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Leeswijzer. 
 

In hoofdstuk 1 wordt een korte inleiding gegeven op het project alsmede de aanleiding voor de 
onderhavige studie. In hoofdstuk  2 wordt de begrenzing en karakteristiek van het gebied kort 
geschetst. Hoofdstuk  3 gaat in op de doelstellingen van het gebied zowel vanuit het projectplan als in 
relevant provinciaal beleid.  De aanpak wordt kort weergegeven in hoofdstuk  4. Hoofdstuk  5 bevat het 
feitelijk inhoudelijke deel van de rapportage hierin worden in afzonderlijke paragrafen de afzonderlijke  
onderdelen besproken waarbij de gebiedsanalyse en de visie van de onderzoeker op de gewenste 
maatregelen is geïntegreerd.  Hoofdstuk 6 vat de verspreid in het rapport opgenomen overwegingen, 
suggesties en aanbevelingen samen. De samenvatting is opgenomen in hoofdstuk 7. Tenslotte wordt in 
hoofdstuk 8 wordt verantwoording gegeven over geraadpleegde literatuur, informatiebronnen en 
gesprekspartners. 
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1]. Inleiding. 

Om  inzicht te krijgen in de benodigde inrichtings- en beheermaatregelen heeft gemeente Waddinxveen 
aan bui-tegewoon, groenprojecten  gevraagd om in overleg met de  KNNV afdeling Gouda eo, de  
Agrarisch Natuur Vereniging  Weide- en Waterpracht en het Staatsbosbeheer een analyse en visie op te 
stellen over weidevogels en weidevogelbeheer in projectgebied polder Bloemendaal te Waddinxveen. 
Waar relevant dienen onderdelen in relatie tot de overige doelstellingen van het Polderplan Weids 
Bloemendaal te worden bezien.  
 
Na bespreking van de analyse en visie in de werkgroep weidevogels polder Bloemendaal dienen 
voorstellen en onderbouwingen te worden geleverd voor het inrichtings- en beheerplan wat door de 
Agrarische Natuur Vereniging Weide en Waterpracht in samenwerking met het Staatsbosbeheer zal 
worden opgesteld. 
 
De onderhavige rapportage geeft invulling aan het analyse en visie deel van de opdracht. 
 
 
 
 

2]. Gebied.  
 
Het projectgebied van polderplan Weids Bloemendaal is gelegen in de gemeente Waddinxveen direct ten 
oosten van de Gouwe en langs de noordelijke gemeente grens met de gemeente Gouda. Het betreft een 
veenweidenpolder met een relatief kleinschalig karakter die mede voortkomt uit een combinatie van 
veeteelt en kleinschalige tuinbouw in het verleden. Door de combinatie van hoge natuurwaarden en een 
beperkt agrarisch belang heeft het gebied aanvankelijk een hoofdfunctie natuur in de toenmalige 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gekregen. Om hier invulling aan te geven zijn in de afgelopen jaren 
gronden aangekocht en (deels) overgedragen aan het Staatsbosbeheer. Recent is het gebied buiten de 
EHS geplaats als gevolg van de her begrenzing van het natuurbeleid. Middels het “Polderplan Weids 
Bloemendaal” wordt door de gebiedspartijen gezamenlijk gewerkt aan nieuwe functies voor het gebied 
waarbij functies in gezamenlijkheid tot stand dienen te worden gebracht. 
 
Ten bate van de onderhavige opdracht worden drie deelgebieden onderscheiden.  
Het betreft het deelgebied gelegen tussen Otweg, Henegouweweg, Brugweg met in het verlengde 
Zwarteweg en Bloemendaalseweg. Het deelgebied ten oosten hiervan en begrensd door 
Bloemendaalseweg, Otweg en Baarsjeskade. Het deelgebied ten noorden van de Brugweg tot aan de 
hoofdwatergang bij het gemaal en de achterwetering die de begrenzing vormt met de (voormalige) 
tuinbouwpercelen aan de Middelburgseweg (zie figuur 1). 
 
Binnen het projectgebied bleek de meeste informatie voorhanden van het deelgebied dat is gelegen 
tussen de Otweg, de Henegouweweg, de Brugweg met in het verlengde de Zwarteweg en de 
Bloemendaalseweg. Dit is tevens het gebied met de hoogste actuele  natuurwaarden. Het betreft een 
gebied dat bestaat uit graslanden met lokaal enkele riet- en ruigte elementen en verspreide 
houtopstanden. Langs de zuidrand zijn wat grotere opgaande elementen en elzensingels aanwezig. De 
hiertussen gelegen graslanden behoren tot een botanische kern met lokaal vegetaties waarin onder 
andere wilde kievitsbloem, orchideeën en gewone koekoeksbloem aanwezig zijn.  
Zowel de Henegouweweg aan de westzijde, de Bloemendaalseweg aan de oostzijde en de Brugweg aan 
de noordzijde vormen een vrijwel gesloten bebouwingslint. Het gebied wordt doorsneden door de 
Winterdijk, een smalle onbegroeide kade die in gebruik is als wandelpad.  
Aan de noordzijde van het deelgebied zijn meer opgaande elementen aanwezig in de vorm van 
boomopslag op verlaten tuinbouwpercelen, lokaal zijn dorpsrandactiviteiten als (groente) tuinen, 
hobbyfarming en een paardenbak aanwezig. Dit gedeelte geeft een enigszins verrommelde indruk.   
In het noordwestelijke deel zijn nog functionerende kwekerijen aanwezig. De graslanden worden 
extensief agrarisch gebruikt. Er zijn geen hoofberoepsbedrijven meer in dit deelgebied aanwezig.  
Circa 86 hectare is in eigendom en beheer bij het Staatsbosbeheer, terwijl ruim 13,5 hectare is 
aangekocht door het Bureau Beheer Landbouwgronden ten bate van de toenmalige EHS. 
 
 



   

 
 
 
 5 

Ook in het gebied ten oosten van de Bloemendaalseweg zijn geen hoofdberoepsbedrijven meer 
aanwezig. Van één direct aangrenzende melkveebedrijf zijn de veldkavels in deze polder gelegen. 
Hoewel vanuit de afwezigheid van hoofdberoepsbedrijven het gebied niet als intensief agrarisch gebied 
wordt gekwalificeerd is het gevoerde beheer op het overgrote deel van de percelen toch ook minder 
geschikt  voor weidevogeldoelstellingen. Intensieve schapenbeweiding in winter en vroeg voorjaar, weinig 
spreiding in het beheer en overwegend vroege maaidata resulteren in vrijwel permanent (te) korte 
vegetaties. Daarnaast is het gebied relatief klein en wordt het gecompartimenteerd ten opzichte van 
aangrenzende graslandgebieden door aanwezige houtopstanden langs de Baarsjeskade in noorden en 
de bebouwing van de Bloemendaalseweg in het westen. Op de Baarsjeskade is een wandelpad annex 
fietspad aangelegd. De kade wordt gescheiden door een brede wetering van het weidegebied. Hierdoor 
treedt weinig verstoring op en biedt het mogelijkheden om weidevogels waar te nemen. Ditzelfde aspect 
geldt voor het fietspad op de Otweg langs het oostelijke gebiedsdeel. 
De rijksweg A12 die langs de zuidzijde van dit deelgebied is gelegen veroorzaakt een verstoring in de 
randzone, al wordt binnen deze verstoorde zone deels wel gefoerageerd door volwassen weidevogels. 
 
Ten noorden van de Brugweg ligt tenslotte een klein deel van het projectgebied in polder Kort 
Bloemendaal Het betreft een polderdeel met een geringe drooglegging en brede watergangen.  
De kaveldiepte bedraagt circa 500 meter en is opstrekkende vanaf de langs de Gouwe gelegen 
Henegouweweg. Door de hoge ligging van deze weg ten opzichte van de polder is er een relatief grote 
verstoringsafstand voor de hiervoor gevoelige weidevogels. In het gebied komt op meerder plaatsen 
krabbenscheer voor, in combinatie met brede watergangen met drijfbladplanten kan dit een geschikt 
vestigings biotoop vormen voor de zwarte stern. 
De oostrand van dit polderdeel is sterk verrommeld door  aan de Middelburgseweg gelegen voormalige 
en verouderde tuinbouwbedrijven. Van het gebied zijn geen gegevens over de actuele 
weidevogeldichtheid voor handen, maar tijdens oriënterende bezoeken werden deze nauwelijks 
waargenomen. Het polderdeel kan mogelijk wel een functie vervullen als vestigingsbiotoop middels plas-
dras realisatie en een inrichting gebaseerd op water en moeras organismen. Bij deze keuze kan het 
deelgebied naast een vestigingsfunctie voor aangrenzende weidevogelgebieden en broedbiotoop voor de 
zwarte stern bijdrage aan de onderlinge samenhang en verbinding tussen gebieden met een natte 
natuurfunctie. 
 

 
        Figuur 1.   Begrenzing projectgebied en topografie 
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3]. Doelstelling. 

 

 3.1]. Polderplan Weids Bloemendaal, algemeen. 

Het “Projectplan Weids Bloemendaal” beschrijft de visie op en uitwerking van de integrale ontwikkeling 
van het gebied. De integrale ontwikkeling bestaat uit een groot aantal, nauw met elkaar samenhangende 
maatregelen en voorzieningen. Deze maatregelen en voorzieningen hebben weliswaar steeds overlap en 
raakvlakken met elkaar maar behoren tot uiteenlopende beleidsvelden en vallen onder verschillende 
verantwoordelijke overheden en organisaties.  
Om de deelprojecten te stroomlijnen en zorg te dragen voor afstemming en samenhang heeft de 
gemeente Waddinxveen de regierol op zich genomen vanuit het Veenweidenconvenant Gouwe-Wiericke 
voor het onderdeel polder Bloemendaal. Zij treedt hierbij op als initiator  en coördinator van de 
verschillende deelprojecten binnen het projectgebied, waarbij zij de verschillende doelen te samen met  
betrokken partijen integraal wil realiseren. De projecten bestaan hierbij uit de volgende onderdelen die elk 
nog een nadere detaillering kennen (Projectplan Weids Bloemendaal, versie 06 februari 2014). 

1. Duurzamer weids Bloemendaal; 
2. Vitaler stedelijk uitloopgebied; 
3. Waardevollere natuur; 
4. Mooier landschap; 
5. Schoner water; 

 
Onder het thema 3  “Waardevollere natuur” worden de deelprojecten genoemd die van belang zijn  voor 
de onderhavige opdracht en name gerelateerd aan de weidevogeldoelen voor het gebied.  
Het betreft: 
 3.2. Natuurbeheer Staatsbosbeheer met agrariërs; 
 3.3. Agrarisch natuurbeheer buiten het Staatsbosbeheer gebied; 
 3.4. Samenwerking aan weidevogelbeheerplan; 
 
Ook andere doelstellingen uit het projectplan hebben invloed op de weidevogeldoelen. Waar dit van 
toepassing is zal in de onderhavige rapportage hier nader op in worden gegaan. Het betreft met name de 
onderdelen inbreng BBL-grond, water gerelateerde onderwerpen en baggerwerken, landschap herstel en 
het vitaler maken van het stedelijk uitloopgebied. Ook het eerder gestarte project rond de sanering van 
verspreidde kassen en het her ontwikkelen van de hierdoor vrijkomende locaties kan invloed hebben op 
de weidevogeldoelen in het gebied. 

 

 3.2]. Grasland doelstellingen in Polderplan Weids Bloemendaal. 

M.b.t. de graslanden worden in het polderplan Weids Bloemendaal een drietal functiegebieden 
onderscheiden. Het betreft het natuurkerngebied van circa 11 hectare dat geheel binnen de 
Ecologische Hoofd Structuur (EHS) is gelegen en in eigendom en beheer is bij het Staatsbosbeheer. 
Met name de hoge actuele botanische kwaliteiten in dit deelgebied bepalen de beheerkeuzen. 
De overige graslanden in het gebied vallen, na de her begrenzing in 2013, buiten de Ecologische 
Hoofdstructuur. Circa 75 hectare hiervan is in eigendom bij het Staatsbosbeheer. Binnen deze 
percelen is ook na beëindiging van de EHS status een weidevogeldoelstelling voorzien in het 
‘Polderplan Weids Bloemendaal. Streven is dat hierbij een samenwerking ontstaat tussen enerzijds 
het Staatsbosbeheer en anderzijds de Agrarische Natuurvereniging Weide- en Waterpracht. ‘ 
De graslanden van het Staatsbosbeheer krijgen hierbij overwegend een weidevogel doelstellingen 
terwijl de particuliere percelen op basis van vrijwilligheid, kunnen worden ingezet voor de 
weidevogeldoelen van het gebied.  
 

 3.3]. Provinciale doelen 

Bij de her begrenzing van de EHS is de natuurfunctie van het onderhavige gebied grotendeels komen 
te vervallen. De botanische kern, een gebied van 11 hectare in eigendom bij het Staatsbosbeheer, 
met waardevolle vegetaties waarin o.a. breedbladige orchis, wilde kievitsbloem en hoge dichtheden 
aan koekoeksbloem voorkomen heeft wel haar natuurfunctie behouden.  
Bij het raadplegen van de verschillende bronnen stuitte wij op een discrepantie in enerzijds de 
doelstelling als weidevogelgebied in het ‘Polderplan Weids Bloemendaal’ en de status van het gebied 
binnen het beleid van de provincie Zuid-Holland. Uit de provinciale kaart “Ecologische Hoofdstructuur” 
blijkt dat het gebied niet meer als EHS is aangemerkt, maar wel is opgenomen als belangrijk 
weidevogelgebied. Gezien bovenstaande een juiste invulling naar onze mening.  
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Op de provinciale kaart “Natuurgebiedsplan 2014” die bepalend is voor de beheer subsidies is het 
gebied echter grotendeels aangewezen als ‘kruiden- en faunarijk grasland’. Om een goede invulling te 
kunnen geven aan het beoogde weidevogelbeheer is het wenselijk het gebied aan te merken als 
‘weidevogelgebied’, zodat de noodzakelijke beheerpakketten ook daadwerkelijk kunnen worden 
gesloten. Gezien de aanwezigheid van veel brede watergangen met grote drijfbladplanten valt 
begrenzen van ‘de relevante delen met het natuurdoeltype ‘zoete plas’ tevens te overwegen. 
 

