartoe hij verplicht is of die 
voortvloeien uit beschadiging ten gevolge van 
onoordeelkundig gebruik. 

5. Verpachter kan aanwijzingen geven aan pachter 
omtrent onderhoudszaken die ten laste van 
pachter komen. Indien pachter een dergelijke 
aanwijzing ontvangt, dient hij deze onverwijld uit 
te voeren. 
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Artikel 15 Onderhoud opstallen 
 
1. Ten laste van verpachter zal uitsluitend zijn het 

groot onderhoud, waaronder wordt verstaan dat 
van muren en gewelven en herstellingen van 
balken en daken en voorts het buiten-
schilderwerk. 

2. Geringe en dagelijkse reparaties, alsmede 
reparaties die voortvloeien uit onoordeelkundig 
gebruik, nalatigheid, onachtzaamheid of verzuim 
van pachter c.q. zijn gezinsleden, komen voor 
rekening van pachter. 

3. Voor rekening van pachter komt onder meer: 
- het schoonhouden van schoorstenen, 

dakgoten, dakbedekking, waaronder het 
regelmatig ontdoen van mos van rietdaken; 

- closetinstallaties, putten en reservoirs, zulks 
met inbegrip van leidingen en rioleringen; 

- het glas- en dak dichthouden van opstallen; 
- vernieuwing van gebarsten ruiten; 
- onderhoud, instandhouding en vernieuwing 

van alle waterleidingen met kranen en andere 
toebehoren; 

- onderhoud, instandhouding en vernieuwing 
van de leiding die de eventuele hydrofoor-
installatie verlaat, indien die installatie door 
verpachter is aangelegd; 

- onderhoud, herstel en vernieuwing van alle 
hang- en sluitwerk; 

- onderhoud, herstel en vernieuwing van alle 
gas-, water-, elektriciteits-, telefoon- en 
overige leidingen met toe- en bijbehoren, een 
en ander overeenkomstig de eisen die 
terzake door het betreffende distributiebedrijf 
worden gesteld; 

- het onderhoud van alle zichtbare ijzerwerk in 
stal en schuur; 

- het herstel van abnormale slijtage veroor-
zaakt door de levende inventaris aan het 
hout-, metsel- en ijzerwerk e.d.; 

- het jaarlijks oliën, teren en carbolineren van 
alle ongeverfd houtwerk, dat aan de 
buitenlucht is blootgesteld; 

- het behang- en schilderwerk binnenshuis; 
- al datgene dat kan strekken tot bevordering 

van orde en reinheid aan en om de woning en 
bedrijfsgebouwen. 

4. Indien in het verpachte een centrale verwar-
mingsinstallatie en/of warmwatertapinstallatie 
aanwezig is, zal pachter voor het behoud 
daarvan zorg dragen "als een goed huisvader". 
Voor rekening van pachter zijn alle kosten van 
herstel van schade - niets uitgezonderd - 
ontstaan door nalatigheid, onoordeelkundig 
gebruik of het op ondeskundige wijze reinigen 
van de ketel met toebehoren door pachter zelf of 
door hem aangewezen personen. 
Pachter is verplicht maatregelen te nemen die 
hem ten dienste staan ter voorkoming van 
bevriezing van de centrale verwarmingsinstallatie 

en de warmwatertapinstallatie. Voor zover zulks 
niet door verpachter voor rekening van pachter 
geschiedt, zal pachter voor zijn rekening zorg 
dragen voor het afsluiten van een zogenaamd 
service-abonnement bij een erkend installatie-
bedrijf, in welk abonnement het jaarlijks reinigen 
van de ketel met toebehoren is begrepen. 

5. Pachter is verplicht aan verpachter zo spoedig 
mogelijk kennis te geven van spoedeisende 
onderhoudswerkzaamheden die ten laste van 
verpachter komen en in afwachting van 
herstelling al die maatregelen te nemen die 
verdere schade zoveel mogelijk voorkomen. 

 
 
Artikel 16 Verzekering 
 
1. Pachter verplicht zich te verzekeren tegen 

bedrijfsschade, waartegen verzekering redelijker-
wijs verwacht kan worden. Nalatigheid wordt 
aangemerkt als schuld in de zin van artikel 7:330 
lid 2 sub b van het Burgerlijk Wetboek. 
Onder de verzekeringsverplichting wordt 
verstaan de verzekering tegen brand-, bliksem- 
en stormschade van vee, voorraden, 
landbouwgereedschappen, werktuigen en alles 
wat tot de bedrijfsinventaris van pachter behoort. 

2. Pachter zal de verzekering sluiten bij een solide 
brand- en/of schadeverzekeringsmaatschappij. 

3. Kwitanties van de laatst betaalde premie moeten 
op verzoek bij de betaling van de eerste 
pachttermijn van ieder pachtjaar worden 
overlegd. Indien verpachter zulks wenst, moet 
pachter de polissen van deze verzekering aan 
verpachter ter inzage geven. 

 
 
Artikel 17 Brand- of storm, molest 
 
1. In geval door brand, veroorzaakt door schuld van 

pachter of van hen die met zijn toestemming op 
of in het pachtobject verblijven, de gepachte 
gebouwen geheel of gedeeltelijk worden 
vernield, behoudt verpachter zich het recht voor 
de volle pachtsom te vorderen, onverminderd 
zijn recht op schadevergoeding krachtens de 
wettelijke bepalingen. 

