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Geachte grondeigena ar en/of pachter van gronden in de Boterhuispolder,

Vorig jaar heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Leiderdorp van de gemeenteraad via een motie het verzoek gekregen om meer te
doen aan de bescherming van weidevogels in de Boterhuispolder.

Zij hebben deze motie aangenomen en zijn in overleg gegaan met diverse betrokken
partijen. Er zijn goede gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de
agrarische natuurvereniging VAN Ade, coóperatie De Groene Klaver en het
groenoverleg Leiderdorp. wij zijn tot de conclusie gekomen dat niet alleen de
agrariërs iets moeten doen of juist laten voor de weidevogels maar wij, als
gemeente en als Leiderdorpers, ook.

Weidevogelconvenant Boterhuispolder
Daarom heeft de gemeente Leiderdorp samen met de agrarische natuurvereniging
VAN Ade, de coóperatie De Groene Klaver en het groenoverleg Leiderdorp een
weidevogelconvenant opgesteld voor de Boterhuispolder.

ln 2009 en 20L8 is een weidevogeltelling in de polder uitgevoerd. Hieruit blijkt dat
het aantal territoria voor weidevogels in deze periode significant is afgenomen. Wij
willen ons gezamenlijk inzetten om dit tij te keren door de Boterhuispolder agrarisch
te houden en weer beter geschikt te maken voor weidevogels.

Dit convenant heeft tot doel dat alle ondertekenende partijen zich binnen hun eigen
mogelijkheden actief inzetten voor het behoud van de weidevogels in de
Boterhuispolder. samen willen wij de achteruitgang van de weidevogels stoppen en
liefst zelfs omkeren naar groei.

Ondertekening
Op woensdag 1L maart om 18.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, tijdens
de Leiderdorpse week van de weidevogel, ondertekenen deze partijen dit
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convenant. Wij zouden het op prijs stellen als u bij deze heugelijke gebeurtenis

aanwezig kunt zijn. En u bent van harte uitgenodigd om het convenant mede te

ondertekenen.

Levend document
Partijen die een bijdrage willen leveren aan het convenant kunnen in een later

stadium alsnog aanhaken. Gemeente Teylingen is positief over het convenant en

heeft de intentie uitgesproken om het te ondertekenen' Het geplande

tekenmoment in de week van de weidevogel komt voor hen echter iets te vroeg.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,
mede sche natuurvereniging VAN Ade

e Klaver
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L.M. Driessen-Jansen
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L. Waarom dit convenant
ln 2009 en 20L8 is een weidevogeltelling in de polder uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het aantal
territoria voor weidevogels in deze periode significant is afgenomen. Wij willen ons gezamenlijk

inzetten om dit tij te keren door de Boterhuispolder agrarisch te houden en weer beter geschikt te
maken voor weidevogels.

2. Beschr'rjving van het gebied

De Boterhuispolder ligt ten noorden van de bebouwde kom van Leiderdorp. De polder ligt op
grondgebied van twee gemeenten: Leiderdorp en Teylingen, met de Verlaatsloot als grens. De polder
maakt deel uit van het gebied Oud Ade en de Kagerplassen, dat globaal begrensd wordt door de

Ringvaart van de Haarlemmermeer, Warmond, Leiderdorp en Rijpwetering.

De Boterhuispolder is een waardevolle veenweidepolder. De waarde is gebaseerd op een zeer oude
verkaveling die stamt uit de Karolingische tijd (ca 800 na Chr.). Het gebied heeft een ander karakter
dan de rest van het veenweidegebied in het Groene Hart, dat gekenmerkt wordt door rechte en vaak

lange percelen. Kenmerkend voor de Boterhuispolder is de grootschalige openheid met daarbinnen
kleinschalige variatie. De kavels zijn grillig gevormd door aanwezige en verdwenen kreekgeulen. Er is

veel open water. Kades en wegen zijn bochtig. Van oudsher is enige verspreide bebouwing aanwezig.
Vroeger stonden in de polder vele windmolens, hiervan resteert de Boterhuismolen.
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Gebruik
De Boterhuispolder wordt overwegend agrarisch gebruikt. Van de 267 ha grond in de polder is ca.

80% agrarisch in gebruik. Hiervan is ca. 23 ha in eigendom van de gemeente Leiderdorp. En de

gemeente Teylingen heeft 39 ha. in eigendom ín deze polder. Via de coóperatie De Groene Klaver is

voor nog eens 87,3 ha. agrarisch natuurbeheer afgesloten.

Het zijn vooral melkveehouderijbedrijven die vanuit de randen van de polder de graslanden

gebruiken. Door de grote verschillen in de drooglegging leent het ene perceel zich beter dan het

andere voor veehouderij. Langs de randen van de polder, de noordelijke punt en ter plaatse van

oude kreeksystemen (centrum) gelden redelijk tot goede omstandigheden. De agrarische functie

speelt een belangrijke rol in het openhouden van het cultuurlandschap; de landbouw draagt actief bij

aan het beheer en onderhoud van het landschap (begrazing en maaibeheer). Hiermee zorgt de

landbouw voor behoud van vitaliteit en vergroting van de belevingswaarde voor de (extensieve)

recreatie.