           
 
Figuur 2. Begrenzing EHS & weidevogelgebieden.  Figuur 3.   Doeltypen in natuurgebiedsplan 2014. 

 
In het gebiedsproces “Weids Bloemendaal” is vastgelegd dat het gebied een blijvende rol als 
weidevogelgebied dient te vervullen. In tegenstelling tot de oorspronkelijke EHS begrenzing dient 
deze functie voor een belangrijk deel te worden ingevuld middels agrarisch natuurbeheer. 
Staatsbosbeheer behoud hierbij de reeds verworven percelen in eigendom, maar het beheer zal in 
samenwerking met het agrarisch natuurbeheer verder vorm worden gegeven.  
De provincie Zuid-Holland heeft zich geconformeerd aan deze plannen middels ondertekening van het 
Veenweidenconvenant Gouwe – Wiericke, waardoor het in de rede ligt het natuurgebiedsplan hierop 
aan te laten sluiten. In dit verband is het van belang dat in toekomstige natuurgebiedsplannen op de 
gebiedsdoelen afgestemde begrenzingen en doeltypen worden gehanteerd. 
 

 
4]. Werkwijze. 

 
Alvorens tot een analyse te komen is het gebied door ons nader verkend, zijn relevante onderdelen uit 
beschikbare bronnen en rapporten doorgenomen en zijn gesprekken gevoerd met actoren in het 
gebied. Hierbij is tevens de geschiedenis van polder Bloemendaal als weidevogelgebied 
geanalyseerd. Vervolgens hebben oriënterende gesprekken en terreinbezoeken plaatsgevonden met 
actoren de gebiedspartijen Staatsbosbeheer, Agrarisch Natuur Vereniging Weide en Waterpracht, de 
Weidevogelgroep Reeuwijk en de KNNV afdeling Gouda eo. 
 
Na inventarisatie van de aanwezige waarden, kansen en knelpunten in het gebied is gewerkt vanuit 
de doelstelling weidevogelkerngebied in het gebiedsplan.  Hierbij zijn de actuele waarden in relatie 
gebracht met de aanwezige potenties  De gevonden waarden zijn tevens beoordeeld op hun relatie 
met andere gebiedsdoelen uit het polderplan Weids Bloemendaal.  
De uitkomsten hebben geleid tot onze analyse van het gebied aan de hand waarvan wij een visie 
hebben ontwikkeld op de relevante onderdelen en mogelijke aanpak voor het inrichtings- en 
beheerplan. In paragraaf 5  zijn de actuele situatie en aspecten die van belang worden geacht voor de 
weidevogeldoelstelling nader uitgewerkt en toegelicht. Voor de leesbaarheid zijn analyse en visie in 
deze paragraaf samengevoegd. 
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5]. Analyse huidige situatie en visie op maatregelen. 

 

5.1]. Algemeen. 

In het onderhavige hoofdstuk wordt het gebied benaderd vanuit de weidevogeldoelstelling. Relevante 
aspecten vanuit de overige doelstellingen worden waar wenselijk geacht  betrokken en in relatie 
gebracht tot de overige gebiedsdoelen. Onderstaand worden de aspecten die van belang worden 
geacht per onderwerp geanalyseerd en wordt onze visie op mogelijke ontwikkeling, beheer- of 
inrichtingsmaatregelen gepresenteerd. 
 

5.2]. Landschappelijke kenmerken. 

Weidevogels broeden in Nederland lang niet overal. De meeste soorten hebben een sterke voorkeur 
voor open tot zeer open, vochtige tot natte graslandgebieden die overwegend extensief tot matig 
intensief gebruikt worden en waar geen of weinig 'storingsbronnen' aanwezig zijn in de vorm van 
wegen en bebouwing. Soorten als watersnip, wulp en graspieper komen ook voor in minder open 
gebieden. Algemeen geldt dat vrijwel alle weidevogels de directe nabijheid mijden van fietspaden, 
wegen en bebouwing. Op enige afstand van deze storingsbronnen broeden significant meer 
weidevogels dan op korte afstand ervan. Het weidevogellandschap zoals we dat in Nederland 
aantreffen is uniek, reden waarom van een aantal soorten een belangrijk deel van de Europese 
populatie ons land broedt. De eisen die weidevogels stellen aan het landschap weerspiegelen zich in 
voorkomen en verspreiding. Weidevogels concentreren zich in de gebieden die bovengenoemde 
kenmerken combineren. Dit gegeven dient steeds een belangrijk vertrekpunt te zijn bij inrichtings- en 
beheerplannen voor weidevogelgebieden (Teunissen, et al 2012).   
 
Samenvattend onderstaand de belangrijkste aspecten voor een weidevogelgebied:    

1. Openheid Een open landschap met weinig verstoring met een minimale oppervlakte van  

80 tot 100 hectare aaneengesloten of twee of meer gekoppelde gebieden van minimaal 
65 hectare elk; Houtopstanden, wegen en bebouwingen compartimenteren het 
landschap en maken het tot besloten gebied, hetgeen bij een weidevogelgebied dient 
te worden beperkt. 

2. Drooglegging Voor veengronden een maximale drooglegging in de periode februari – mei  
van 35 tot 40 cm in winter en vroege voorjaar is de drooglegging bij voorkeur kleiner. 

3. Maaidatum Op 50% van de oppervlakte een uitgestelde maaidatum  tot minimaal 15 juni; 

4. Kruidenrijkdom Op minimaal 25- tot 30% van de oppervlakte een kruidenrijke vegetatie in een  
structuur en stengeldichtheid die geschikt is om te belopen voor weidevogelkuikens; 

 
 
Als we de actuele situatie in polder Bloemendaal op bovenstaande aspecten analyseren kan worden 
geconstateerd dat de onderdelen openheid en kruidenrijkdom de grootste aandacht behoeven.  
Het waterpeil zou vanuit een optimale situatie voor weidevogels wat hoger mogen zijn, maar wordt 
niet als grote belemmering gezien. Het percentage uitgestelde maaidata wordt voor een deel 
gerealiseerd met de percelen met een uitgestelde maaidatum in de SAN regeling en de percelen in 
eigendom van het Staatsbosbeheer. Het belangrijkste knelpunt bij dit onderwerp betreft de ruimtelijke 
spreiding van de uitgestelde maaidata percelen over het gebied. Met name in het meest oostelijke 
deel zijn nauwelijks later gemaaide graslanden aanwezig. 
  
Met betrekking tot de kruidenrijkdom dient nog een flinke slag te worden gemaakt in het gebied.  
Tot circa tien jaar terug was de gewone koekoeksbloem hier nog een algemene verschijning in de 
oeverzones (mond.med. E.J. van Beek). Daar deze soort als indicator geldt en relatief snel vanuit de 
zaadbank kan her vestigen bij het terugbrengen van geschikte omstandigheden geeft dit de potenties 
aan voor het gebied m.b.t. bloemrijke oevers en kruidenrijke vegetaties.  
Naast een afgestemd beheer om vollevelds percelen van de categorie graskruidenmix of vochtig 
hooiland te ontwikkelen, kan voor dit aspect derhalve ook worden gedacht aan inrichting en 
ontwikkeling door beheer van slootkanten en oevers in het gebied. Bovenstaande onderdelen komen 
gedetailleerder aanbod in de onderstaande paragrafen, waarbij voor het onderhavige projectgebied 
dient te worden meegewogen bij de doelstellingen voor het gebied dat een combinatie van zowel 
agrarische– als natuurfuncties moet worden nagestreefd. 
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  5.3]. Eigendom en beheer. 

De percelen in eigendom van Staatsbosbeheer zijn geconcentreerd gelegen in het zuidwestelijke deel 
van het gebied. Vanuit het weidevogelbelang is het wenselijk dat er meer spreiding wordt gerealiseerd 
tussen percelen met een meer gangbaar agrarisch beheer en specifiek weidevogelbeheer.  
Om dit te bereiken heeft Staatsbosbeheer aangegeven bereid te zijn op een aantal van haar percelen 
een intensiever beheer dan gebruikelijk binnen haar organisatie toe te staan. De beheervoorwaarden 
kunnen zo optimaal worden geïntegreerd in de beheermozaïek van het totale gebied. Gedachte is dat 
elders in het gebied agrariërs op particuliere percelen een gericht weidevogelbeheer gaan voeren 
waarbij eveneens het beheer wordt afgestemd op de totale gebied mozaïek. Resultaat dient te zijn dat 
een groot deel van polder Bloemendaal een geschikte mozaïek voor een gezonde weidevogelstand 
verkrijgt waarin voldoende kuikenbiotoop in een goede ruimtelijke spreiding beschikbaar is. 
 

 
                          Figuur 4.   Eigendommen SBB & BBL in polder Bloemendaal. 

 
Actueel is op 14,5 hectare in het gebied een weidevogelpakket conform de Subsidieregeling Agrarisch 
Natuurbeheer (AN) gesloten. Het betreft 14 hectare met legsel beheer en 0,4 hectare botanische 
weiderand. In het voor weidevogels lang doorlopende seizoen van 2014 is op een enkele hectaren 
een last minute beheer gevoerd nadat geconcentreerde aanwezigheid van weidevogelkuikens was 
vastgesteld. De gesloten pakketten zijn met name gelegen in het gebied tussen de Winterdijk en de 
Bloemendaalseweg. In de overige deelgebieden zijn momenteel geen pakketten agrarisch 
natuurbeheer gesloten (Bron: A. de Wit in mail 20140812).   
 
De particuliere eigenaren in het gebied betreffen overwegend gestopte agrariërs, veehandelaren en 
hobbyfarmers. Binnenkort zullen de meeste glastuinbouw- en sierteeltbedrijven stoppen in het kader 
van het glassaneringsproject ten behoeven van Weids Bloemendaal. De vrijkomende percelen worden 
voor een groot deel aan het weidegebied toegevoegd en krijgen in het bestemmingsplan de de 
bestemming agrarisch gebied met natuur- en landschapswaarden. Met betrekking tot de 
veeteeltbedrijven is er op de rand van de Baarsjeskade één hoofdberoepsbedrijf aanwezig die een 
aantal percelen in het oostelijke deelgebied als veldkavel in gebruik heeft. Op deze percelen wordt 
een vrij intensief agrarisch gebruik gevoerd. Ook elders zijn nog enkele veldkavels van 
hoofdberoepsbedrijven van buiten het gebied gelegen. Daar deze aanzienlijk kleiner van oppervlakte 
zijn is het gebruik hiervan aanmerkelijk extensiever, maar veelal (nog) niet op de weidevogeldoelen 
afgestemd. 
 
In het gebied is 13,6 hectare BBL grond gelegen, deze kunnen mogelijk worden toegevoegd aan de 
Staatsbosbeheer percelen met een weidevogeldoelstelling door ze in te zetten ten bate van 
compensatieprojecten voor elders verloren gegane natuurwaarden, waarover recent overleggen zijn 
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gevoerd. Bij deze aanpak kunnen middels mee geleverde inrichting budgetten en afkoop van de 
beheerkosten betrokken  percelen duurzaam worden ingezet voor de gebiedsdoelen.  
Een andere mogelijkheid betreft om in overleg met Staatsbosbeheer te bezien of door inzet van BBL-
percelen bij een ruiling, optimalisering van de beheerontsluiting parallel kan worden gerealiseerd (zie 
ook par.5.16, “Ontsluitingen”). 

 
5.4].   Ontwikkeling van de weidevogelstand. 

Polder Bloemendaal is van oudsher een rijk weidevogelgebied met een gevarieerd soortspectrum.  
Tijdens inventarisaties voor de Avifauna van West-Nederland is polder Bloemendaal in 1976 
gekarteerd. Er werden hierbij 13 soorten die tot de groep van graslandbroeders worden gerekend 
aangetroffen. Hoewel de gegevens als gevolg van afwijkende begrenzingen en een uitwerking in 
dichtheden per 100 ha (met ruime marges)  matig vergelijkbaar zijn geeft het een goed beeld van de 
talrijkheid en het soortspectrum in deze periode. Ten opzichte van de huidige situatie valt het 
voorkomen van gele kwikstaart en patrijs op, die mogelijk het wat kleinschaliger optreden van 
tuinbouw in het gebied indiceren. Ander opvallende zaken zijn de hoge dichtheden die graspieper en 
veldleeuwerik nog bereiken en de aanwezigheid van 3- tot 5 paren watersnip. Ook de zwarte stern 
dient te worden vermeld met 77 broedpaar in 1976 (Vogelwerkgroep Avifauna West-Nederland,1981). 

 

Na de inventarisaties uit 1976 worden in de midden jaren tachtig van de vorige eeuw enkele 
vogeltellingen uitgevoerd in een samenwerking tussen Staatsbosbeheer en de provincie Zuid-Holland. 
Als gevolg van afwijkende gebied begrenzingen en methodiek zijn de gegevens op dit schaalniveau 
ongeschikt voor vergelijkingen. 
 
Het duurt tot 1996 alvorens het gebied opnieuw integraal wordt geïnventariseerd. De inventarisatie 
wordt uitgevoerd door Bureau Biodivers in opdracht van de Dienst Landinrichting en Beheer 
Landbouwgronden. De inventarisaties vertonen een toename cq nieuw vestiging van scholekster, 
wintertaling, bergeend en kuifeend. Een ontwikkeling die voor deze soorten in deze periode ook 
landelijk werd vastgesteld. Daar tegenover staat het verdwijnen van watersnip, patrijs en gele 
kwikstaart, terwijl graspieper en veldleeuwerik zeer sterk in aantal afnemen (van der Weijden, 1997). 

