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Op 10 april 2013 heeft de Agrarische Natuurvereniging VANAde het college van Leiderdorp een 
brief gestuurd waarin zij hebben aangeven zich ernstig zorgen te maken over de wijze waarop, 
ondanks het broedseizoen, er toch werkzaamheden worden uitgevoerd in de polder. Tevens 
geven zij aan dat het verbod de polder niet te betreden massaal wordt genegeerd. 
 
1. Wat is de reactie van het college op deze brief? 

Het college onderschrijft het standpunt, dat activiteiten in de polder tijdens het begin van het 
broedseizoen zo veel mogelijk moeten worden vermeden. De werkzaamheden die echter toch 
ten behoeve van de herinrichting moesten plaatsvinden, zijn daarom zorgvuldig onder 
begeleiding van een ecoloog uitgevoerd. Wij betreuren het met u dat bewoners de borden en 
hekken negeren. Daarom zullen er volgende maand nog duidelijker borden worden geplaatst met 
de huisregels van de polder en een strakker verbodsbepalingen.  
 
 
VANAde dringt er op aan de burger, als mede gebruiker van de polder, ook mede 
verantwoordelijk te maken voor het landelijk gebied. 
 
2. Hoe staat het college tegenover dit idee? En indien positief: Hoe denkt het college dit dan 
in 2014 te realiseren? 

Door het openstellen van de polder mede voor recreatief gebruik heeft het college ingezet op 
vergroting van de beleving van de ons omringende natuur. Eigen verantwoordelijkheid van de 
burger wordt daarbij voorondersteld.  
Vanaf 15 maart waren, vanwege het broedseizoen, de nieuw aangelegde paden in de 
Boterhuispolder gesloten voor voetgangers en fietsers. De toegangshekken waren gesloten (niet 
op slot) en de sluiting van de paden in de polder werd aangegeven met borden. 
 



 

 

3. Waarom heeft het college ervoor gekozen om de sluiting van de polder van 15 maart tot 
15 juni, niet vooraf te publiceren in b.v. GAH in het LW? 
Het college heeft ingezet op fysieke afsluiting van het gebied en gerekend op de eigen 
verantwoordelijkheid van de burger. Juist omdat niet alle werkzaamheden in de polder waren 
afgerond wilden wij niet teveel de aandacht op de polder vestigen om toe loop te voorkomen. 
Daarom is met name wel de openstelling per 15 juni gecommuniceerd.  
 
4. Waarom heeft het college, toen bleek dat het verbod om de polder in te gaan, dagelijks werd 
genegeerd, niet alsnog besloten om e.e.a. te publiceren, ook niet nadat van diverse kanten 
hierom werd gevraagd?  
Het is het college niet bekend dat er “van diverse kanten” was verzocht om te publiceren over het 
feit dat de polder was afgesloten.  Het college meende te kunnen rekenen op de eigen 
verantwoordelijkheid van de burger. 
 
Binnenkort wordt de heringerichte Boterhuispolder officieel geopend.  
Tijdens de planvorming en de behandeling in de gemeenteraad van de plannen voor de 
herinrichting van de Boterhuispolder, is aangegeven dat, na inrichting van de polder, het beheer 
(zo mogelijk) zou worden overgedragen aan derden. Genoemd werden toen natuurbeherende 
organisaties als Zuid-Hollandslandschap en Staatsbosbeheer. 
 
 
5. Wie gaat vanaf de opening de polder beheren? 
Het college heeft nog geen besluit genomen over de wijze van beheer van de polder en de 
partijen die daar een rol bij kunnen spelen. Er wordt op dit moment gewerkt aan een beheerplan 
voor de hele polder, het Leiderdorpse en Teylingse deel. Ook wordt onderzocht op welke 
manieren we het beheer in de Boterhuispolder (indien mogelijk) kunnen overdragen aan derden. 
De kosten hiervan worden ook in kaart gebracht. 
 
Als het antwoord op deze vraag is: De gemeente Leiderdorp, dan is de volgende vraag: 
Zie hiervoor bij vraag 5. 
 
6. Wordt het beheer in de toekomst nog overgedragen aan derden? 
Zie hiervoor bij vraag 5. 
 
6b. Zo ja; aan welke termijn wordt gedacht om het beheer over te dragen? 
Het beheerplan en inventarisatie van overdracht zal in het 4e kwartaal zijn opgesteld. Daarna zal 
het college een besluit nemen over al dan niet overdracht van het beheer.  
 
6c. Zo nee; hoeveel gaat het beheer van de polder op jaarbasis kosten en waar zijn de 
benodigde gelden opgenomen in de begroting? 
Er is in de meerjarenbegroting een bedrag van € 120.000,-- in de begroting opgenomen voor 
beheer, onderhoud en afschrijving. Ingaande 2013. 