2. Ingeval van gehele of gedeeltelijke vernieling van 
de gepachte gebouwen door een omstandigheid 
buiten de schuld van pachter of van hen die 
ingevolge het eerste lid aansprakelijk zijn, zal 
aan pachter op diens verzoek een redelijke 
korting op de pachtprijs worden verleend. 
Verpachter zal echter niet kunnen worden 
verplicht tot betaling van schadevergoeding aan 
pachter wegens gemis van genot of anderszins. 

3. Bij gehele of gedeeltelijke vernieling van 
gebouwen zal pachter voor eigen rekening zorg 
dragen voor een tijdelijke voorziening in 
bewoning, berging en veestalling. 

4. Indien ten aanzien van de bescherming tegen 
gevaren van aanvalsdaden uit de lucht en/of 
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gewelddaden of terreuracties vanaf de grond van 
welke aard, oorsprong of oorzaak ook, door de 
overheid wetten worden afgekondigd of 
maatregelen verplichtend worden voorge-
schreven, zal pachter verplicht zijn die voor-
schriften of maatregelen voor zover betrekking 
hebbende op het pachtobject na te komen of te 
gedogen. Hij zal daarvoor geen vergoeding, 
compensatie of schadeloosstelling van 
verpachter kunnen vorderen. 
Hetzelfde geldt voor genoemde daden, acties of 
tegenmaatregelen direct of indirect gevraagd, of 
ongevraagd veroorzaakte schade of ongerief aan 
het pachtobject. 

 
 
Artikel 18 Schade 
 
Pachter zal verpachter onverwijld kennis geven van 
schade, door hem of derden aan het pachtobject 
toegebracht en jegens verpachter aansprakelijk zijn 
voor alle schaden aan het pachtobject toegebracht, 
tenzij deze buiten zijn schuld en de schuld van hen 
die met zijn toestemming op of in het pachtobject 
verblijven, ontstaan zijn. 
 
 
 
Artikel 19 Onteigening 
 
1. Indien een gedeelte van het pachtobject wordt 

onteigend, zal de pachtprijs evenredig worden 
verlaagd, onverminderd de wettelijke rechten van 
pachter tegenover de onteigenaar. 

2. Bij onteigening, geheel of gedeeltelijk, is 
verpachter aan pachter geen enkele schade-
vergoeding verschuldigd. 

 
 
Artikel 20 Mededelingen bij overlijden 
 
Bij het overlijden van pachter zijn de erfgenamen 
gehouden daarvan binnen een maand mededeling 
aan verpachter te doen. Voorts zullen zij daarbij 
mededelen wie de erfgenamen van pachter zijn en 
uit welke hoofde. 
 
 
Artikel 21 Oplevering 
 
1. Pachter levert het pachtobject bij het einde van 

de pachttijd aan verpachter op in dezelfde staat 
en met dezelfde bestemming als waarin hij het 
heeft ontvangen, of waarin het is gebracht met 
toestemming van verpachter of met machtiging 
van de Grondkamer of de rechter. 

2. Woningen c.q. bedrijfsgebouwen zullen 
bovendien geheel ontruimd, glas-, dak-, deur- en 
vensterdicht, zuig, bezem- en/of spuitschoon en 
overigens gebruiksvrij in goede staat aan 
verpachter worden opgeleverd. 

3. De eigendom van gewassen, al dan niet 
wortelvast, producten, machines, materialen e.d. 
die na de oplevering nog op of in het pachtobject 
aanwezig zijn gaan zonder vergoeding over naar 
verpachter, tenzij bedoelde eigendom is 
overgegaan naar de opvolgende pachter. 

4. Pachter zal bij het eindigen van de pacht de 
landerijen, sloten, greppels en verder alles wat 
ten dienste van het pachtobject aanwezig is (o.a. 
dammen, hekken en afrasteringen) en zaken die 
bestanddeel zijn van het pachtobject in goede 
staat opleveren, zulks ten genoegen van 
verpachter. 

5. Pachter mag niet zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van verpachter gebruik 
maken van het aan hem toekomende recht tot 
ontruiming op grond van artikel 7:349 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

 
 
Artikel 22 Ingebrekestelling 
 
Ten aanzien van de bij deze overeenkomst 
aangegane verplichtingen, zullen partijen in verzuim 
zijn door de enkele daad of nalatigheid of door enkel 
verloop van een te stellen termijn of door het 
verstrijken van een gestelde datum, zonder dat 
enige sommatie, ingebrekestelling of gerechtelijke 
tussenkomst vereist is. 
 
Artikel 23 Faillissement 
 
Bij faillissement van pachter kan verpachter de 
pacht opzeggen overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 39 van de Faillissementswet. Verpachter kan 
alsdan de volledige pachtprijs over het lopende 
pachtjaar opeisen. 
 
 
Artikel 24 Kosten 
 
De kosten aan de opstelling en afsluiting van deze 
overeenkomst verbonden, alsmede de kosten van 
eventuele aanvullings- en wijzigingsovereenkomsten 
en de toetsingskosten van de Grondkamer komen 
voor rekening van pachter. Deze kosten dienen door 
pachter aan verpachter te worden voldaan binnen 
14 dagen nadat verpachter om desbetreffende 
voldoening heeft verzocht, waarbij het bepaalde in 
artikel 4 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden van 
overeenkomstige toepassing is. 
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2.1  Arnhem & omgeving
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