 
Ondanks navraag bij vele organisaties en partijen zijn na 1996 geen inventarisaties in het gebied meer 
aangetroffen. Het is waarschijnlijk dat deze niet zijn uitgevoerd. Wel zijn jaarverslagen van de 
Weidevogelgroep Reeuwijk eo beschikbaar waaruit op basis van de gevonden nesten en de 
oppervlakte waarop nestbescherming heeft plaatsgevonden inzicht kan worden verkregen over het 
verloop van de aantalsontwikkeling in het gebied. Opgemerkt dient hierbij dat weidevogelbescherming 
steeds met name op de weidevogel rijkste delen van het gebied heeft plaatsgevonden waardoor de 
hieruit berekende weidevogeldichtheid een positieve afspiegeling zal vormen t.o.v. het totale gebied 
(Weidevogelgroep Reeuwijk eo, div. jaren).  

 
 
Hoewel de gegevens slechts op beperkte schaal vergelijkbaar zijn blijkt in polder Bloemendaal een 
aanzienlijke afname van weidevogels te hebben plaatsgevonden. Anderzijds kan de huidige 
weidevogeldichtheid op basis van de landelijke situatie nog steeds als redelijk tot goed worden 
gekwalificeerd. Naast bovenstaande aantalsmatige beoordeling kan worden vastgesteld dat het 
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soortspectrum m.u.v. de graslandzangers nog steeds vrij compleet aanwezig is. De jaarlijkse 
aanwezigheid van een kolonie zwarte stern geeft een extra plus aan het gebied. 
 
De afwezigheid van recente gebied dekkende weidevogelinventarisaties wordt deels ondervangen 
door kennis bij zowel de coördinator van de Agrarisch Natuurvereniging, de coördinator van de 
weidevogelgroep Reeuwijk en omstreken en regiohoofd, boswachter en terreinbeheerder van het 
Staatsbosbeheer. De informatie die deze personen mondeling hebben verstrekt sluiten nauw op 
elkaar aan en stelde de onderzoeker in staat zich een goed beeld te vormen.  
 
Om in de nabije toekomst de effecten van de inrichting en het gevoerde beheer op de juiste wijze te 
kunnen volgen, evalueren en indien nodig bij te stellen lijkt het wenselijk om in 2015 een nulmeting uit 
te voeren. Met behulp van deze nulmeting kan fijn afstemming van het inrichtings- en beheerplan nog 
plaatsvinden voor ingang van de nieuwe systematiek in 2016 en ontstaat bij toekomstige evaluaties 
geen discussie over de uitgangssituatie. 

 
5.5]. Plasdras. 

Bij plas-dras gebieden worden verschillende typen onderscheiden. Het meest voorkomende type 
betreft de zogenaamde ‘vestiging plas-dras’ die een rol speelt na terugkeer van trekvogels uit de 
overwinteringsgebieden. Ze zijn van belang als vestigingsbiotoop waar na de voorjaarsreis kan 
worden gerust en ‘opgevet’.  
 
Het tweede type betreft de zogenaamde ‘greppel plas-dras’ die overwegend een rol heeft ten bate van 
het opgroeigebied van kuikens. Tijdens de gesprekken met stakeholders in het gebied werd vanuit de 
Agrarisch Natuurvereniging nog een inundatie methode als mogelijkheid aangedragen. Hiermee zijn 
afgelopen jaar goede ervaringen opgedaan door Agrarisch Natuur Vereniging Weide en Waterpracht 
in de polder Broekvelden. Bij deze methode wordt met een vlotterpomp op zonne-energie, die 
specifiek voor natuurdoelen is ontwikkeld en op de markt wordt gebracht onder de naam 
‘hooilandpomp’ (www.bom-aqua.nl) , gedurende een langere periode een perceel bevloeid zodat een 
waterverzadigde toplaag ontstaat en de laagst gelegen delen inunderen. (mond.med. A. de Wit). 
 
Binnen het projectgebied is momenteel geen plas-dras situatie aanwezig. Ten westen van het gebied 
liggen echter een tweetal grotere plas-dras gebieden waar jaarlijks grutto’s binnenkomen na de 
voorjaarstrek om uit te rusten en op te vetten. Naar verwachting vestigen de  grutto’s  in  het 
projectgebied zich eind maart – begin april voornamelijk vanuit deze pleisterplaatsen. Het betreft de 
locatie ’t Weegje met seizoenmaxima van > 1500 grutto’s eind februari - maart op hemelsbreed circa 
2.000  meter afstand  en de locatie “Voorofschepolder” met seizoenmaxima van enkele honderden 
grutto’s in de periode eind februari - maart en gelegen op circa 3.000 meter hemelsbreed (bron: www. 

Groenehartvertellingen.nl). 
 
Gezien de relatief geringe oppervlakte en de ligging van geschikte vestiging plas-drassen in de 
omgeving lijkt de realisatie van dit type plas-dras in het gebied niet noodzakelijk. Anderzijds liggen er 
goede mogelijkheden in het deelgebied Kort Bloemendaal wat tot een extra kwaliteitsimpuls zal 
kunnen leiden en naar verwachting tevens een positief effect zal hebben op de weidevogelgebieden in 
de Reeuwijkse polders. 
 
M.b.t. de opgroei biotoop van kuikens is uitbreiding in het gebied gewenst (zie ook bij paragraaf 5.7. 
“Kuikenland”). Realisatie van greppel plas-drassen of toepassen van de door de Agrarisch 
Natuurvereniging Weide en Waterpracht in polder Broekvelden gehanteerde inundatie methode op 3 á 
4 locaties met een goede ruimtelijke spreiding in het gebied zou in dit verband kunnen worden 
overwogen. Benutting van aanwezige hoogteverschillen en holle percelen kan soms maatregelen 
eenvoudig toepasbaar maken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bom-aqua.nl/


   

 
 
 
 

12 

 
5.6]. Bodemleven, zuurgraad en voedselbeschikbaarheid voor ouder vogels. 

De beschikbaarheid van voldoende bodemleven is van belang om een goede voedselbeschikbaarheid 
voor de ouder vogels te realiseren. De voedselbeschikbaarheid is afhankelijk van de aspecten 
aanwezigheid en bereikbaarheid van  het bodemleven. De bereikbaarheid wordt daarbij bepaald door 
de drooglegging (kleinere drooglegging - grotere bereikbaarheid) en de dichtheid van de vegetatie. 
Van polder Bloemendaal zijn voor zover bekend geen gegevens omtrent bodemleven en zuurgraad 
bekend. 
 
Daar weidevogels ook gedurende de broedtijd over een vrij grote actieradius beschikken kunnen 
foerageerpercelen voor de oudervogels op enige afstand zijn gelegen. Randgebieden, waar voor het 
broeden te veel verstoring optreedt of net buiten het gebied zijn gelegen, worden in voorkomende 
gevallen wel benut als foerageergebied. In de situatie van polder Bloemendaal zijn de mogelijkheden 
hiervoor beperkter. De aanwezigheid van het stedelijk gebied van Gouda in het zuiden en de barrière 
werking van de Gouwe met zijn lintbebouwing en aangrenzende bedrijventerreinen in het westen 
bieden naar deze zijden geen mogelijkheden. Alleen naar het noordoosten liggen polders die geschikt 
zijn als foerageergebied voor volwassen weidevogels. De afstand in combinatie met de visuele 
barrière werking van de Bloemendaalseweg levert hier eveneens een beperking. Binnen de foerageer 
actieradius houden weidevogels graag zicht op hun broedgebied, hetgeen in het onderhavige gebied 
niet mogelijk is.  Het is in deze situatie derhalve wenselijk binnen het projectgebied een deel (stel 20 
tot 25%) van de percelen in een wat intensiever beheer te houden dan traditioneel verschralend 
reservaatbeheer om zo de voedselbeschikbaarheid voor de oudervogels te waarborgen. Het ligt in de 
rede deze percelen in eerste instantie te situeren in de randzones van het gebied en op percelen met 
een agrarische hoofdfunctie. Dit onderdeel wordt door ons als een wenselijk onderdeel van het 
inrichting- en beheerplan gezien. 
 
Tijdens de veldbezoeken in het voorjaar van 2014 werd de indruk verkregen dat met name percelen 
direct grenzend aan de Otweg in de uiterste zuidwest hoek van het gebied een belangrijke rol 
vervullen als foerageerhabitat voor de ouder vogels. Ook bij enkele percelen ten oosten van de 
Winterdijk en ten noorden van het wat grotere moeraselement werd dit voorjaar een rol als 
foerageergebied voor oudervogels vastgesteld. In het deelgebied ten oosten van de 
Bloemendaalseweg werd de grootste activiteit vastgesteld in de meest oostelijk punt direct ten zuiden 
van de Baarsjeskade. Het deelgebied ten noorden van de Brugweg was nagenoeg leeg wat betreft 
weidevogel activiteiten. 
 
Met de ontwikkeling van de grasgroei medio mei werd het belang van deze percelen, die 
respectievelijke relatief vroeg werden gemaaid en/of beweid, steeds groter daar zich op de percelen 
met een uitgestelde maaidatum een te dichte vegetatie ontwikkelde om effectief op bodemleven te 
kunnen foerageren. Deze percelen waren hierdoor ook maar beperkt bruikbaar als opgroeihabitat voor 
kuikens. Dit aspect speelde in 2014 met name op de percelen tussen de Winterdijk en de 
Henegouweweg. 
Gezien de beperkte drooglegging, het agrarisch gebruik in het verleden en het hoge organisch stof 
gehalte van veengronden wordt verwacht dat er ruim voldoende bodemleven in het gebied  
beschikbaar is. In dit verband zal derhalve voornamelijk de bereikbaarheid van het bodemleven een 
aandachtpunt dienen te zijn binnen de beheermozaïek van het gebied. 
De aanwezigheid van bodemleven is veelal gecorreleerd aan de zuurgraad van de bodem. In natte 
gebieden op veengrond is er risico voor verzuring en derhalve afname van het bodemleven een 
aandachtpunt. In veel gevallen is verzuring zichtbaar in de vegetatiesamenstelling. In het 
projectgebied polder Bloemendaal werden hiervoor geen aanwijzingen aangetroffen en lijkt verzuring 
derhalve geen actueel knelpunt te zijn. Het lijkt verstandig om alertheid op bodem en vegetatie 
signalen die wijzen op verzuring steeds als aandachtpunt bij beheer en monitoring mee te nemen. 
Handvaten hiervoor kunnen worden gevonden in het project “Bodemdiversiteit in 
veenweidengebieden”. 
 
Een belangrijke factor voor zowel de beschikbaarheid van bodemleven, de zuurgraad als realiseren 
vertraging van de grasgroei in het voorjaar is naast het waterpeil de bemesting. In veel beheerplannen 
wordt maar zeer marginaal ingegaan op de gewenste mestgift voor de verschillende onderdelen van 
de beheer mozaïek en blijft dit beperkt tot algemene termen als geen bemesting’ of X ton vaste 
stalmest per ha/jr. Geadviseerd wordt om in het beheerplan gedetailleerder in te gaan op de 
bemesting. 
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5.7]. Kuikenland. 

Binnen een gebied met een hoofddoelstelling voor weidevogels is de aanwezigheid van voldoende, 
goed opgroeigebied voor kuikens een belangrijk aspect  (Teunissen et al, 2012). Dit opgroeigebied wat 
‘Kuikenland’ wordt genoemd bestaat uit bloemrijke vegetaties met een afwisseling van pollen en lage, 
goed beloopbare vegetatie delen. Er dienen veel insecten aanwezig te zijn en de bodem moet zowel 
goed zijn te belopen als schuil mogelijkheden bieden. Gangbare normen die worden gehanteerd zijn 
40% van de totale oppervlakte geschikt als kuikenland in de periode 5 mei - 15 juni of 1,4 hectare 
kuikenland per grutto paar (van der Geld et al, 2013). 
 
In het gebied heeft een groot aantal percelen een uitgestelde maaidatum conform het pachtbeleid van 
het Staatsbosbeheer. Tevens zijn er enkele particuliere percelen waarop een maaidatumbeheer is 
gesloten door Agrarisch Natuurvereniging Weide- en Waterpracht. De mozaïek tussen deze percelen 
lijkt momenteel beperkt, terwijl veel graslandpercelen met een uitgestelde maaidatum zich in een 
zogenaamde dominantstadium van gestreepte witbol bevinden (zie bijlage 1). Hierdoor zijn deze 
percelen ondanks de uitgestelde maaidata voor een deel minder geschikt als kuikenland voor 
weidevogels.  
 
Op basis van een projectgebied van circa  220 ha kan als ambitie (wanneer wordt gerekend met de 
veertig procent norm)  88 hectare geschikt grasland als opgroeibiotoop voor kuikens worden 
aangehouden. Als we uitgaan van een ambitie niveau van 30 paar grutto’s per 100 hectare in polder 
Bloemendaal per 2020 dient (op basis van de rekeneenheid 1,4 hectare kuikenland per paar) ruim 92 
hectare geschikt kuikenbiotoop te worden gerealiseerd. Voor beide getallen valt iets te zeggen als 
richtpunt bij het opstellen van het inrichtings- en beheerplan. Voordeel van de norm van 1,4 hectare 
per paar is dat lopende de beoogde aantalontwikkeling geleidelijk kan worden toegegroeid naar de 
wenselijke oppervlakte kuikenbiotoop door deze steeds te laten aansluiten op de aanwezige grutto 
paren in het voorafgaande jaar. 
 
Opgemerkt wordt dat naast de traditionele aanpak om kuikenland middels uitgestelde maaidata te 
realiseren ook middels extensieve standweiden met rundvee een deel  van het kuikenland kan worden 
ingevuld. Als vuistregel geldt hierbij dat circa 20 tot 30% van het benodigde kuikenland middels 
standweiden kan worden gerealiseerd met behoud van functionaliteit. Ook het inpassen van enkele 
percelen met een extensieve voorbeweiding met rundvee tot half april is een mogelijkheid binnen de 
mozaïek. Bij toepassing van voorbeweiding dient deze zodanig te worden ingevuld dat er een 
structuurrijke vegetatie rond half april aanwezig is als het vee wordt uitgeschaard. Gezien de 
combinatie van agrarische- en natuurfuncties in het projectgebied bieden bovenstaande toepassingen 
mogelijk aanknopingspunten voor een gedragen inrichtings- en beheerplan. 
 