Ecologie

De Boterhuispolder ontleent zijn natuurwaarde met name aan de broedende weidevogels. Zo komen

onder andere de Grutto, Kievit, Scholekster en Tureluur in het gebied voor. Evenals de zeldzame

Slobeend. Daarnaast treffen we Boeren- en Gierzwaluwen aan op de boerenerven. ln het stedelijk

uitloopgebied tegen de Leyhof aan komen ook rietvogels zoals de Blauwborst, Kleine Karekiet en

Rietgors voor. En er zijn vleermuissoorten zoals de Laatvlieger, Ruige Dwergvleermuis en Gewone

Dwergvleermuis die in en langs de randen van deze polder foerageren.

Welk type perceel biedt de meeste kansen voor weidevogels om succesvoljongen

groot te brengen?
Het ultieme weidevogelperceel lijkt niet te bestaan. Het gaat om een diversiteit aan percelen en

beheermaatregelen bij elkaar, O.a.:

r Percelen met plas-dras gebieden verlagen de kansen op predatie en verhogen de

foerageermogelijkheden voor steltlopers zoals de grutto. Tevens zorgt een hoge

grondwaterstand voor een tragere groei van het grasland. Er wordt daardoor meer gelijke

tred gehouden met de groei en behoeften van de kuikens.

r Kruidenrijk percelen, licht bemest grasland biedt door de hogere insectenrijkdom de beste

kansen voor kuikens van weidevogels. Als dit gecombineerd wordt met uitgesteld

maaibeheer in juni, waarbij men rekening houdt met het moment waarop de kuikens

vliegvlug zijn, biedt dat ook schuilgelegenheid om aan predatie te kunnen ontsnappen.
r Mozal'ekbeheer is gunstig voor de weidevogels. Slootkanten met flauwe taluds bieden ook

extra kansen.

r (Botanisch) graslandranden beheer.

o Natuurvriendelijke oevers (mits goed aangelegd).

3. Ambitie en doelen
Gemeenten, maatschappelijke organisaties en agrariërs spannen zich maximaal in voor duurzaam

behoud van weidevogels in de Boterhuispolder. Concrete doelen daarbij zijn:

a) Behoud en verbetering van leefgebieden voor weidevogels door optimaliseren van de

gebiedsinrichting en door verbeteren en waar nodig uitbreiden van het beheer
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b) Ombuigen van de neerwaartse trend naar groei, waarbij er van de grutto - die we hier voor
een deel van de populatie als indicatorsoort hanteren - in 2027 evenveel maar liefst méér
territoria aanwezig zijn dan de 31 die er in 2018 aanwezig waren in de Boterhuispolderl.
Ervan uitgaande dat de ontwikkeling niet van het ene op het andere moment kan worden
gekeerd, betekent dit dat de afname in 2O22 moet zijn afgevlakt, waarna de populatiegroei

inzet die uiterlijk in 2027 (maar zoveel eerder als mogelijk) leidt tot een stijging van pakweg

5%len opzichte van het aantal in 2018 (van 3L naar 33), een groei die ook in de jaren daarna

doorzet. ln 2023 en 2O25 wordt de voortgang geëvalueerd;

c) ln de Boterhuispolder wordt in 2019 7O%van de agrarisch percelen met behulp van agrarisch
natuurbeheerpakketten of via weidevogelvriendelijke pachtcontracten beheerd.

Wij streven er gezamenlijk naar om dit in2027 te verhogen tot 90%.

d) Hoewel de bovenstaande doelstellingen b) en c) in grutto-termen zijn geformuleerd, willen
wij met dit convenant nadrukkelíjk ook een bijdrage leveren aan verbeteringen voor soorten
die tot dezelfde ecologische groepen behoren, zoals kievit, tureluur, scholekster, slobeend,

Deze soorten stellen op onderdelen ook andere biotoopeisen;
e) Uiteraard ziet iedereen de doelstelling graag eerder gerealiseerd, maar de realiteit gebiedt te

zeggen dat er enkele jaren overheen gaan voordat alle benodigde acties zijn uitgevoerd en

de vogels hier ook merkbaar op hebben kunnen reageren. De aantaldoelstelling gaat gepaard

met een maximale inspanning om het weidevogelareaal in de Boterhuispolder in stand te
houden en om alle acties uit dit convenant voortvarend met maximale inzet van alle partijen

uit te voeren.

4. Vervolgacties / lnzet partners
o Samen een collectief beheerplan voor de Boterhuispolder opstellen met een uitgekiende

samenstelling van beheermaatregelen uit o.a. de pakketgroepen rustperiode, voorweiden,
legselbeheer, kruidenrijkgrasland en extensieve beweiding.

e Samen in2O2O de eerste versie van de week van de weidevogel organiseren met onder
andere excursies naar agrarische bedrijven in de polder, een weidevogellezing en op pad met
een vogelspotter. We hopen dat we hier een terugkerend evenement van kunnen maken dat
helpt bij het vergroten van de kennis over weidevogels en begrip voor agrarisch
natuurbeheer.

o ln íeder geval elke 5 jaar, of zoveel vaker als nuttig wordt geacht, een inventarisatie
uitvoeren naar alle broedvogels volgens een vaste systematiek (zie ook de rapporten van Van

der Goes en Groot uit 2009 en 2018), te beginnen in 2022.

t 
Bron, Weidevogels in de Boterhuispolder bij Leiderdorp, lnventarisatie 2018. G&G-rapport 2018-35. Van der

Goes en Groot, Alkmaar
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5. Ondertekenende partijen

Gemeente Leiderdorp

Coóperatie De Groene Klaver

Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Ade

G roenoverleg Leiderdorp


