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Postregistratienummer:  2012i00697 
Aan:     de leden van de raad 
Van:     Achmed Achbari / Paul Vermeer  
Datum:    20 april 2012 
Betreft:    vragen n.a.v. presentatie Boterhuispolder 
 
 

 
Geachte leden van de raad,  
 
Tijdens de presentatieavond van 14 maart 2012 hebben wij het definitief ontwerp van het 
inrichtingsplan van de Boterhuispolder gepresenteerd en toegelicht. Tijdens de presentatie 
zijn een aantal vragen gesteld. In deze notitie zullen wij deze vragen toelichten/ 
verduidelijken. 
 
Natte natuur  
In het zuidelijke deel van de Boterhuispolder wordt een gebied met natte natuur gerealiseerd. 
Tijdens de presentatie is gecommuniceerd, dat er in het gebied circa 30 tot 50 centimeter 
wordt afgegraven, waardoor het land onder water komt te staan. Tijdens de presentatie is 
opgemerkt dat deze plek fungeert als broedplek voor weidevogels.  
 
In het deel dat bestemd is voor natte natuur (zuidelijke deel van de polder), wordt 
respectievelijk tot 30, 40 en 50 centimeter onder het bestaande maaiveldniveau afgegraven 
om natte natuur te realiseren. Het waterpeil ligt op dit moment gemiddeld > 50 cm onder het 
maaiveld. De bodem staat dus na het afgraven niet overal permanent onder water, maar op 
enkele plekken. Hierdoor ontstaat er op deze locatie ruig grasland. Dit is erg aantrekkelijk 
voor de weidevogels als foerageergebied, omdat er veel voedingstoffen te vinden zijn. In de 
bijlage treft u een gedetailleerde uitwerking van de natte natuur aan. Door het maaiveld in 
hoogte af te wisselen zullen de weidevogels hun broedplekken op de hoger gelegen delen 
die altijd droog blijven maken en hun voedsel vlakbij kunnen vinden op de nattere lager 
gelegen delen. Dit is dus anders dan in de presentatie vermeld. Wij zullen het gebied met 
natte natuur nog toetsen aan ecologisch waarden. 
 
Overstapplaatsen kano’s  
In het definitief ontwerp, zoals in de bijlage opgenomen, zijn 5 overstapplaatsen voor de 
kano’s beoogd. In Leiderdorp zijn dit er 2 en in het Teylingse deel 3. Afhankelijk van de 
gekozen route moet een kanoër in de hele polder 3 of 4 keer overstappen. Dit is inclusief het 
overstappunt om de polder binnen te komen en uit te treden. De overstappunten in het 
Teylingse deel worden nader uitgewerkt en getoetst op veiligheid.  
 
De nadruk bij het inrichtingsplan ligt op het toestaan van uitsluitend extensieve recreatie en 
het zo goed mogelijk inpassen van de inrichtingsmaatregelen in het plangebied. Er is bewust 
gekozen om geen open verbinding te realiseren maar juist een aantal overstappunten te 
creëren om zo te voldoen aan de doelstellingen van het inrichtingsplan. 
 
Ontsluiting polder - Rotonde Leyhof 
Voor de rotonde zal worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn om deze door 
voetgangers en fietsers veilig te kunnen laten oversteken (om de polder binnen te treden). In 
het budget voor de BHP is daar in financiële zin niet in voorzien. Er wordt gezocht naar een 
financiële oplossing om deze maatregelen te kunnen realiseren.  



 

 

 
 
 
 
Broedseizoen  
In het broedseizoen van de weidevogels (15 maart t/m 15 juni) worden de paden in de hele 
polder fysiek afgesloten voor voetgangers en wielrijders. 
 
Toegankelijkheid voor minder validen  
De polder is in principe ook toegankelijk voor minder validen. Echter bevat het ontwerp ook 
een aantal onverharde wegen en vlonderpaden. In het algemeen zijn deze paden niet 
geschikt voor minder validen. De rolstoelgebruikers en scootmobielers zijn vooral 
aangewezen op de verharde paden. Zij kunnen dus wel van oost naar west en van zuid naar 
noord tot de grens met Teylingen de polder doorkruisen. Wij zullen in de uitwerking van de 
rustpunten, picknickplekken en informatieobjecten rekening houden met deze doelgroep.  
 
 
 
Bijlagen: 

1. DO Boterhuispolder 
2. Gedetailleerde kaart natte natuur  (voorlopige versie) 
3. Presentatie BHP 