Tijdens veldbezoeken werd begin juni maar een beperkt aantal beweidde percelen vastgesteld in het 
deel tussen de Henegouweweg en de Bloemendaalse weg. Op deze percelen bleek zich op dat 
moment het merendeel van de weidevogelparen met kuikens op te houden. Op verschillende percelen 
met een uitgestelde maaidatum werd in een dominantie stadium van gestreepte witbol vastgesteld.  
In deze percelen werden slechts weinig weidevogels met jongen gezien. In de percelen ten oosten 
van de Bloemendaalseweg werden uitsluitend op enkele percelen direct ten zuiden van de 
Baarsjeskade weidevogelparen met jongen gezien. Het gebied was begin juni al vrijwel geheel een 
keer gemaaid of beweid geweest en er was maar in beperkte mate geschikt biotoop voor 
weidevogelkuikens voorhanden. 
 
Om bovenstaande inzichtelijk te maken voor polder Bloemendaal is in onderstaand kader een 
rekenvoorbeeld op praktijkniveau van polder Bloemendaal ter indicatie opgenomen. 
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     Voorbeeld wegingsfactoren kuikenland i.r.t. polder Bloemendaal 

 
Tijdens veldbezoeken werd begin juni maar een beperkt aantal beweide percelen vastgesteld in het 
deel tussen de Henegouweweg en de Bloemendaalse weg. Op deze percelen bleek zich op dat 
moment het merendeel van de weidevogelparen met kuikens op te houden. Op verschillende percelen 
met een uitgestelde maaidatum werd in een dominantie stadium van gestreepte witbol vastgesteld.  
In deze percelen werden slechts weinig weidevogels met jongen gezien. In de percelen ten oosten 
van de Bloemendaalseweg werden uitsluitend op enkele percelen direct ten zuiden van de 
Baarsjeskade weidevogelparen met jongen gezien. Het gebied was begin juni al vrijwel geheel een 
keer gemaaid of beweid geweest en er was maar in beperkte mate geschikt biotoop voor 
weidevogelkuikens voorhanden. 
 
Hoewel geen territorium kartering beschikbaar was, werd de indruk verkregen dat er ten in het 
deelgebied ten westen van de Bloemdaalseweg een redelijk tot goed bruto territoriaal succes  (BTS) is 
behaald in 2014. De goede opgroeiresultaten in dit deelgebied in 2014 worden toegeschreven aan 
ongestoorde broedmogelijkheden in de maai percelen in combinatie met  het benutten door 
weidevogels van standweiden en vroeger gemaaide percelen in de kuikenfase. Bij een toename van 
de weidevogelpopulatie is de verwachting dat de oppervlakte kuikenbiotoop te beperkt zal zijn. 
 
Bovenstaande overziend wordt polder Bloemendaal op basis van het onderdeel kuikenland door ons 
als kwetsbaar beoordeeld voor een duurzame weidevogelpopulatie. Uitbreiding van het kuikenland, in 
combinatie met de aanleg van enkele greppel-plasdrassen of op andere wijze gerealiseerde vochtige 
percelen is derhalve wenselijk. Om het uitvliegsucces te kunnen monitoren is het wenselijk om in het 
beheerplan jaarlijks twee alarmtellingen voor het gebied op te nemen in de periode eind mei - half juni. 
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5.8]. Zwarte stern 

Het onderhavige gebied is van oudsher broedgebied voor de zwarte stern. De zwarte stern vraagt 
geschikte wateren om te broeden waar windworp van de nesten wordt voorkomen door een 
beschermende waterplantenvegetatie en voldoende voedsel zowel in de vorm van visbroed als (grote) 
insecten). Voldoende rust, welke met name in de vestigingsfase en kleine jongen fase essentieel is, is 
de overige randvoorwaarden die soort stelt. 
 
De aantalsontwikkeling van de zwarte stern in het gebied vertoont sterke schommelingen. Dit is een 
bekend fenomeen bij deze soort die een pionier achtig gedrag vertoont. Zwarte stern populaties 
dienen dan ook te worden geïnterpreteerd op een groter gebiedsniveau.  
De broedparen zwarte stern in polder Bloemendaal rekenen wij tot de “Reeuwijkse populatie”. Daar 
zwarte sterns direct na terugkeer uit de overwinteringsgebieden overgaan tot paring en ei leg is het 
van belang dat in ruime mate geschikte broedlocaties aanwezig zijn. Indien bij aankomst beperkende 
omstandigheden worden aangetroffen dienen elders alternatieve locaties beschikbaar te zijn. Een 
beperkende factor kan al optreden als op het ‘verkeerde moment’ de loonwerker aanwezig is of een 
predator in de buurt van een mogelijke broedplaats foerageert. Voor zwarte sterns moeten dan ook 
steeds circa tweemaal zo veel broedlocaties als het gemiddeld aantal kolonies in het gebied 
voorhanden zijn. 
 
Broedgelegenheid voor zwarte stern kan worden gefaciliteerd met de aanleg van zogenaamde ‘zwarte 
stern broedputten’ (Buisman & Terlouw, 2010) en het laten overstaan van brede oeverstroken in een ruime 
zone van de broedlocatie bij het maaien van de eerste snede. Ook het aanbieden van nestvlotjes op 
watergangen grenzend aan percelen met een seizoen standweiden kan de gewenste rust 
waarborgen. In het geval van polder Bloemendaal zijn naar onze mening voldoende rustige 
broedplaatsen aanwezig en bieden de ruimschoots aanwezige vegetatievelden van witte waterlelie, 
gele plomp en plaatselijk aanwezige krabbenscheervelden in combinatie met het al jarenlang 
aanbieden van vlotjes voldoende beschutting tegen windworp. Het opnemen van zwarte stern 
broedputten in het inrichtingsplan kan vanuit deze optiek dan ook achterwege blijven. Geadviseerd 
wordt om vlotjes op drie verschillende plaatsen in relatief kleine clusters (maximaal 12 vlotjes per 
cluster) aan te bieden (naast het deelgebied ten westen van de Bloemendaalseweg lijkt voor deze 
soort ook de polder Kort Bloemendaal kansrijke locaties te bieden). Alsmede randenbeheer van drie 
meter breedte op slootkanten grenzend aan zwarte sternkolonies te sluiten (eventueel via last minute 
beheer). 
 
Gegevens over foerageergedrag en broedsucces in de vorm van aantallen groot gekomen jongen 
hebben wij  niet kunnen achterhalen. Uit een tweetal eigen korte opnamen in mei en juni 2014 (Bui-

tegewoon, veldverslagen 20140528-01  &  20140605-03)  kwam een beeld naar voren waarbij voornamelijk 
visbroed als voedsel werd aangedragen. Grote insecten waren tijdens deze waarnemingen slechts 
spaarzaam in het menu aanwezig, terwijl de weeromstandigheden voor grote insecten gunstig waren. 
Foerageren vond voornamelijk plaats binnen polder Bloemendaal. Slechts sporadisch werd gezien dat 
een vogel met voedsel uit het noordoosten vanuit de Reeuwijkse polders over de Bloemendaalseweg 
binnen kwam.  
 
Om de voedselbeschikbaarheid te vergroten en het risico van de afhankelijkheid van één prooitype 
(visbroed) te voorkomen lijkt het wenselijk maatregelen te nemen die de beschikbaarheid van grote 
insecten binnen het gebied verruimen. Naast het realiseren van meer kruiden- en faunarijke 
graslandtypen kan de ontwikkeling van wat grovere oevervegetaties van bijvoorbeeld het moeras 
spiraea verbond worden overwogen. Aandachtpunt hierbij dient het behoud van de grote open ruimte 
en de beheerbaarheid i.r.t. de beheerkosten te zijn. De voorgenomen aanleg van natuurvriendelijke 
oevers in het gebied zou idealiter mede worden afgestemd op de voedselbeschikbaarheid voor de 
zwarte stern in het projectgebied. 
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5.9]. Predators 

Een combinatie van talrijke predators en geringe aantallen weidevogels kan leidden tot een 
bovenmatige predatiedruk in weidevogelgebieden. Tegen vliegende predators weten weidevogels 
zich, bij een voldoende sterke populatie, in de regel goed te weren.  Blauwe reiger en ooievaar zijn 
onder de vogels de gevaarlijkste opponenten voor weidevogels in het broedseizoen. Ook 
bodempredators zijn moelijker te verjagen voor weidevogels, met name de vos en de huiskat zijn 
soorten waar tegen weidevogels zich nauwelijks weten te verweren. In het gebied is de vos tot 
dusverre niet vastgesteld. Van  (verwilderde) kat, bunzing, hermelijn, en bruine rat worden losse 
waarnemingen vermeld. 
 
Van het gebied is geen predatoronderzoek bekend. Tijdens de terreinbezoeken en uit de gesprekken 
met actoren in het gebied  komt naar voren dat ooievaars zelden worden gezien en blauwe reigers 
slechts in lage dichtheden en voornamelijk op vis foerageren. Kraaiachtige worden wel als frequent 
aanwezig aangemerkt, waarbij geslapen wordt in hogere houtopstanden langs de randen en op 
sommige erven (mond.med. Dirk van der Eijk). Met enige regelmaat foerageren buizerds in het gebied. 
Hoewel geen exacte aantallen bekend zijn wordt gesproken over meerdere territoria (mailbericht  Dirk van 

der Eijk) . Binnen één van de natte ruigte vegetaties was in 2014 een broedpaar bruine kiekendief 
aanwezig. In hoeverre de intrek van huiskatten vanuit de bebouwingslinten, die zowel aan west, noord 
als oostzijde zijn gelegen, effect heeft  is onduidelijk. Vanuit sommige bronnen wordt dit wel als een 
aandachtpunt benoemd.  

 
Gegevens verzameld tijdens de vrijwillige nestbescherming in de periode 2005 t/m 2012 laten een 
predatie percentage in de nest fase zien voor polder Bloemendaal die ligt tussen de 5- en de 10%.  
De gegevens uit de directe omgeving geven vergelijkbare predatie percentages (Weidevogelgroep 

Reeuwijk eo,  div. jaren).  
 

 
       Predatie in polder Bloemendaal i.r.t. overige gebieden. 

 
Deze percentages zijn ten opzichte van zowel de landelijke normen (bron: Jaarverslagen Landschapsbeheer 

Nederland div. jaren)  als van de provinciale resultaten (Bron: jaarverslagen Landschapsbeheer Zuid-Holland, div. 

jaren)  als relatief laag te kwalificeren. Op basis van deze gegevens wordt predatie niet als actueel 
knelpunt voor de weidevogeldoelen in het gebied gezien.  
Over predatie in de kuikenfase zijn geen aantalsmatige gegevens voorhanden. Melding wordt 
gemaakt van een eenmalige waarneming gedurende enkele uren waarin meermaals predatie van 
kraaien op weidevogelkuikens nabij de Baarsjeskade is vastgesteld (mailbericht. Dirk van der Eijk). 
 
Om predatie verder te beperken dan wel toename in de toekomst te voorkomen verdient het 
aanbeveling om perceelscheidingen met huiskavels waar mogelijk in de vorm van sloten uit te voeren, 
zodat de intrek van katten wordt beperkt. Ook het beëindigen van het bijvoeren met broodresten door 
sommige hobbyfarmers zou idealiter niet meer plaatsvinden om aantrekkende werking op 
kraaiachtigen te voorkomen. 
 
Indien wordt besloten om een nulmeting weidevogels uit te voeren in één van de komende jaren is het 
aan te bevelen om bij de opdrachtverstrekking predators op te nemen in de lijst van te karteren 
soorten. Predatoronderzoek kan tegen zeer beperkte meerkosten worden geïntegreerd in een 
weidevogelinventarisatie. 
 

 
 



   

 
 
 
 

17 

5.10]. Open ruimte. 
Een belangrijk kenmerk van kwalitatief goede weidevogelgebieden betreft de aanwezigheid van een 
grote open ruimte. Houtopstanden, riet- en ruigte vegetaties, wegdoorsnijdingen en opstallen kunnen 
de openheid beperken.  
 
Het projectgebied van Polderplan Weids Bloemendaal bestaat a.g.v. de doorsnijding door de 
Bloemendaalseweg en de Brugweg uit drie te onderscheiden deelgebieden en kan daardoor als een 
gecompartimenteerd gebied worden benoemd. 
 
Het deelgebied ten noorden van de Brugweg heeft geen actuele kwaliteiten als weidevogelgebied. 
Herstel van een weidevogelbiotoop in dit deelgebied kan alleen worden gerealiseerd door forse  
maatregelen en hieruit voortvloeiende hoge kosten. Ook is medewerking noodzakelijk van meerdere 
eigenaren van kavels aan de oostgrens van het deelgebied. Of de investering ook daadwerkelijk zal 
leiden tot herstel van de weidevogelpopulatie blijft mede gezien de gebiedsomstandigheden onzeker. 
Weliswaar ligt een goede vestigingsbiotoop en bronpopulatie direct aan de overzijde van de Gouwe 
met weidevogelreservaat Voorofsche polder. Maar het polderdeel zelf blijft klein en de samenhang 
met andere gebieden is  als gevolg van sterke compartimentering lastig.  Ook het effect van de hoge 
ligging van de aangrenzende Henegouweweg (circa 4 meter hoger dan het maaiveld van de polder) 
vergroot de verstoorde ruimte in hoge mate. Wel heeft het gebied potenties als vestigingsbiotoop, voor 
zwarte stern en als steppingstone in een keten van natte en vochtige gebieden. 
 
Het gedeelte ten zuiden van de Brugweg heeft zowel een actuele als potentiele weidevogelwaarde. 
Het gebied wordt doorsneden door de Winterdijk. Het effect van de Winterdijk wordt voornamelijk 
veroorzaakt door een extensief recreatief gebruik als wandelpad en lokaal boomopslag. Circa 10 jaar 
terug was de Winterdijk geheel onbegroeid en kwamen weidevogels aanmerkelijk dichter tegen de 
Winterdijk tot broedden (mailbericht Dirk van der Eijk). 
Dit  deelgebied wordt gescheiden door de Bloemendaalse weg van het oostelijk gelegen deelgebied. 
Met name de Bloemendaalseweg heeft een groot effect en versnipperd de beide zuidelijke 
deelgebieden ten opzichte van elkaar. Daar deze compartimentering voor het grootste deel wordt 
veroorzaakt door bebouwing zijn hier geen mogelijkheden om de gebieden beter ruimtelijk te 
koppelen. Anderzijds lijkt het deelgebied voldoende omvang te hebben om een zelfstandige 
wiedvogelpopulatie te bevatten, die kan uitwisselen met nog goede weidevogelgebieden in de 
Reeuwijkse polders. 
 
