
 
 
 

 
MOTIE (niet geheel) Vreemd aan de orde van de dag 

 
 

Voorstel nummer: 1                                                                              
 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen op 4 april 2016 
 
 
Onderwerp: VVGB fietsverbinding Achthovenerpolder, vervallen compensatie waardevol 
weidevogelgebied 
 
 
De Raad, 
 
overwegende dat   

 Bij de uitvoering van het plan ‘fietsverbinding Achthovenerpolder’ gekozen is om het verlies 
aan waardevol weidevogelgebied niet in gelijkwaardige oppervlakte te compenseren 

 
Constaterende dat  

 in Warmond, Zoeterwoude, Hoogmade en Kaag en Braassem boeren hun melkveebedrijf 
‘weidevogelvriendelijk’ runnen, 

 doel van het project ‘fietsverbinding Achthovenerpolder’ expliciet is de polder voor extensieve 
recreatie te ontsluiten  en de beleving van ons veenweidelandschap met zijn karakteristieke 
weidevogels te bevorderen 

 
Van mening dat 

  weidevogelvriendelijk’ agrarisch beheer in de Achthovenerpolder  een belangrijke bijdrage 
kan leveren aan het doel van het project  

 
 
 
Roept het college op om  

  grondeigenaren en pachters in de Achthovenerpolder actief te informeren over het belang dat 
de gemeente hecht aan weidevogelvriendelijk agrarisch natuurbeheer 

  in samenwerking met de Stichting Land van Wijk en Wouden op creatieve wijze alle ter 
beschikking staande mogelijkheden en ingangen te gebruiken om bij grondbezitters en 
gebruikers van de polder voor een weidevogelvriendelijke bedrijfsvoering te lobbyen  

  Jaarlijks in maart bij begin van het broedseizoen de raad te informeren over de gezette stappen 
en de geboekte vorderingen. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 



Toelichting: 
 
De fietsverbinding maakt deel uit van een breder plan voor de recreatieve ontsluiting van de 
Achthovernerpolder . Drijfveer achter dit plan is de wens het polderlandschap te behouden. Het voor 
onze streek karakteristieke en in Europa unieke veenweidelandschap is juist door zijn weidevogels zo  
bijzonder en aantrekkelijk. 
 
Het gebied waarin de nieuwe fietsverbinding komt is aangewezen is als waardevol weidevogelgebied. 
Het verlies aan weidevogelgebied van ruim een hectare dient te worden gecompenseerd (zie de 
natuurtoets). Deze compensatie vindt de facto niet plaats zoals bedoeld (in oppervlak, zie 
beantwoording raadsvraag nr. 35). Het feitelijk voor weidevogels geschikte broedgebied neemt dus af. 
In principe is er in de aanpalende polder voldoende ruimte voor weidevogels. Het weidebeheer  is 
echter op dit moment niet aangepast aan de behoeften van weidevogels. 
 
Natuuronderzoek toont aan dat het weidevogelbestand vooral gebaat is met een hogere kwaliteit van 
de weilanden (soortenrijk, aangepaste bemesting en aangepast maaischema). In de ruimtelijke 
onderbouwing bij het plan fietsverbinding Achthovenerpolder wordt juist gepleit voor een dergelijk 
weidevogelvriendelijk agrarisch natuurbeheer. 
Deze vorm van natuurbeheer op vrijwillige basis is in de Achthovenerpolder na jarenlange inzet van 
vrijwilligers (Vogelwerkgroep, Land van Wijk en Wouden) nog steeds niet van de grond is gekomen. 
Boeren in Zoeterwoude, Warmond, Kaag en Braassem en Hoogmade beheren hun grasland inmiddels 
wel ‘weidevogelvriendelijk’. 
 
Het streven van Leiderdorp en de omliggende gemeenten is erop gericht het veenweidegebied 
recreatief en toeristisch op de kaart zetten, ook als weidevogelgebied.  
Op middellange termijn zullen de projecten Boterhuispolder, Achthovenerpolder, het HSL/A4 
informatiecentrum en het transferium Zoeterwoude zich in sterke mate (kunnen) profileren als 
trekpleisters voor natuurliefhebbers. 
 
Het is daarom in het belang van Leiderdorp zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op eigenaren en 
gebruikers van het grote gebied van de Achthovenerpolder om ook hier tot een weidevogelvriendelijk 
beheer te komen.  
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