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Verslag terreinbezoek  
“Omgevingsverkenning ecologie Beijersche bocht te Stolwijk”. 

 
 
 
Inleiding. 
In 2014 zijn door de Provincie Zuid-Holland in samenspraak met de gebiedspartijen de 
natuuropgaven voor het gebied herijkt. Hierbij is gekozen voor en aanpak waarbij agrarische 
bedrijvigheid en natuur vaker kunnen samengaan. Streven is om delen van de doelstelling te 
realiseren met agrarische bedrijven via Particulier Natuurbeheer door toepassing van de SKNL 
systematiek. In de Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard 2015-2021 is de uitvoeringsstrategie 
nader uitgewerkt. 
 
Een agrarisch bedrijf aan de Beijerscheweg in Stolwijk is voornemens om een deel van haar 
percelen af te waarderen via de SKNL-regeling en onder particulier natuurbeheer te brengen.  
Enkele van de percelen zijn gelegen langs de Provincialeweg N207, waar de natuurbegrenzingen 
van Bilwijk en Beijersche samenkomen.  
Tussen deze beide gebieden met een hoofdfunctie natuur loopt de Provinciale weg N207.  
De betrokken percelen gaan hierdoor straks onderdeel uitmaken van het ‘natuur knooppunt’ dat hier 
ontstaat. Voor een functionele stapsteen / passage in een ecologisch verbinding is een meer 
specifieke inrichting en beheer in delen van het gebied gewenst. 
 
Om een passende inrichting te schetsen voor de beoogde, in particulier beheer te nemen, percelen 
is het wenselijk zo goed mogelijk aan te sluiten op bestaande en mogelijk te ontwikkelen structuren 
en habitats. Om dit zorgvuldig in te kunnen plannen heeft Bui-TeGewoon, groenprojecten een 
verkennend bezoek uitgevoerd in het beoogde natuur knooppunt.  
Het onderhavige verslag geeft de bevinding van het terreinbezoek weer. 
 
 
Verslag terreinbezoek. 
Het terreinbezoek heeft plaatsgevonden op 19 januari 2016. 
Om een gedetailleerd beeld te verkrijgen is het gebied lopend bezocht en zijn de specifieke 
elementen ieder afzonderlijk beoordeeld.  
Het terrein is zowel schetsmatig als fotografisch in beeld gebracht. 
Na afloop van het terreinbezoek heeft een korte research plaatsgevonden naar gepubliceerde 
gegevens van flora en fauna in dit deelgebied. 
 
Onderstaand worden de bevindingen van het veldbezoek weergegeven aan de hand van een 
nummering die is opgenomen in figuur 1.  
 
 
 
 
 

mailto:info@bui-tegewoon.nl
http://www.bui-tegewoon.nl/
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                                                                Figuur 1.  Schets met nummering bevindingen verkennend bezoek. 
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1] Klein landschappelijk element met een recreatieve functie. Het betreft een afwisselend 

element met deels hakhout begroeiingen, enkele slootjes, een kleine waterpartij met 
rietstrook en boomweiden met opgaande populieren en essen van circa 30 jaar oud. Het 
heeft een geschikte habitat voor tal van kleine fauna organismen door de variatie en 
overgangen. In het element bevindt zich een transformatorhuisje. Er loopt een kort 
wandelpad door het element en er staat wat recreatie meubilair. Lokaal is wat 
achterstalligheid in het slootonderhoud.  

 Om het gebied aan te laten sluiten op en eventuele wegpassage zal de verbinding naar deze 
passage vorm moeten worden gegevens als deze niet centraal in het element wordt 
gesitueerd. Fysiek is een droge passage hier mogelijk te realiseren door een persing van een 
ruime duikerbuis onder weg door. De mogelijkheden hiertoe zijn afhankelijk van 
aanwezigheid van kabels en leidingen en de opbouw van de wegconstructie.  

     

   Figuur 2. Recreatief landschapselement. 