Het deelgebied ten oosten van de Bloemendaalseweg ondervindt als weidevogelgebied verstoring van 
de in het zuiden gelegen rijksweg A 12. De verstoring beslaat enkele honderden meters, waarvan een 
deel wel wordt gebruikt als foerageergebied door de oudervogels. Een voordeel is dat de A12 in dit 
traject niet wordt begeleid door populieren. Het is aan te bevelen afspraken te maken zodat hier ook in 
de toekomst geen weg begeleidende bomen worden aangebracht. 
In het noorden is het gebied gecompartimenteerd geraakt door extensivering van het hakhoutbeheer 
op de Baarsjeskade. Daarnaast zijn er enkele boomgroepen die niet passen in de 
weidevogeldoelstelling van het gebied. Door de elzensingels op deze kade in een hoog cyclisch 
zaagbeheer te nemen en enkele boomgroep op de kaden te verwijderen kan het gebied sterk in 
waarde toenemen als weidevogelgebied, mede daar de aangrenzende polder Reeuwijk als goed 
weidevogelgebied kan worden aangemerkt.  
 
 
 
Naast bovengenoemde randaspecten zijn ook in de centrale delen van de onderscheidde 
deelgebieden verschillende houtopstanden aanwezig. Deels vervullen deze een rol als 
landschappelijke aankleding, buffering, vormen zij een karakteristiek element in het landschap of 
betreft het elementen die voortkomen uit de cultuurhistorie van het gebied. De houtopstanden zijn in 
kaart gebracht door Dirk van der Eijk en vastgelegd in een tweetal mailberichten (mailbericht  D. van der 

Eijk dd 04/04-2014 & 16/07-2014). Het lijkt een goede overweging om op basis van deze inventarisaties in 
het inrichtingsplan een zaag plan op te nemen waarbij de open ruimte voor weidevogels wordt 
vergroot en compartimentering waar mogelijk wordt opgeheven. Daar waar vanuit andere belangen of 
zienswijze het geheel verwijderen van houtopstanden niet mogelijk of wenselijk is wordt geadviseerd 
deze met een hoog cyclisch beheer op te nemen in het beheerplan. Wanneer voor het verwijderen 
van houtopstanden wordt gekozen is het wenselijk om de elementen voorafgaand te beoordelen op 
landschappelijke- en cultuurhistorische waarden. Alvorens volledige elementen gerooid kunnen 
worden is naar verwachting een Quickscan Flora- en faunawet noodzakelijk.  
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Naast houtopstanden zijn enkele riet- en vochtige ruigtevegetaties aanwezig. Deze zijn uitsluitend 
gelegen in het deelgebied tussen de Winterdijk en de Bloemendaalseweg. Het betreft een met veel 
water omgeven moerasachtig gebied en houtopstand van de provincie Zuid-Holland in het uiterste 
zuiden van het gebied nabij de Otweg. Ook zijn er een tweetal riet/ruigte percelen aanwezig ten 
oosten van de Winterdijk die centraal in het open weidevogelgebied zijn gelegen (figuur 5).    

 

           
Figuur 5.    Moerassige elementen in polder Bloemendaal, 2014 

 
Het moerassige element aan de Otweg ligt aan de rand van het weidevogelgebied te samen met 
meerdere structuurrijke elementen die van belang zijn vanuit landschappelijk oogpunt en andere 
ecologische doelen. Het betreft een vochtig struweel en bostype met (deels) een hakhout beheer. 
De direct aangrenzende graslanden hebben overwegend een botanische doelstelling.  
 
De beide elementen in het midden van het gebied ten westen van de Bloemendaalseweg bestaan uit 
een structuurrijke, overjarige vegetatie van riet en grote helofyten en hebben een hoogte van circa één 
tot twee meter. Lokaal ontwikkeld zich enige houtopslag van elzen en wilgen in deze moerassige 
structuur. In het meest noordelijke element werd tijdens de veldbezoeken een territorium van de 
bruine kiekendief vastgesteld. 
 
Hoewel de open ruimte voor een weidevogelgebied relatief beperkt is in  polder Bloemendaal wordt 
door een aantal actoren (vanuit de belangen van de overige doelen in het gebiedsconvenant) de 
moerassige elementen als een meerwaarde gezien.  
Wij beoordelen het element aan de Otweg als gevolg van de ligging aan de rand van het gebied in 
combinatie met het aangrenzende botanische beheer als niet verstorend. De beide riet/ruigte 
elementen in het centrale polderdeel achten wij minder wenselijk vanuit de weidevogeldoelstelling. 
Gezien de vanuit landschap en recreatieve beleving aan deze elementen toegekende waarde door 
gebiedsactoren adviseren wij om in het beheerplan op te nemen jaarlijks de opslag van houtige 
gewassen te verwijderen. Het heeft voorkeur om deze vegetaties in een cyclisch maaibeheer te 
nemen al dienen de bijbehorende (hoge) beheerkosten mee te worden genomen in de afweging. 
 
In het gebiedsdeel ten noorden van de Brugweg zijn natte ruigten en structuurrijke overgangen 
aanwezig op de oostgrens met het (voormalige) tuinbouwgebied aan de Middelburgseweg.  
Als gevolg van de actueel zeer geringe waarde voor weidevogels van dit deelgebied wordt 
geadviseerd hier geen prioriteit te leggen, gezien de hoge kosten en het grote aantal aangrenzende 
eigenaren die medewerking moeten verlenen om aanpassingen te realiseren.  
 
Het deelgebied ten oosten van de Bloemendaalseweg heeft geen riet- en ruigtevegetaties binnen de 
begrenzing. 
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5.11]. Graslandtypen en overige vegetaties. 

Graslandtypen. 
De graslanden worden gekenmerkt door een hoog percentage grassen en relatief weinig kruiden. 
Hierdoor kan de voedselbeschikbaarheid voor weidevogels in de kuikenfase een beperkende factor 
zijn binnen het gebied. Tevens beperkt dit het soortspectrum waarvoor het gebied aantrekkelijk is. 
Naast verbetering van de kuikenbiotoop kunnen mogelijk graslandzangers en hoenderachtige weer 
kansen krijgen bij de ontwikkeling van een grotere kruidenrijkdom. 
 
In het deelgebied ten westen van de Bloemendaalseweg bevinden zich veel van de graslanden in een 
dominant stadium. Er is hierbij sprake van dominantie van één of twee grassoorten anders dan Engels 
raaigras en ruw beemdgras (Schipper, Bax & Gardenier, 2012).  In dit deel van polder Bloemendaal wordt het 
dominant stadium veroorzaakt door gestreepte witbol. In de deelgebieden ten oosten van de 
Bloemendaalseweg en ten noorden van de Brugweg zijn overwegend raaigrasweiden en percelen in 
het stadium van een grassenmix aanwezig. In deze deelgebieden wordt een groot deel van de 
percelen het gehele seizoen beweid. Langs de wegbermen treedt lokaal het dominantstadium van 
glanshaver op, dit type is niet relevant voor de reservaat graslandpercelen. In het zuidelijke deel van 
het gebied liggen enkele waardevolle botanische graslanden met oa kievitsbloemvegetaties binnen 
het EHS-gebied van Staatsbosbeheer. 
 
Vanuit de weidevogeldoelen zijn met name de vegetatietypen van graslanden en oevers van belang. 
Met name de typen gras- kruiden mix en bloemrijkgrasland zijn waardevolle typen die ook voor de 
kuikenfase een belangrijke rol vervullen. Het grassenmix type is geschikt als broedbiotoop en kan 
goed worden ingepast in het agrarische gebruik.  
 
Het grote aaneengesloten percentage maailand in het westelijke deelgebied waarop een 
dominantstadium van gestreepte witbol optreedt is minder gunstig voor weidevogeldoelen en behoeft 
een ontwikkelings beheer. 
Dit graslandtypen is te dicht en hoog voor weidevogelkuikens waardoor zij zich minder gemakkelijk 
kunnen bewegen, bij mindere weeromstandigheden lang nat en koud blijven en de muggen en vliegen 
rond de toppen van het gras niet kunnen worden bereikt. Het dominanttype wordt in bijlage 1 nader 
beschreven. In de beide andere deelgebieden van het projectgebied is sprake van een overmaat aan 
beweide percelen en is het wenselijk om ontwikkeling van een deel van de raaigraspercelen naar 
grassenmix en graskruidenmix na te streven middels het inrichtings- en beheerplan. Voor alle 
deelgebieden geldt dat een goede mozaïek en verbeterde ruimtelijke spreiding een grote bijdrage zal 
leveren aan de weidevogelfunctie. 
 
Op sommige percelen treedt in de huidige situatie een forse besmetting van storingssoorten op. In het 
merendeel van de gevallen betreft dit ridderzuring besmetting. Grasland percelen waar het beheer 
wordt gewijzigd in een extensiever beheer zijn in sommige gevallen zeer gevoelig om besmet te raken 
met storingssoorten. Het is wenselijk om bij aanvang van een beheerwijziging besmette percelen via 
het inrichtingsplan aan te pakken en de besmetting op te heffen. Ook is het wenselijk in het 
beheerplan en bij de bijstelling van het beheerplan steeds de  mate van besmetting met 
storingssoorten mee te wegen in het beheer op perceelniveau. 
 
Om de weidevogeldoelen in het gebied te ontwikkelen geven wij in overweging om middels 
ontwikkelingsbeheer een groter oppervlakte kruidenrijk grasland te realiseren en een grotere mozaïek 
tussen de graslandtypen te realiseren. De mogelijkheden om dit te ontwikkelen worden uitgebreid 
beschreven in de publicatie “Ontwikkelen van kruidenrijk grasland” (Schipper, Bax & Gardenier, 2012).   
Deze publicatie kan worden benut bij de detaillering van het inrichtings- en het beheerplan. 
Alvorens percelen aan te merken voor een ontwikkelingsbeheer is het wenselijk eerst te beoordelen of 
rekening dient te worden gehouden met actuele botanische waarden. In het gebied zijn enkele 
percelen met wilde kievitsbloem aanwezig. Voor zover bij ons bekend zijn deze allen in het 
zogenaamde kerngebied van Staatsbosbeheer gelegen waar de nadruk van het beheer niet op 
weidevogels is gericht. Aanwezigheid van relict populaties elders kan echter niet worden uitgesloten 
(mondelinge mededeling D. van Eijk, dd 26/06-2014). 
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Oevervegetaties. 
Oevervegetaties zijn overwegend matig ontwikkeld. De vegetatie bestaat voornamelijk uit 
structuurrijke grote oever- en moerasplanten als liesgras, gele lis en kalmoes. Lokaal geven 
watermunt en moeraswalstro de potentie tot de bloemrijkdom van de oevers weer.  Tot voor circa tien 
jaar terug waren nog fraaie oevers aanwezig waarin onder andere koekoeksbloemen lokaal massaal 
aanwezig waren (Mond.med. E.J. van Beek). Dit gegeven geeft de potentie goed weer daar met name 
echte koekoeksbloem relatief snel kan her vestigen als gevolg van lang levende zaden in de 
zaadbank. 
 
Zowel vanuit de  weidevogeldoelstelling als vanuit de foerageerhabitat voor zwarte sterns kan op 
eenvoudige wijze een kwaliteitsimpuls worden gegeven door oevers te ontwikkelen naar bloemrijke 
oevervegetaties van het dotterbloem verbond en/of vochtig hooiland. Hiertoe is voornamelijk 
verschralen door het vrijwaren van bemesting en uitmijnen door een op de actuele situatie afgestemd 
beheer van maaien en afvoeren, alsmede zorgvuldige keuze van de wijze van de oeverschoning 
gewenst. Mogelijk dat het flauwer maken  van enkele oevers tot snellere resultaten zal kunnen leiden. 
Optioneel kan worden gedacht aan het inzaaien met een gebiedseigen oevermengsel, in bijlage 2 is 
een lijst met optioneel soortspectrum voor het onderhavige gebied opgenomen welke is opgesteld 
door de heer van Beek.  
 
Bij het plannen van bovenstaande maatregelen is het wenselijk te kiezen voor de meest zon 
beschenen zijde van de percelen. Uitbreiding van het SAN pakket “botanische weide- en 
hooilandrand” is eveneens een goede methode om de oevervegetaties verspreid in het gebied tot 
ontwikkeling te laten komen. Geadviseerd wordt dan ook dit pakket ruimschoots aan te bieden bij de 
inzet op uitbreiding van het sluiten van SAN-pakketten in het gebied. Als ambitie zou kunnen worden 
gedacht aan 15 op de zonzijde gelegen oeverdelen van 500 strekkende meter verspreid in het gebied. 
Langs enkele bredere watergangen kunnen oevers van grote helofyten en moerasruigtekruiden 
worden ontwikkeld. Naast de huidige vrij frequent voorkomende gele lis kan worden gedacht aan 
soorten als grote kattenstaart, gewone wederik, zwanenbloem, melkeppe, moerasspiraea, etc.  
Ook dragen deze soorten in hoge mate bij aan de beschikbaarheid van insecten en goede 
foerageeromstandigheden voor zwarte sterns. Aandacht dient bij dit type oevers te worden besteed  
aan het handhaven van voldoende openheid ten bate van weidevogels in de meer centrale delen. 
 
Watervegetaties. 
Polder Bloemendaal is een gebied met veel brede tot zeer brede watergangen waarin op veel 
plaatsen drijfbladplanten als gele plomp en witte waterlelie voorkomen. Op een aantal plaatsen wordt 
ook krabbenscheer aangetroffen. Deelgebied Kort Bloemendaal herbergt hierbij de grootste populaties 
van deze laatste soort. In het polderdeel tussen de Henegouweweg en de Bloemendaalseweg is nog 
steeds krabbenscheer aanwezig als is de populatie hier fors afgenomen in de afgelopen jaren 
(mailbericht  Dirk van der Eijk).  Genoemde vegetaties van drijfblad planten en krabbenscheer zijn naast hun 
belang voor de zwarte stern, tevens waardevol voor de visfauna en de landschappelijke beleving. In 
dit verband is het verstandig om bij de voorgenomen baggerwerkzaamheden zorg te dragen voor 
behoud van delen van deze vegetaties. Een voorafgaande kartering van de locaties per soort van 
witte waterlelie, gele pomp en krabbenscheer is wenselijk. 
 
