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graspad

loopplank met leuning
en klaphek

loopplank met leuning
en klaphek

Detail 1.

Detail 2.

loopplank met leuning
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2.
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4.
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2x

fietsers en voetgangersbrug

fietsparkeervoorziening + picknicklocatie

picknicklocatie

halfverhard voetpad + prikdraad

sloot dempen

fietsparkeervoorziening

groenzone

vlonderpad

vlonderpad

informatievoorziening
+ fietsparkeervoorziening

informatievoorziening
+ fietsparkeervoorziening
+ picknickvoorziening

fiets- en landbouwverkeer

nieuwe watergang 
tussen pad en percelen

sloot dempen

sloot dempen

ter plaatse van dam 
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1:1.250
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landbouwbrug vervangen
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profiel 7

profiel 4a-b

profiel 1
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profiel 3

profiel 4
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profiel 6

profiel 7



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
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Profiel 1: Graspad langs natuurvriendelijke oever

loopplank met leuning en klaphek

verhard pad tbv fietsroute en landbouwverkeer

blauwe reiger langs rietoever

graspad op perceelsrand



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
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blauwe reiger langs rietoever

graspad op perceelsrand Halfverhard wandelpadoverstap bij raster

kreek met rietoevers

natte natuurontwikelingvlonderbrug
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Grote zeggenmoeras is te vinden op vochtige tot natte, 
matig voedselrijke plaatsen en heeft een wat hogere 
structuur dan grasland. Kenmerkende soorten voor grote 
zeggenmoeras zijn  bijvoorbeeld scherpe zegge, tweeri-
jige zegge en grote wederik. Verschillende  vogelsoorten 
foerageren in zeggenmoeras en voor bijvoorbeeld porse-
leinhoen broed erin. 

Zeggenmoeras wordt eens per 2-3 jaar in de herfst ge-
maaid. 

Zilverschoongraslanden zijn nat en bloemrijk met soorten 
als kruipende boterbloem, zilverschoon en gewone water-
bies. Goed ontwikkelde zilverschoongraslanden zijn rijk 
aan weidevogels, waaronder kievit, grutto en slobeend. 

Zilverschoongraslanden worden in stand gehouden door 
een combinatie van inundatie en extensieve begrazing. 
Overmatige begrazing is echter negatief voor zowel de 
vegetatie als de weidevogels.

In de vochtige kamgrasweiden komen veel verschillende 
soorten grassen voor. Daarnaast is er een groot aandeel 
van rozetplanten en andere laag bij de grond groeiende 
bloemen, zoals madeliefje, scherpe boterbloem en ge-
wone brunel. Kamgrasweiden vormen een broedgebied 
voor andere de scholekster, veldleeuwerik en grutto en 
zijn door de bloemenrijkdom aantrekkelijk voor insecten 
en daarmee ook voor vogels en zoogdieren. 

Kamgrasweiden worden beweid of gehooid in juni/juli en 
nabeweid.

Op basis van hoogtegegevens is de nieuwe ‘kreek’ inge-
passen. Deze zal steile oevers krijgen met kreekruggen. 
Deze kreekruggen zijn enkele decimeters hoger dan het 
omliggende maaiveld, waardoor deze jaarrond toeganke-
lijk zijn voor wandelaars. 

De kreek zal mede door de ruigere, hogere oeverbegroei-
ing een duidelijke structuur vormen tussen de afgegraven 
percelen. Een enkele keer kruist de kreek met een sloot en 
kanoroute. De wandelroute loopt middels een vlonderbrug 
over de nattere delen.

De zuidelijke entree wordt gevormd door de veetunnel 
onder de Provinciale weg door. Deze tunnel wordt toegan-
kelijk gemaakt voor voetgangers. 

Vanuit deze entree kan men langs de Zijl of langs de Pro-
vinciale weg lopen met zicht op de dotterbloem- en zilver-
schoongraslanden. 

Dotterbloemhooiland zijn natte weiden met grassen en 
moerasplanten, zoals dotterbloem, echte koekoeksbloem, 
watermunt en moerasvergeet-me-nietje. Dotterbloemhoo-
ilanden zijn een broed- en foerageergebied voor de weide-
vogels watersnip en tureluur. 

De graslanden worden gemaaid in juli of augustus en even-
tueel extensief nabeweid. Door intensievere beweiding 
ontstaan vaak overgangen naar kamgrasland (zie onder).

In dit gebied zullen twee sloten hun waterafvoerende func-
tie verliezen. Deze sloten worden geisoleerd en zullen 
hierdoor verlanden. Het resultaat is een biotoop voor am-
fibieen, vissen en watervogels. 

Eventueel kan ervoor gekozen worden om deze sloten 
extensief te beheren iedere paar jaar. Zo blijft er een diver-
siteit aan biotopen aanwezig. 

Rondom de afgegraven percelen liggen de onverharde 
voetpaden. Deze paden zijn jaarrond begaanbaar door de 
hoogteligging op het oorspronkelijke maaiveld. 

Vanaf deze randen heeft men overzicht over de natte per-
celen, ideaal voor natuurliefhebbers. 
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30 cm afgraven
zilverschoongrasland in
mozaiek met kamgrasweide

50 cm afgraven
natte laagte

40 cm afgraven
dotterbloemhooiland,
grote zeggenmoeras

30 cm afgraven
zilverschoongrasland
en kamgrasweide

30 cm afgraven

30 cm afgraven
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