 
2] Oostelijke watergang langs de Goudseweg. Het betreft en hoofdwatergang van het  

hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard met een gemiddelde breedte op de waterlijn 
van circa 7.00 meter. De oever aan de wegzijde is gelegen in een smalle berm en heeft een 
vrij steil talud. Als gevolg van de smalle oever is het binnen het huidige talud niet mogelijk 
een geschikte uittrede oever voor fauna te realiseren. Indien een in- en uittrede wordt 
overwogen zal dit d.m.v. een drasberm in de watergang moeten worden gerealiseerd. Vanuit 
de dimensie van de watergang lijkt dit een toepasbare mogelijkheid. 
 

Figuur 3. Goudseweg en oostelijkewatergang.         
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3] Gedeelte van het knooppunt dat is gelegen in polder Laag Bilwijk. De percelen zijn haaks op 

de Goudseweg gesitueerd en in verhouding tot elders in het gebied relatief breed (ca. 55 
meter). De perceel lengte bedraagt circa 275 meter. Aan de oostzijde grenzen de percelen 
aan de Schenkelkade en de Groenewegkade, die een lintvormige structuur vormen naar het 
zuiden en oosten van het reservaatgebied.  
 Het betreft grasland percelen die in gangbaar agrarisch gebruik zijn bij twee agrariërs die 
een tamelijk extensieve bedrijfsvoering hebben. De vegetatie bevindt zich in een 
grassenmixstadium. De gemiddelde drooglegging loopt van circa 0.35 tot 0.50 meter. De 
percelen zijn overwegend wat hol gelegen. De kleinste drooglegging bevindt zich in het 
midden van de percelen rond de greppels. De overgangen van maaiveld naar waterpeil 
verlopen over een korte afstand van circa 1.00 tot 1.25 meter. De vegetatie in de oevers is 
voor Krimpenerwaard normen matig. In de oevers staan voornamelijk grassoorten en 
algemene soorten van veenweiden oevers.  

 

  Figuur 4. Knooppunt deel “polder Laag Bilwijk”. 

   
4] De Goudseweg is de oorspronkelijk verbinding tussen de toenmalige gemeente Stolwijk en  

de stad Gouda. Na aanleg van de Provincialeweg N 207 is deze weg in gebruik genomen als 
parallelweg voor aanwonenden, langzaam verkeer en landbouwvoertuigen. Het betreft een 
weg met een geringe verkeersintensiteit. Lokaal staan enkele opgaande bomen in de 
bredere delen van de berm, het betreft voornamelijk zwarte elzen. Regelmatig verspreid 
staan hier vrij oude knotwilgen met een grote onderlinge afstand.  
Langs de oostzijde ligt de brede hoofdwatergang van het Hoogheemraadschap van de 
Krimpenerwaard (zie onder 2 in het onderhavige verslag). Aan de westzijde vormt een 
smalle sloot (breedte op de waterlijn gemiddeld 2.25 meter) de scheiding met de berm van 
de Provincialeweg. Deze sloot is van belang als voortplantingswater voor padden, bruine 
kikkers en kleine watersalamanders. Jaarlijks wordt een tijdelijke afsluiting verzorgt in de 
trektijd van de amfibieën en worden door een lokale groep overzet acties verzorgt (Mond.med. H. 

Bouter, KNNV-Gouda eo). 
 
5] Betreft de oostelijke berm van de Provincialeweg N207. De berm heeft een breedte van circa 

10 meter. In het traject van het ‘knooppunt zijn ten zuiden van het onder 1 besproken 
landschappelijke element geen houtopstanden in deze berm aanwezig. Het betreft een vrij 
schrale berm met een gras- kruidenmix vegetatie. De vegetatie is vrij soortenarm en betreft 
steeds tamelijk tolerante soorten voor een wat zwaarder beheer. Ter hoogte van het deel van 
de watergang wat tot de voortplanting habitat voor amfibieën wordt gerekend is geen 
faunaraster aanwezig. Of amfibieën daadwerkelijk de Provincialeweg oversteken, waardoor 
sterfte kan optreden, is niet bekend. 
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6] Nummer 6 in figuur 1 betreft de Provinciale weg N207. Het betreft een weg met standaard  

afmetingen voor een dergelijk weg type. Het is een zeer drukke weg. In het bijzonder in de 
spits passeren erg veel auto’s maar ook tijdens de nachtelijke uren is er zeer frequent 
verkeer aanwezig. In de bocht is wegverlichting aanwezig met hoge masten. Het type 
verlichting is niet onderzocht, maar bij toekenning van een natuur knooppunt functie is het 
wenselijk te beoordelen of aanpassing wenselijk en mogelijk is. 
 