In 2014 trad in de hele polder een zware bedekking van Amerikaans kroosvaren op de voorgrond. 
Dikke pakketten die alles leken te overheersen waren op de waterspiegel aanwezig. Het verschijnsel 
deed zich in vrijwel geheel west-Nederland massaal voor. De oorzaak van de plotselinge zware 
dominantie wordt toegeschreven aan de combinatie van geen enkele vorst in de winterperiode 2013 – 
2014, gevolgd door een zeer zacht voorjaar. Na een periode van circa twee maanden verdween de 
dominantie van Amerikaans kroosvaren in zeer korte tijd. 

 
Bermvegetaties. 
Een aantal bermen in het gebied zijn uitermate smal en bieden maar net voldoende ruimte voor het 
bermmeubilair (Bloemendaalseweg en Brugweg) of om de padverharding op te sluiten (Winterdijk). 
Vanuit de randvoorwaarden voor het gebruik is een meer ecologisch beheer van deze bermen moeilijk 
te realiseren. Anderzijds kunnen er soms mogelijkheden ontstaan wanneer tevens wordt gekeken 
naar de mogelijkheden aan de waterzijde van de berm. Zo zijn bij de Winterdijk, mede als gevolg van 
de brede aangrenzende sloten mogelijkheden in beeld gekomen om middels de aanleg van 
vooroevers de waarden sterk te laten toenemen. 
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Op andere bermen zijn mogelijkheden aanwezig om meer op de doelstellingen van het gebied aan te 
sluiten. In sommige bermen is zelfs al sprake van hoge waarden zoals bij de bermen van de Zwarte 
weg waar vrij massaal koekoeksbloem optreedt (Mond.med. E.J. van Beek) en delen van de Baarsjeskade 
met fraaie vegetatietypen. Ook langs de Otweg liggen goede mogelijkheden voor een bermbeheer dat 
aansluit op de doelstellingen van het projectgebied. Een beheer van deze bermen dat beter aansluit 
op de gebiedsdoelen van polder Bloemendaal is uitvoering technisch goed mogelijk. Gezien de 
betrokkenheid bij het projectplan (gemeente, waterschap) en doelstellingen van beheerorganisaties 
(recreatieschap - Baarsjeskade en Rijkswaterstaat - Otweg) lijkt een afgestemd beheer bespreekbaar 
te zijn. Vergroting van de bronpopulaties van plantenzaden en insecten zal een positieve bijdrage 
leveren op de voedselbeschikbaarheid voor weidevogels en zwarte sterns in het gebied.   
Een ander aspect betreft opgaande begroeiingen in bermen. Momenteel zijn delen van bermen langs 
de Otweg en aangrenzende rijksweg A2 onbegroeid. Recent zijn nog veel bomen gerooid langs de op- 
en afritten van A2 naar de afslag Waddinxveen. Het is vanuit de weidevogelbelangen wenselijk in de 
toekomst niet tot (her) aanplant over te gaan. 
 

5.12]. Zomerganzen. 
In het projectgebied komen redelijke aantallen zomerganzen voor. Het betreft zowel broedende vogels 
als een populatie bestaande uit onvolwassen niet broedende vogels. Grauwe ganzen houden zich met 
name op in het gedeelte rond de houtopstanden en waterrijke ruigte langs de Otweg. Brandganzen 
worden regelmatig waargenomen in het gebied tussen de Winterdijk en de Henegouweweg (mond.med. 

N. de Bruijn, staatsbosbeheer).  
Van het noordelijke en oostelijke deelgebied zijn geen gegevens achterhaald. Tijdens veldbezoeken 
van de onderzoeker werd de indruk verkregen dat het oostelijk gebied weinig broedende ganzen 
herbergt. Wel komen hier groepen grauwe gans foerageren die afkomstig zijn uit de wijde omgeving 
na het vliegvlug worden van de jongen. In het noordelijke deelgebied, polder Kort Bloemendaal, 
werden verschillende broedparen waargenomen. Op basis van de aanwezige biotoop wordt verwacht 
dat langs de oostrand van dit deelgebied redelijke aantallen grauwe gans tot broeden zullen komen. 
 
Binnen het gebied vindt actieve bestrijding van zomerganzen plaats. Maatregelen worden op 
regionaal niveau afgestemd binnen het ganzenberaad. De maatregelen bestaan uit het prikken van 
eieren in samenwerking tussen de ter plaatse actieve wildbeheereenheid en het Staatsbosbeheer en 
schade bestrijding met het geweer geïnitieerd door de eigenaar/pachter in samenwerking met de 
wildbeheereenheid. Hierbij worden afspraken gemaakt m.b.t. het broedseizoen en eventuele overige 
gebied specifieke situaties. 
 
Gezien de combinatie van functies en de overlast die zomerganzen veroorzaken in sommige 
natuurtypen is het wenselijk in het beheerplan een paragraaf over dit onderwerp op te nemen. 
 Naast de aanpak is het wenselijk om  aandacht te besteden aan de rol van de verschillende partijen 
(wie doet wat) en het behouden van rust in het broedseizoen en nabij zwarte stern broedplaatsen 
veilig te stellen. 

 
 

5.13]. Drooglegging, waterkwantiteit en –kwaliteit. 

Polder Bloemendaal kent als gevolg van maaiveldhoogte variatie relatief veel verschillen in 
drooglegging. Gemiddeld is de drooglegging voor weidevogeldoelen als ‘iets te droog’ te kwalificeren. 
Door de variatie in drooglegging optimaal te benutten bij  het opstellen van het inrichting- en 
beheerplan kan een meerwaarde voor de weidevogeldoelen worden gerealiseerd.  
Door greppel plas drassen zorgvuldig in het inrichtingsplan te situeren of de vanuit de Agrarisch 
Natuur Verenging Weide Waterpracht voorgestelde aanpak met bevloeien van de laagste delen 
gericht toe te passen kan worden ingespeeld op deze lage delen. In overweging wordt dan ook 
gegeven om de droogleggingsvariabelen te betrekken in de keuze voor het inrichtings- en beheerplan. 
 
In het gebied wordt een vast peil  gehanteerd van – 2.29 NAP. De drooglegging is niet heel erg groot, 
maar voor weidevogeldoelen nog steeds aan de hoge kant. Lokaal vasthouden van het neerslag 
overschot in de wintermaanden door enkele sloten te isoleren en in beperkte mate te laten stijgen kan 
een meerwaarde opleveren.  
 
De waterkwaliteit in het gebied is matig tot slecht. Afvoer van stedelijk water uit Gouda noord vormt 
hierbij één van de knelpunten. Ook de in het gebied aanwezige achterstand in baggerwerken leidt tot 
een verminderde waterkwaliteit. De dikke bagger laag is rijk aan vastgelegde fosfaten. Momenteel 
wordt een baggerplan voorbereid waarbij in een groot deel van het gebied de bagger zal worden 
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verwijderd. Bij de uitvoering van de baggerwerken wordt geadviseerd gefaseerd in blokken te werken 
waarbij schermen worden geplaatst om de zwevende baggerdelen niet door het gehele gebied te 
verspreiden. Bij grootschalige baggerwerken die het gehele gebied beïnvloeden kan als gevolg van 
troebeling het zicht voor oogjagers op waterfauna sterk worden beperkt gedurende een ruime periode. 
Onder andere de foerageer mogelijkheden voor de zwarte stern kunnen hierdoor worden beperkt.  
In de projectplan onderdelen met betrekking tot water- en waterkwaliteit kunnen mogelijk maatregelen 
worden geïnitieerd die de overstort van stedelijk water beperken en het lokaal vast houden van water 
in te isoleren sloten mogelijk maken. Het is wenselijk hieromtrent overleg te voeren met de werkgroep 
die zich met de waterparagrafen uit het projectplan bezig houden. 
 
Vastgesteld werd dat in het gebied een flinke populatie aanwezig is van grote karpers die met name in 
de paaiperiode zorgt voor veel bodemwoeling, waarbij fosfaat kan oplossen, de waterkwaliteit 
verslechterd en algenbloei kan optreden. Naast baggerwerken kan het wenselijk zijn de visstand in het 
gebied te bemonsteren op de wenselijkheid van ingrijpen in het soortspectrum te beoordelen. Het is te 
overwegen deze maatregel in de water paragraven van het gebied plan op te nemen. 
 
Naast karpers komen in het gebied grote aantallen van de rode Amerikaanse rivierkreeft 
(Procambarus Clarkii) voor. De geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft is tot dusverre niet aangetroffen 
in het gebied (mond.med. Dirk van der Eijk). De exotische rivierkreeften graven in de  oevers waardoor 
oevererosie en baggeraanwas optreedt, met als resultaat een verminderde waterkwaliteit. Als gevolg 
van de combinatie van matige waterkwaliteit en het massale voorkomen van kreeften, die de 
waterplanten eten, zijn vegetatietypen van zachtere waterplanten vrijwel uit het gebied verdwenen. 
Door het verdwijnen van deze waterplanten treedt grotere golfslag en stroming op zodat windwerking 
meer invloed krijgt. Dit leidt tot meer zwevende stof in het water, waardoor het water met name in de 
zomer minder helder wordt. Naast waterkwaliteitsaspecten leidt bovenstaande tevens tot ongeschikter 
foerageergebied voor onder andere de zwarte stern. In dit verband is het verstandig om de huidige 
inspanningen waarbij Amerikaanse rivierkreeften worden weggevangen voort te zetten. Overigens lijkt 
ook het natuurlijk systeem zich aan te passen. In tegenstelling tot in het verleden wordt nu regelmatig 
predatie op Amerikaanse rivierkreeft gezien door onder andere futen en blauwe reigers (mond.med. 

Evert-Jan van Beek). 
 
 
 

 
        Figuur 6.  Rode Amerikaanse rivierkreeft. 
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5.14]. Ecologische samenhang met aangrenzende gebieden. 

De ecologische samenhang met andere gebieden bestaat voor wat betreft de 
weidevogeldoelstellingen uit de bij de paragraaf plas-drassen vermelde relatie met de vestiging plas-
drassen bij ’t Weegje en de Voorofschepolder die beide ten westen van de Gouwe zijn gelegen en de 
uitwisseling tussen broedpopulaties met de westelijke en zuidelijke Reeuwijkse polders die lokaal 
goede weidevogeldichtheden bevatten. Voor relatief kleine weidevogelgebieden als polder 
Bloemendaal is de samenhang met nabijgelegen gebieden  met vestigingsbiotoop en goede 
weidevogelpopulaties van belang. Tussen deze gebieden kan over en weer uitwisseling plaatsvinden 
en bij een goede reproducties in het ene gebied her bevolking van afgenomen populaties in het 
andere gebied plaatsvinden. De relatie met deze gebieden is weergegeven in figuur 6. 
 

 
Figuur 7.   Relatie projectgebied met aangrenzende gebieden 
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5.15]. Ontsluitingen. 

Op een aantal plaatsen is het gebied matig ontsloten. Een matige ontsluiting leidt tot beheer- en 
pachtuitgifte beperkingen en tot onnodige verstoring van weidevogels in het gebied. Door een 
optimalisering van de ontsluitingen van het gebied mee te nemen in het inrichtingsplan kan ook winst 
worden geboekt voor het behalen van de weidevogeldoelstellingen. Anderzijds is het vanuit het aspect 
beperken verstoring ook van belang om zorgvuldig te kijken naar het aantal pachters. Door de 
percelen met een natuurfunctie aan een beperkt aantal gebruikers uit te geven wordt het aantal 
perceelbezoeken, oa met quart ten bate van vee controles verminderd hetgeen de verstoring in het 
broedseizoen beperkt. 
 
Momenteel worden voor de ontsluiting van het gebied door het Staatsbosbeheer 4 toegangen 
gebruikt. Twee toegangen zijn gelegen aan de Henegouweweg, één aan de Otweg en één aan de 
Bloemendaalseweg. De toegangen aan de Henegouweweg en Bloemendaalseweg zijn in eigendom. 
De toegang aan de Otweg is via een overeenkomst met de gemeente Waddinxveen geregeld.  
Deze toegang  is van uit beheer oogpunt van groot belang en dient een duurzaam karakter te krijgen 
om het beheer voldoende te kunnen waarborgen. Om de percelen te bereiken is passage van de 
Winterdijk ongewenst. Indien dit lokaal nog noodzakelijk is kan worden overwogen voor zowel 
Staatsbosbeheer als particulieren middels een ruil plan met BBL grond deze situatie op te heffen. De 
in het verleden aangelegde (grote) bruggen over de watergangen aan weerszijde van de Winterdijk 
die onderhoud behoeftig zijn en landschappelijk een aantasting vormen kunnen in dat geval worden 
verwijderd en de wandeling worden ontsloten met een wandelbrug. Hiermee wordt tevens intrede van 
recreanten en/of loslopende honden in het weidevogelgebied sterk verminderd.  
 
De Staatsbosbeheer percelen ten oosten van de Winterdijk bestaan uit twee blokken die worden 
doorsneden door een enkel perceel in particulier eigendom. Ook hier kunnen de mogelijkheden van 
een ruiling bij het inrichtingsplan ten bate van de beheerontsluiting worden verkend.. 
Ook de door Dirk van der Eijk geschetste en in een inventarisatiekaartjes uitgewerkt (mailbericht  D. van 

der  Eijk dd 04/04-2014)  waarbij hij aantoont dat er veel ongewenste intrede vanaf het wandelpad 
Bloemendaalseweg - Winterdijk optreedt cq kan optreden kan in dit verband worden benut om 
verbeteringen tot stand te brengen. 

 
5.16]. Recreatief gebruik. 

