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Geachte leden van de raad,  
 
Kort geleden stuurde de gemeenteraad van Teylingen onze raad een motie met het verzoek 
het fietspad in de Boterhuispolder gedurende het gehele jaar open te stellen.  
De motie had de volgende inhoud:  
MOTIE (artikel 33 RvO)  
(Ieder lid kan ter vergadering een motie indienen)  
Van D66, VVD, CDA  
Aan De voorzitter van de raad van Teylingen  
Onderwerp: Fietspad Boterhuispolder vrijgeven tijdens broedseizoen  
Datum raad in openbare  
vergadering bijeen: 26 maart 2015  
De raad van Teylingen, bijeen op 26 maart 2015, overwegende dat:  
1. fietsrecreatie voor Teylingen van groot belang is  
2. er een fantastische nieuwe doorgaande recreatieve fietsverbinding is (op  
Leiderdorps grondgebied van de Boterhuispolder) tussen onze Broek- en  
Simontjespolder (via de Zijlboot) naar het eind van de Nieuwe Weg in  
Leiderdorp,  
3. dit pad vanwege spelregels van de gemeente Leiderdorp pas na het  
broedseizoen gebruikt kan worden  
4. er geen enkel ander fietspad is in het Groene Hart dat in het broedseizoen  
is gesloten en er geen specifieke redenen zijn waarom dat bij dit fietspad  
wel het geval zou moeten zijn,  
5. het college bij de ontwikkelingsplannen voor dit gebied in de eerste  
raadsperiode van de gemeente Teylingen heeft toegezegd dat dit  
specifieke fietspad in het broedseizoen geopend zou zijn (de wandelpaden  
in het Leiderdorpse deel zouden wel dicht gaan en zijn dat ook),  
6. het Leiderdorps grondgebied betreft, maar dat alle gemeenten rond  
Leiden, de provincie en Europa hebben meebetaald aan de  
ontwikkelingen in de Boterhuispolder,  
roept het college op om met Leiderdorp in overleg te gaan om betreffend fietspad ook  
gedurende het broedseizoen gewoon open te stellen, net als alle andere fietspaden in het  
Groene Hart.  
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
Tot zover de motie van onze collega’s.  
Namens mijn fractie stel ik voor om de raad van Teylingen, na advies van het college, 
onderstaande brief te schrijven.  
 
Aan de raad van de gemeente Teylingen.  
Op 26 maart van dit jaar nam uw raad een motie aan over de openstelling tijdens het 
broedseizoen van het fietspad in het Leiderdorpse gedeelte van de Boterhuispolder.  
Wij hebben goede nota genomen van uw argumenten. Deze zijn in onze raad nog eens 
onderstreept door de veerman die een groot aantal adhesiebetuigingen heeft overhandigd 
aan de voorzitter van onze raad.  
 



In uw motie verwijst u terecht naar het punt dat het door Leiderdorp ontwikkelde gebied 
mede gefinancierd is door andere overheden waaronder de Europese Unie en omliggende 
gemeenten. De bedoeling is dat de polder een aanvullende recreatieve functie zal hebben 
ten behoeve van de bewoners van de Leidse regio en dat de recreanten te gast zijn in de 
polder. De financiering maakte deel uit van een veel breder plan waarbij ook de gemeente 
Teylingen het noordelijk gedeelte van de polder zou ontwikkelen. Tot onze grote 
teleurstelling is dat tot op heden niet gebeurd. Daardoor worden de recreatiemogelijkheden 
in de polder ernstig beperkt. Er zouden bijvoorbeeld in het Teylingse gedeelte wandelpaden 
en een rijwielpad worden aangelegd en ook zouden daar meer voorzieningen voor 
natuurontwikkeling en recreatie komen. Wij hopen van harte dat de gemeente Teylingen snel 
overgaat tot ontwikkeling van dit gebied. 
 
Het al of niet openstellen van de Boterhuispolder tijdens het broedseizoen is prominent aan 
de orde geweest tijdens de laatste verkiezingscampagne voor de gemeenteraad en een 
ruime meerderheid van de partijen in de gemeenteraad was tegenstander van opening 
tijdens het broedseizoen. Zoals u zult begrijpen moet er echt sprake zijn van nieuwe feiten 
om een dergelijk standpunt te verlaten.  
Het blijkt landelijk dat weidevogels langzaam uit ons leefmilieu verdwijnen. Gelukkig willen zij 
zich in de Boterhuispolder nog wel nestelen en voortplanten. 
Wij blijven dan ook bij het standpunt dat wij te gast zijn in de polder en dat weidevogels 
tijdens het broedseizoen niet gestoord mogen worden. Wat voor weidevogels vooral storend 
is zijn (loslopende) honden. Mocht het gebied toch worden opengesteld voor rustige 
recreatie voor wandelaars en fietsers tijdens het broedseizoen, dan is er kans dat ondanks 
het hondenverbod er helaas toch recreanten zijn die hun hond meenemen. Handhaving blijkt 
lastig en ook dat is een reden voor ons de natuur voorrang te geven tijdens het 
broedseizoen. 
 
Graag willen wij u, wellicht ten overvloede, wijzen op de mogelijkheid voor fietsers om 
gebruik te maken van de “Nieuwe Weg”. Deze weg leidt door hetzelfde gebied en is 
inmiddels gesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. De ingang van de “Nieuwe Weg” 
ligt op een kilometer afstand van de Zijlboot en komt uit bij het eindpunt van het fietspad.  
 
Ondertekening. 