De weg maakt aan de noordzijde van het ‘natuur 
knooppunt’ een flauwe S-bocht. Hierdoor beweegt 
het licht van auto’s die uit de richting Gouda komen 
zich over het westelijke deel van het ‘natuur 
knooppunt’. Dit als verstorend te benoemen aspect 
wordt voor een belangrijk deel verzacht door de 
aanwezigheid van een hakhoutbosje in de westelijke 
berm (nr. 11 in figuur 1). Vanuit fauna belangen is het 
wenselijk dat dit bosje op zo’n wijze gefaseerd wordt 
afgezet dat steeds de afscherming voor lichtinstraling 
in stand blijft (figuur 5 & 6). 

 
 
Figuur 5. Bochtstraal in N 207 

 
Figuur 6. Effect auto verlichting op                        
        ‘natuur knooppunt’ Beijersche bocht.

7] Westelijke berm van de Provincialeweg. De berm heeft een gras-kruidenmix vegetatie die  
plaatselijk overgangen naar kruiden- en faunarijkgrasland vertoont. De berm heeft een 
vochtiger karakter dan de oostelijke berm en de kruidenrijkdom is groter en gevarieerder.  
Vrij recent heeft op verschillende plaatsen graafwerk in de berm plaats gevonden. Hierbij is 
lokaal bodembeschadiging opgetreden. Het beheer is niet optimaal voor de aangetroffen vrij 
hoge botanische kwaliteit. In het bijzonder het beperken van insporing en het maaitijdstip 
vragen aandacht (Bron: natuur dagboeken Buisman en Terlouw, div. jaren). 

 

   Figuur 7. Westelijke berm met waardevolle vegetatie. 
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8] Vrij recent aangelegde natuurvriendelijke oever tussen de westelijke berm van de 
Provincialeweg en de Ringvaart. De oever ontwikkeld zich naar een structuurrijke oever die 
geschikt is om een rol te vervullen bij een functie als “natuur knooppunt”.  

 

 
Figuur 8. Ringvaart met recent aangelegde natuurvriendelijke oever. 

 
9] Ringvaart (Stolwijksche Vaart), een belangrijke watergang in de waterhuishouding van de  

Krimpenerwaard, met een breedte op de waterlijn van circa 10 meter in eigendom en beheer 
bij het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard. 

 
10] Gedeelte van het knooppunt dat is gelegen in polder Beijersche zuid. De percelen zijn haaks 

op de Provincialeweg gesitueerd en in verhouding tot elders in het gebied relatief breed 
(gemiddeld 60 meter). De perceel zijn kort met een lengte van circa 150 meter.  

 Op verschillende plaatsen is een bodemreliëf zichtbaar die mogelijk tot een dagzomende 
stroomruggen behoord. 
 Het betreft grasland percelen in extensief agrarisch gebruik De vegetatie bevindt zich in een 
grassenmixstadium en vertoond lokaal verruigde delen in laagten en depressies. Er is een 
intensieve greppelstructuur aanwezig. De gemiddelde drooglegging loopt van circa 0.25 tot 
0.60 meter. De hoge delen betreffende waargenomen ruggen die mogelijk tot een stroomrug 
behoren.  
De overgangen van maaiveld naar waterpeil verlopen geleidelijk over een afstand van circa 
2.00 tot 2.50 meter. De vegetatie in de oevers is voor Krimpenerwaard normen redelijk tot 
goed, met lokaal waardevollere soorten van vochtige hooiland vegetaties. 
Het aanwezige reliëf en de depressies bieden mogelijkheden om verder te profileren en 
ontwikkelen ten bate van de voorgenomen inrichting. De oevers zijn eveneens kansrijk om te 
ontwikkelen. Om geen onevenredig hoge kosten te maken en de grondbalans beheersbaar 
te houden dient eventueel gewenste plagwerken zorgvuldig buiten de hogere delen te 
worden gepland. 