Een belangrijk onderdeel in het projectplan Weids Bloemendaal betreft het recreatief gebruik van het 
gebied. Bestaande structuren dienen te worden behouden en waar mogelijk worden versterkt en 
nieuwe mogelijkheden toegevoegd.  
 
In de huidige situatie is recreatief medegebruik mogelijk van het zuidelijke gebied tussen de Winterdijk 
en de Otweg waar een korte rondwandeling door de botanische kern van het Staatsbosbeheer 
aanwezig is. Ook de Winterdijk is opengesteld voor wandelaars. Het gebruik is vrij extensief, wel 
worden er regelmatig honden uitgelaten op dit pad. Tussen de Winterdijk en de Bloemendaalseweg is 
een verbindingspad gerealiseerd, het Polderpad. Hoewel het Polderpad een relatief gering gebruik 
kent ligt het redelijk diep in het gebied met een weidevogeldoelstelling. Een deel van het gebruik 
betreft ook hier het uitlaten van honden. Als gevolg van het grote aantal dammen en ontsluitingen van 
percelen naar dit pad is intrede van recreanten en honden mogelijk. Ook vissers trekken vanuit deze 
ontsluitingen dieper het gebied in zo werd gesignaleerd tijdens één van de veldbezoeken. 
Vanuit de weidevogeldoelstelling wordt idealiter deze verbinding in het broedseizoen afgesloten. 
Indien dit niet mogelijk blijkt zijn isolerende maatregelen en een aanlijngebod in het broedseizoen 
mogelijke maatregelen die in het beheerplan dienen te worden vastgelegd. Om te voorkomen dat 
handhaving en toezicht uitsluitend bij één gebiedspartij komt te liggen kan worden overlegd of het 
toezicht (deels) kan worden ondergebracht bij toezichthouders van het recreatieschap of bijzonder 
opsporingsambtenaren van de gemeenten Gouda en Waddinxveen. 
Naast bestaande voorzieningen wordt in het projectplan geopteerd voor uitbreiding van de 
voorzieningen. Bij initiatieven hiertoe is het wenselijk om deze te toetsen op de weidevogeldoelen van 
het gebied. Door zorgvuldige situering en indien noodzakelijk voldoende budget om mitigerende 
maatregelen op te nemen kan inpassing veelal passend worden gerealiseerd. Een fraaie mogelijkheid 
voor natuurgerichte recreatie en beleving is mogelijk gelegen in de ‘kijkhut’ op de Baarsjeskade in 
noordelijke richting. Door deze voorziening te optimaliseren en op te nemen in de recreatieve 
voorzieningen, inclusief onderhoud en beheer, ontstaat een fraaie toevoeging aan de mogelijkheden 
in het gebied. 
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5.17]. Relatie tussen weidevogelgebied en sanering verspreid glas. 

Separaat aan het projectplan Weids Bloemendaal wordt gewerkt aan het saneren van verspreide 
kassen. Onderdeel van deze ‘rood voor rood regeling’ is dat er woningbouwlocaties beschikbaar 
kunnen worden gesteld als kassen worden gesaneerd. Hiertoe is een momenteel een 
bestemmingsplan voor het gebied in procedure. De vrij vallende gronden die niet voor her bebouwing 
met woningen in aanmerkingen komen krijgen hierbij de functie van agrarisch grasland met natuur- en 
landschapswaarde toe bedeeld. In het gebied is ruim gebruik gemaakt van deze saneringsregeling 
voor verspreid glas en momenteel worden kassen gesloopt en woningbouwplannen voorbereid. 
 
De sanering van verspreid glas kan op twee manieren invloed hebben op de weidevogeldoelstelling 
van polder Bloemendaal. Het betreft zowel een tijdelijk als een permanent effect. 
Het tijdelijke effect betreft verruiging van het perceel nadat kassen zijn gesloopt, waarna het soms nog 
een geruime periode kan duren alvorens het gebied wordt her ontwikkeld en ingericht.  
Locaties die tijdelijk ‘braak’ komen te liggen worden weliswaar ingezaaid, met een graslandmengsel, 
maar veelal niet of slechts beperkt beheerd. De ruigte die hierdoor kan ontstaan vormt een ideale 
uitvalsbasis voor bodempredators als bunzing en verwilderde kat.  
De actuele weidevogelstand in het gebied is dusdanig kwetsbaar dat enige jaren van bovenmatige 
predatie kan leiden tot verdere afname van de weidevogelstand waardoor herstel lastiger 
realiseerbaar wordt. Het maken van afspraken omtrent het kort houden van de vegetatie gedurende 
de periode van braakligging met eigenaren cq ontwikkelaars is dan ook aan te bevelen. 
 
Een meer permanent effect betreft de inrichting en perceelscheiding van percelen die als erf bij de 
nieuw te bouwen woningen worden ingericht. Dit kan leiden tot (hoge) bomen op de grens van het 
weidevogelgebied en intrek van huisdieren als katten en honden. Het is aan te bevelen als erf grens 
steeds een sloot verplicht te stellen, waarbij de boven breedte van de sloot minimaal 4.00 meter dient 
te bedragen en het oeverprofiel aan de grasland zijde ter plaatse van het nieuwe erf zodanig steil 
wordt aan gelegd dat uittrede voor zwemmende dieren hier lastig wordt gemaakt (<1:1).  
Hoewel het duidelijk is dat aan de nieuwe bewoners geen beperkingen inzake beplanting en 
huisdieren kan worden opgelegd valt ook te overwegen een memo op te stellen waarin de waarde en 
doelstelling van het achterliggende gebied wordt toegelicht, alsmede de onwenselijkheid van hoge 
beplantingen en solitaire bomen aan de rand van het weidevogelgebied en het effect van loslopende 
huisdieren wordt aangegeven. Bovenstaande aspecten omtrent erfinrichting sluiten nauw aan bij het 
gemeentelijk beleid omtrent ‘erf in groen plannen’ en stimuleringsregelingen voor gebiedseigen erf 
inrichtingen (mond.med. E.J. van Beek). 

 
5.18]. Samenhang met voorgenomen baggerwerken. 

Als gevolg van de voorgenomen baggerwerken kunnen sommige percelen waarop bagger moet 
worden geborgen tijdelijk niet of slechts gedeeltelijk worden verpacht. Met het meerjaren uitgifteplan 
voor de graslandverpachting zal hier gedurende de eerste jaren rekening moeten worden gehouden. 
Tevens is het wenselijk om bij de aanwending van de bagger percelen met een grote waarde voor 
weidevogels en/of botanische situaties te ontzien. Gezien de beperkte beschikbaarheid van 
kuikenbiotoop is het aan te bevelen ook voor weidevogel kuikens waardevolle percelen te ontzien bij 
het plaatsen van baggerspecie. Indien gewerkt wordt met zogenaamde baggerdepots is het wenselijk 
deze aan de randen van het gebied te positioneren en niet in het hart van het weidevogelgebied. Ook 
hier geldt dat verruiging van depotlocaties en op percelen verwerkte bagger in het broedseizoen dient 
te worden voorkomen. Tenslotte dient aandacht te worden besteed aan het voorkomen van troebeling 
van het water over (te) grote oppervlakten. Wanneer baggerwerken grootschalig worden aangepakt 
en geen schermen in het water worden geplaats kunnen grote delen van het gebied tijdelijk 
ongeschikt worden als foerageergebied voor oogjagers onder visetende fauna. 
 
Uiteraard zijn er ook kansen. Zo kunnen percelen met een meer agrarische doelstelling en een 
enigszins holle perceelligging die in de mozaïek dienen te worden ingepast bol worden gelegd met 
gebruikmaking van de vrijkomende specie. Ook het bergen van baggerspecie in aan te leggen 
natuurvriendelijke oevers is een goede mogelijkheid om nieuwe oevervegetaties te ontwikkelen en 
eerder opgetreden afkalving en oevererosie te repareren. Tevens is het veelal goed mogelijk om 
separaat aan de uitvoering van kraanbaggerwerken, tegen lage kosten,  lokaal oeverprofilering uit te 
voeren die zowel de kruidenrijkdom als de biotoop voor eendachtige graslandbroeders verbeteren. 
Vanuit bovenstaande aspecten is het wenselijk dat bij opstellen van het plan van aanpak voor de 
baggerwerken er vanuit de weidevogeldoelstelling wordt meegedacht. 
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6]. Overwegingen, suggesties en aanbevelingen. 
 
In de onderhavige rapportage worden een groot aantal overwegingen, suggesties, en aanbevelingen 
gedaan. Het merendeel van deze zaken heeft betrekking op het op te stellen inrichtings- en 
beheerplan. Anderzijds zijn er ook beleidsmatige aanbevelingen die betrekking hebben op overige 
project onderdelen van het polder plan Weids Bloemendaal. Onderstaand zijn deze aanbevelingen in 
steek woorden samengevat en opgesomd met een verwijzing naar de paragraaf /pagina waar zij zijn 
uitgewerkt. 
 
Beleidsmatig. 

 Draag zorg voor passende begrenzingen en doeltypen in  
het natuurgebiedsplan.       par. 3.3 / pag.   7. 

 Zet percelen in eigendom van BBL waar mogelijk in voor 
compensatie van elders verloren weidevogelgebieden.   Par. 5.3 / pag. 10. 

 Bekijk de mogelijkheden voor polder Kort Bloemendaal om i.p.v.  
op weidevogels meer in te zetten op plasdras en een vochtige- 
 tot natte steppingstone.      Par. 5.5  / pag. 12. 

 Bespreek met overheden en publieke organisaties om het beheer  
van aangrenzende bermen af te stemmen op de omgevingsdoelen. Par. 5.11 / pag. 20. 

Beheerplan. 
 Zorg voor een goede ruimtelijke spreiding van maaidata en 

standweiden over het gehele gebied.     Par.5.2 / pag.   9. 
 Neem eens per 3 jaar een monitoring van weidevogels op in  

het beheerplan zodat de aantal ontwikkeling kan worden gevolgd. Par. 5.4 / pag. 12. 
 Pas op 4 verspreide locaties greppel plas-dras en/of perceel  

inundatie via systematiek polder Broekvelden toe.   Par. 5.5 / pag. 12. 
 Voer op 20- tot 25% van de percelen een iets intensiever beheer dan  

sec weidevogelbeheer t.b.v. de voedselsituatie van oudervogels. Par. 5.6 / pag. 13. 
 Situeer eventuele wat intensievere percelen in de randen van het  

gebied en op blijvend agrarische eigendommen.   Par. 5.6 / pag. 13. 
 Draag in het beheerplan zorg voor een signaleringssystematiek  

van verzuring indicatoren.      Par. 5.6 / pag. 13. 
 Zorg voor voldoende gedetailleerde opname van bemesting in  

het beheerplan i.r.t. de tolerantie van doeltypen.   Par. 5.6 / pag. 13. 
 Spreek in het beheerplan de ambitie uit over het aantal broedpaar  

grutto (2020), baseer de benodigde oppervlakte kuikenland hierop. Par. 5.7 / pag. 14. 
 Zorg voor voldoende kuikenland met een goede ruimtelijke spreiding Par. 5.7 / pag. 14. 
 Neem in het beheerplan jaarlijks twee alarmtellingen op om het 

uitvliegsucces van kuikens te monitoren.    Par. 5.7 / pag. 14. 
 Onderzoek of het mogelijk is ook in polder Kort Bloemendaal met  

zwarte stern nestvlotjes te gaan werken.    Par. 5.8 / pag. 15. 
 Neem maatregelen op in het inrichting- en beheerplan die het  

voorkomen van insecten stimuleren zodat de voedsel beschikbaar- 
heid voor zwarte sterns wordt verbeterd.    Par. 5.8 / pag. 15. 

 Voer een nulmeting uit m.b.t. de weidevogeldichtheid middels een  
BMP-inventarisatie in 2015.      Par. 5.9 / pag. 16. 

 Hout riet- en natte ruigte vegetaties jaarlijks vrij van houtopslag en  
overweeg in het beheerplan een cyclisch maaibeheer voor deze  
elementen op te nemen.      Par. 5.10 / pag. 18. 

 Neem in het beheerplan op om eens per drie jaar de grasland en  
oever typen te karteren.      Par. 5.10 / pag. 19. 

 Neem in het beheerplan een ontwikkelingsbeheer op om dominantie  
van gestreepte witbol te doorbreken.     Par. 5.10 / pag.19. 

 Alvorens percelen worden aangemerkt voor inrichting dan wel beheer  
wijziging dient te worden getoetst op actuele waarden.   Par. 5.11 / pag. 19. 

 Pas in het beheer op agrarische percelen het pakket botanische  
weide- en hooilandrand ruim toe.     Par. 5.11 / pag. 19. 

 Beschrijf in het beheerplan de afgesproken aanpak en de actoren  
voor het onder controle houden van populaties zomerganzen.  Par. 5.12 / pag. 21. 
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Inrichtingplan. 
 Onderzoek de wensen en mogelijkheden om beheer ontsluitingen  

te optimaliseren d.m.v. een ruil plan t.b.v. meer rust in het  
weidevogelgebied.       Par.5.3 / pag. 11. 

 Neem maatregelen op in het inrichting- en beheerplan die het  
voorkomen van insecten stimuleren zodat de voedsel beschikbaar- 
heid voor zwarte sterns wordt verbeterd.    Par. 5.8 / pag. 15. 

 Neem in het inrichtingsplan een zaagplan op waarbij gericht wordt  
gewerkt aan het vergroten van de openruimte, maar met aandacht  
voor cultuurhistorische waarden en Flora- en faunawet gerelateerde  
aspecten.        Par.5.10 / pag. 17. 

 Neem in het inrichtingsplan op dat voor aanvang van het eindbeheer  
een actieve aanpak van met storingssoorten besmette percelen  
wordt uitgevoerd, dan wel een overgangsbeheer wordt gevoerd  
gericht op het verwijderen van de besmetting.    Par. 5.11 / pag. 19. 

 Alvorens percelen worden aangemerkt voor inrichting dan wel beheer  
wijziging dient te worden getoetst op actuele waarden.   Par. 5.11 / pag. 19. 

 Overweeg maatregelen als her profilering van oevers en inbrengen  
van gebiedseigen soorten d.m.v. schraalhooi of actieve inzaai.  Par. 5.11 / pag. 19. 

Overige projectonderdelen Weids Bloemendaal. 
 Weeg inrichting- en beheermaatregelen steeds vanuit de 

dubbelfunctie weidevogels en agrarische (mede) gebruik.  Par.5.2 / pag.   9. 
 Natuurvriendelijke oevers  Betrek de aspecten openheid voor  

weidevogels en voedselbeschikbaarheid voor zwarte sterns bij de  
keuze voor locaties en typen NVO’s     Par.   5.8 / pag. 15. 

 Sanering glas Voer perceelscheidingen met (nieuwe) huiskavels  
steeds uit d.m.v. sloten met een boven breedte van 4.00 meter.  Par.   5.9 / pag. 16.  

 Water  Overweeg het bemonsteren van de visstand en het bepalen 
van het effect van karper op de waterkwaliteit.    Par. 5.13 / pag. 21. 

 Water  Stimuleer voortzetting van het huidige wegvangen van  
rode Amerikaanse rivierkreeften.     Par. 5.13 / pag. 21. 

 Afstoten BBL gronden  Zet BBL gronden in voor het verbeteren  
van beheerontsluitingen.      Par. 5.15 / pag. 23. 

 Regel de beheer ontsluiting voor SBB aan de Otweg duurzaam  
met de gemeente Waddinxveen.     Par. 5.15 / pag. 23. 

 Recreatie  Bezie welke mogelijkheden er zijn voor het verminderen  
Van verstoring en inloop vanaf het ‘Polderpad’ in het  
weidevogelbroedseizoen.      Par. 5.16 / pag. 23. 

 Draag zorg voor een goede toezicht en handhaving, met name in  
het broedseizoen, waarbij niet één partij alle lasten moet dragen. Par. 5.16 / pag. 23. 

 Recreatie  Maak weidevogels ‘beleefbaar’ (bijv. kijkhut 
Baarsjeskade), zodat draagvlak in het gebiedsplan wordt  
behouden en ontwikkeld.      Par. 5.16 / pag. 24. 

 Verspreid glas  Stel een informatie memo op voor ontwikkelaars  
en nieuwe bewoners met de waarden van het achterliggende  
gebied en invloed van keuzen op het aangrenzende erf.   Par. 5.17 / pag. 24. 

 Baggerwerken  Bepaal eventuele actuele waarden van  
graslandpercelen alvorens deze te selecteren voor het opbrengen  
van bagger.        Par. 5.18 / pag. 24. 

 Baggerwerken  Situeer eventuele baggerdepots steeds aan de  
randen van het gebied om het effect op de  openruimte voor  
weidevogels te beperken.      Par. 5.18 / pag. 24. 

 Baggerwerken  karteer vegetaties van gele plomp, witte waterlelie  
en krabbenscheer en stel een protocol op hoe hiermee om te gaan  
bij de uitvoering van de baggerwerken.     Par. 5.18 / pag. 24. 

 Baggerwerken  Voorkom troebeling tijdens de werken in het  
gehele gebied door in compartimenten te werken en hiertussen  
tijdelijke slibschermen te plaatsen.     Par. 5.18 / pag. 24. 

 Baggerwerken  Overweeg om parallel aan baggerwerken die  
met een kraan worden uitgevoerd enkel oevers te her profileren 
t.b.v. het doeltype botanische oever.     Par. 5.18 / pag.  24. 
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7]. Samenvatting. 
 
Voor polder Bloemendaal in Waddinxveen is een polderplan opgesteld waarbij integraal aan 
verschillende functies van het gebied invulling wordt gegeven in samenspraak tussen overheden, 
gebiedsactoren en bewoners. Eén van de onderdelen betreft het terugbrengen van de 
weidevogelfunctie van weleer op een zodanige wijze dat agrarische mede gebruik mogelijk blijft en 
een optimale samenwerking en afstemming komt tussen particuliere en Staatsbosbeheer 
eigendommen. In de onderhavige rapportage wordt specifiek ingegaan op deze weidevogelfunctie, 
waarbij overige relevante factoren worden meegewogen. 
 
Uit de gemaakte analyse van het gebied komt naar voren dat  polder Bloemendaal ruim voldoende 
potentie heeft om een goede weidevogelstand te behouden en verder te ontwikkelen. In het visie deel 
wordt geconstateerd dat het van belang is om de samenhang tussen de verschillende onderwerpen 
van het Projectplan Weids Bloemendaal steeds zorgvuldig ten opzichte van elkaar te wegen, op 
elkaar af te stemmen en in juiste volgorde te plannen. Voorkomen moet worden dat door een te 
smalle focus relevante invloeden op het functioneren van het weidevogelgebied uit het oog worden 
verloren of verschillende maatregelen ongewenste effecten op elkaar hebben. 
 
Ook van belang wordt geacht dat kaders en ambities duidelijk worden gesteld en opgenomen in het 
beheerplan. Om de resultaten en eventueel gewenste bijstellingen van het beheer goed te kunnen 
volgen en nemen is het van belang dat de lacune in de beschikbaarheid van goede en actuele 
gegevens middels een zogenaamde nulmeting in 2015 wordt opgeheven. 
 
Met betrekking tot het op te stellen weidevogelinrichting- en beheerplan is het realiseren van een 
goede ruimtelijke spreiding en een mozaïek op maat de belangrijkste uitdaging. Voor uitlopend aan 
het toekennen van inrichtingsmaatregelen op perceelniveau is de eigendom en beheersituatie het 
eerste aspect om op te pakken, zodat duidelijk wordt op welke locaties welke maatregelen en 
doeltypen kunnen worden gerealiseerd. Vervolgens is de relatie met andere onderdelen uit het 
projectplan weids Bloemendaal van belang om een goede planning in de tijd te kunnen maken. 
Tenslotte dient het beheerplan duidelijkheid te verschaffen waar voor ontwikkelingsbeheer na 
inrichting, voor overgangsbeheer en voor eindbeheer wordt gekozen, alsmede het beoogde verloop 
van deze beheertypen. 
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8]. Gebruikte literatuur, informatiedragers en bronnen. 
 
Buisman,  D. & R.J.S. Terlouw, 2011. 
 Kansenkaart zwarte stern Krimpenerwaard. 
 
Geld, J. van der et al, 
 Weidevogels in een veranderend landschap 
 
Gemeente Waddinxveen 

Projectplan Weids Bloemendaal, versie 06/02-2014. 
 

Gemeente Waddinxveen 
 Concept bestemmingsplan polder Bloemendaal  www. waddinxveen.nl 
 
Hoogheemraadschap van Rijnland, 2012 
 Peilbesluit polder Bloemendaal, Waddinxveen. 
 
Landschapsbeheer Nederland, div. jaren. 
 Jaarverslagen weidevogel beheer. 
 
Landschapsbeheer Zuid-Holland, div. jaren. 
 Jaarverslagen weidevogelbeheer. 
 
Mayenburg, F. 
Grutto pleisterplaatsen rond Gouda     www.groenehartvertellingen.nl 
 
Portaal Natuur en landschap, 2014. 
 Gesloten pakketten agrarisch natuurbeheer   www.portaalnatuurenlandschap.nl 
 
Provincie Zuid-Holland   

Natuurgebiedsplan 2014.     www.provincieZuid-Holland, kaarten. 
 

Provincie Zuid-Holland   
EHS en Natura 2000 begrenzing    www.provincieZuid-Holland, kaarten. 

 
Schipper,  W., Bax en Gardenier, 2012. 
 Ontwikkeling van kruidenrijk grasland. 

 
Teunissen, et al 2012 
 Op naar kerngebieden voor weidevogels in Nederland. 
 
Vogelwerkgroep Avifauna West-Nederland. 
 Randstad en broedvogels. 
 
Waarnemingen.nl, 2013 – 2014 
 Raadpleging losse waarnemingen    www.waarneming.nl 
Weidevogelgroep Reeuwijk eo. 
 Jaarverslagen vrijwillig weidevogelbeheer diverse jaren. 
 
Weijden,  H.G. van der, 1996 
 Weidevogelonderzoek landinrichting Reeuwijk 1996  Bureau Biodivers 
 
 
Mondelinge informatie bronnen: 
 
Gesprek met  E.J. van Beek, D. van der Eijk & H.G. van der Weijden – KNNV Gouda eo & St. Groenhart 
Gesprek met  A.C. de Wit – Agrarisch Natuurvereniging Weide- en waterpracht. 
Gesprek met  G. Zonneveld - weidevogelgroep Reeuwijk eo 
Gesprek met  L. Oevermans & G. de Wit – Staatsbosbeheer. 
Telefonisch informatie gesprek met  N. de Bruijn - Staatsbosbeheer 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.gemeentewaddinxveen.nl/
http://www.groenehartvertellingen.nl/
http://www.provinciezuid-holland/
http://www.provinciezuid-holland/
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2]. Bloeiende planten voor natte, weinig bemeste veenweidegebieden. 
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BIJLAGE  1. Dominantstadium van gestreepte witbol. 
 
Karakteristiek voor veengronden is het zogenaamde “Witbol stadium”, waarbij gestreepte witbol (foto 
1) dominant optreedt.  De grasmat bestaat in dit stadium voor meer dan 50% uit het dominante gras. 
Engels raaigras kan nog steeds optreden, maar heeft altijd een lagere bedekking dan 25%. De 
begroeiing is arm aan kruiden, waarbij de aangetroffen soorten steeds tot de algemene soorten 
behoren.  
Het aantal soorten bedraagt hierbij maximaal 15 per 50 m

2  
en maximaal 25 soorten in een gemiddeld 

perceel. De meer open plekken zijn vaak begroeid met zachte dravik en in de nabijheid van een 
greppel of vochtige plek treedt geknikte vossenstaart op de voorgrond. 
De meest algemene kruidensoorten betreffen kruipende boterbloem, pinksterbloem, witte- en  rode 
klaver en veldzuring. Besmetting met krulzuring, ridderzuring  en akkerdistel zijn in dit stadium 
regelmatig present. De gemiddelde grasopbrengst in deze graslandtypen op jaarbasis bedraagt 7-9 
ton droge stof per ha/jr. 

     Foto 1.  Gestreepte witbol.      Foto 2.   Dominantstadium van gestreepte witbol.          

 
Bovenomschreven graslandtype  is ook het stadium wat binnen de polder Bloemendaal aandacht 
vraagt. In dit graslandtype ligt er van de tweede of derde week van mei een lila tot oud roze gloed over 
de percelen (foto 2), als gevolg van de bloeipluimen van de gestreepte witbol. Het gras is grijsgroen 
behaard en maakt een wollige indruk, de halmen voelen zacht aan. Bij het uitgebloeid raken 
verkleuren de percelen naar een strokleurige vegetatie. 
 
In de regel kan vanuit het dominant stadium relatief snel (binnen enkele jaren) een vegetatie van het 
voor weidevogels gunstige type gras- kruidenmix worden ontwikkeld. Om dit te realiseren is het van 
belang dat de percelen gedurende enkele jaren, vanuit natuurperspectief, relatief vroeg worden 
gemaaid (ruim voor half juni). Bij later maaien komt de witbol tot zaadvorming, ontstaat licht 
concurrentie voor de overige plantengroei, slaat het gras snel plat (wordt legerig) en gaat er vervilting 
en verruiging optreden met risico voor verdere toename van storingssoorten.  Bij te laat maaien 
bestaat er een groot risico dat de vegetatie in het dominant stadium blijft hangen en de ontwikkeling 
naar de gewenste doeltypen jarenlange stagnatie ondervindt.  
 
Wanneer het dominantstadium is doorbroken kan de maaidatum veelal naar 2

e 
of 3

e
 decade van juni 

worden gebracht. Met name in ‘vroege’ voorjaren en/of na zachte winters blijft in percelen met een 
groot percentage gestreepte witbol een maaidatum voor 10 juni van belang en is het wenselijk  flexibel  
te kunnen inspelen  om de maaidatum te vervroegen wanneer dit is gewenst a.g.v. het  weerverloop in 
het voorjaar  
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BIJLAGE  2. Bloeiende planten geschikt voor inzaaien bij natte, weinig bemeste  

Veenweidegraslanden. 
(Bron: E.J. van Beek). 

 
 
Soort   schrale   extensief   talud   waterlijn   
    grond  beheer              
Brunel   x  -  xx  -   
Dotterbloem  x  x  xx  xx   
Egelboterbloem  x  -  xx  x   
Engelwortel  -  -  xx  x   
Gele lis   -  x  -  x   
Gevl. hertshooi  x  x  x  -   
Glidkruid  x  -  x     x   
Grote ratelaar  x  x  xx  -   
Grote watereppe -  x  x           xx   
Grote wederik  x  x  x  -   
Hoornbloem  -  -  x  -   
Kale jonker  x  x  xx  -   
Kattenstaart  -  x  x  x   
Kl. Watereppe  -  -  -  xx   
Kievitsbloem  x  x  -  -   
Koekoeksbloem  x  -  xx  -  
Koninginnekruid -  x  x  x   
Melkeppe  x  x  xx  xx   
Moeraskartelblad  x  x  x  -   
Moerasmuur  x  -  x  -   
Moerasrolklaver x  x  xx  x   
Moeras spiraea  x    -  x   
Moeras vergeet mn -  x  xx  xx   
Moeraswalstro  x  -  xx  x  
Moeraswederik   x  -  -  x   
Pinksterbloem  -  x  xx  x   
Poelruit   x  -  -  x   
Pijptorkruid  -  -  xx  x   
Rietorchis  x  -  x  -   
Slanke waterkers x  -  xx  xx   
Spaanse ruiter  x  x  x  -   
Valeriaan, echte x  -  x  -   
Vijfvingerkruid  x  -  x  -   
Wateraardbei  x  x  -  x  
Waterkruiskruid  x  x  xx  -   
Watermunt  -  -  x  xx   
Waternavel  x  -  xx  -   
Wilde berthram  x  -  x  -   
Zwarte zegge  x  -  xx  -   
Zwanenbloem  -  -  -  xx 
 
“Planten in de polder”  ISBN 90 6097 468 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