Figuur 9. Polderdeel Beijersche zuid met lokale depressie.      
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11] Beplanting van hakhout in de buitenbocht van de Provincialeweg. De beplanting krijgt een 

beheer van afzetten op stoof eenmaal per 3 tot 5 jaar. Het is een voor fauna aantrekkelijk 
dicht struweel bestaande uit zwarte els en wilg doorgroeit met braam en riet. Belangrijk effect 
van de beplanting is dat het als een ‘lichtvang’ werkt voor het als natuurgebied begrensde 
deel van polder Beijersche noord als de auto’s uit noordelijke richting de flauwe bocht uit 
komen. Om deze functie in stand te houden is het wenselijk het hakhout beheer in de 
toekomst te faseren in twee smalle stroken, waardoor de functie als lichtvang permanent 
aanwezig blijft. 

 

   
Figuur 10.  Hakhout beplanting in buitenbocht N207. 

 
12] In de bochten van de Provincialeweg zijn gedeeltelijk vangrails aanwezig. Om complicaties 

bij valpartijen van motorijders te voorkomen is de vangrail omkleed met een scherm tot aan 
het maaiveld. Deze maatregel zal daarnaast het oversteken van de weg door fauna 
beperken. De maatregel functioneert dan ook aanvullend als ‘faunaraster’. Bij een definitieve 
inrichting als ‘natuur knooppunt’is het wenselijk langs een groter deel van de Provincialeweg 
een faunaraster aan te leggen. 

 

 
 

Figuur 11. Vangrail met onderscherm in bocht N207. 
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13] In het verlengde van de Ringvaart aan de overzijde van de Beijerscheweg ligt polder 

Beijersche noord. Ook deze polder heeft een natuurfunctie. Het is wenselijk in de toekomst 
langs de westzijde van de Ringvaart een ruime natuurvriendelijke over met een riet en 
rietruigte vegetatie te ontwikkelen. 

 

 Figuur 12..  “Beijerschebrug” met aan de overzijde de doorlopende Ringvaart. 

 
14] Om het natuurknooppunt Beijerscheweg volwaardig te ontwikkelen is het gewenst dat er 

zowel een natte als een droge faunapassage kan worden gerealiseerd. De droge verbinding 
is kort besproken bij locatie 1 eerder in dit verslag. De hier besproken locatie komt als eerste 
in aanmerking om de natte passage te ontwikkelen. Het betreft een bestaande brug in de 
Provinciale weg met daar direct aansluitend een recent vernieuwde brug in de parallel 
gelegen Goudseweg. De nieuwe brug heeft een looprand gekregen, maar de in- en uittrede 
is vrijwel ontoegankelijk voor fauna. In de berm is geen ruimte voor een goede in- en uittrede, 
maar met een vooroever met onderwaterbanket en riet aanplant kan dit worden opgelost. De 
bestaande brug onder de Provincialeweg is vrij krap bemeten toch lijkt het goed mogelijk om 
hier eveneens een looprand in de brugwand aan te brengen. Ook hier is aandacht nodig om 
een goede in- en uittrede oever te realiseren. De fysieke mogelijkheden hiervoor lijken op 
basis van deze globale beoordeling aanwezig.  

 

   
 

   
 

                                  Figuur 13..  Overzicht actuele situatie bruggen in Goudseweg en Provincialeweg. 
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15] Het in het noordelijke perceel van het knooppunt dat is gelegen in polder Laag Bilwijk in een 
punt uitlopende gedeelte is geschikt voor een ruime rietvegetatie die gunstig is gesitueerd als 
in- uittrede nabij een mogelijk natte faunaverbinding op de locatie van de huidige bruggen. 
Door de oever te profileren naar een ruim onderwaterbanket met een waterdiepte van circa 
0.20 – 0.30 meter over een  ruime breedte en vervolgens in een 1: 10 talud oplopend naar 
maaiveld met een moerasoever kan een gunstige habitat voor een groot deel van de 
doelfauna vormen Op deze wijze kan separaat het vervangend water voor de wenselijk 
geachte oeverbankets worden gerealiseerd. 

 

 
 

Figuur 14. Locatie in polder Bilwijk met potentie voor een ruim riet- en moerasoever nabij een mogelijke natte passage. 

 
16] De aansluiting van het ‘natuurknooppunt’ naar de Schenkelkade en de Groenewegkade in 

polderdeel Bilwijk kan zowel via een structuurrijkere inrichting als door beheer maatregelen 
worden vorm gegeven. De maatregelen dienen vooral te resulteren in een meer geleidelijke 
overgang naar deze elementen. waarbij zodanig wordt gewerkt dat de landschappelijk en 
cultuurhistorische waarden van de kade structuren zichtbaar blijven. De structuren zullen 
functioneren als geleiding voor de fauna naar natuurgebied Bilwijk en aansluitend richting het 
Bergvliet- en Vlistgebied. 

   
 Figuur 15.  noordoost hoek Schenkelkade in aansluiting op ‘natuur knooppunt’. 
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17] Schenkelkade met aangrenzend smal parallel perceel gescheiden door een ondiepe 

drasgreppel met vochtige- en deels moerassige vegetatie. Deze kade met aangrenzend 
perceel en (hoofd) watergang vormt een kansrijke structuur om een verbinding te 
ontwikkelen tussen het ‘knooppunt Beijerschebocht’ en de Bergvliet te ontwikkelen. 

 
18] Het natuurgebied direct ten oosten van de Groenewegkade is als gevolg van de ligging in 

een hoek tussen deze kade en de Schenkelkade en de aanwezigheid van enkele kleine, 
houtopstanden, waterpartijen en riet-ruigteoevers kleinschalig en structuurrijk. Het vormt in 
de actuele situatie al een waardevolle habitat voor kleine organismen en kan goed 
functioneren in aansluiting op een eventueel te ontwikkelen ‘knooppunt Beijersche’. 

 
Samenvattend. 
Het veldbezoek heeft inzicht gegeven in de actuele en potentiele waarden en mogelijkheden voor 
het realiseren van een ‘natuur knooppunt’ tussen de natuurgebieden polder Beijersche en Laag 
Bilwijk. De locatie wordt door ons kansrijk geacht om op termijn een inrichting en beheer wat zich 
richt op een verbindende schakel en in- en aantreden van een eventuele faunapassage te 
ontwikkelen. 
Aan weerszijde van de weg zijn reeds elementen en landschappelijke structuren aanwezig die een 
bijdrage aan de schakel kunnen leveren. Lokaal bevinden zich situaties die verder kunnen worden 
uitgebouwd. Om het knooppunt volwaardig te laten functioneren is op termijn realisatie van een 
droge fauna passage onder de Provincialeweg noodzakelijk. Voor een natte passage kan een 
bestaande brugverbinding verder worden uitgebouwd. Opgemerkt wordt dat de bestaande 
brugverbinding niet centraal in het knooppunt is gesitueerd en vrij krap bemeten is.  
De toegankelijk via in- en uittrede voorzieningen is in de huidige situatie onvoldoende. 
 
Op basis van de bij het veldbezoek verkregen informatie wordt voorgesteld om in het inrichtingsplan 
Particulier Natuurbeheer wat momenteel (januari 2016) wordt voorbereid, aan te sluiten op structuren 
en habitats zoals aanwezig in het mogelijk te ontwikkelen natuurknooppunt en de doelsoorten voor 
de natuurdoelen in de Krimpenerwaard.  
 


