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Leendert de Boerspolder 4.0

van landbouwpolder naar waterbergingslocatie

De Leendert de Boerspolder is een prachtig eilandje van 6 hectare aan de noordoostelijke rand
van het Kagerplassengebied. Het is een onderdeel van een bijzonder waardevol veenpolderlandschap.
De functie zal gaan veranderen. Van landbouwpolder wordt het gebied omgezet in een
waterbergingslocatie om dempingen in het boezemwater te kunnen compenseren. Het bestemmingsplan is op de nieuwe functie aangepast en het Hoogheemraadschap van Rijnland
(de opdrachtgever van dit project) heeft de polder in eigendom. Om recht te doen aan de polder
zal sterk ingezet worden op ontwikkeling van een nieuwe landschappelijke kwaliteit en de
ontwikkeling van natuurwaarden. Het gebied zal beperkt toegankelijk worden gemaakt.
Beoogd beheerder is de Stichting Jakobus Natuurgebied de Hanepoel, de organisatie die het
natuurgebied aan de oostzijde van de Hanepoel ontwikkelt en beheert. Het ontwerp is gelijktijdig
met het beheerplan ontwikkeld, in overleg met de Stichting.
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De opgave
a. Doelstelling van het project
De doelstelling van het project is het creëren van open water, gekoppeld aan de ringvaart van de
Haarlemmermeer. Het is beleid van het Hoogheemraadschap van Rijnland om dempingen van
boezemwater te (laten) compenseren door het graven van extra water. Deze regel geldt voor een
ieder, ook voor Rijnland zelf. In het kader van diverse oeverwerkzaamheden is er een opgave minimaal 3 hectare open water te maken. De beschikbaarheid van deze polder maakt de realisatie van
deze opgave ruimschoots mogelijk. Voor de polder betekent het een vierde verschijningsvorm. Het
is bijzonder dat alle veranderingen het gevolg zijn van aanpassingen in het waterbeheer.
b. Programma van eisen
Het programma van eisen vanuit het Rijnland is als volgt omschreven:
- Het creëren van minimaal 3 hectare open water;
- Het ontwikkelen van natuur- en landschapswaarden;
- Begaanbaar voor onderhoudsschip;
- Optimale waterkwaliteit;
- Beperkte toegankelijkheid: mogelijkheid voor rondwandeling/uitkijkpunt;
- Planontwikkeling in goed overleg met belanghebbenden, oa met particuliere
eigenaar deel aan de westzijde;
- Mogelijk uitvoeren van een veendijkproef.

5
Ing. A.E. van Veen a d v i e s - k w a l i t e i t - l e e f o m g e v i n g

1

Het gebied
a. Geschiedenis van de Leendert de Boerspolder
De polder is een onderdeel van een heel oud polderlandschap waarvan delen nog de blokverkaveling tonen uit de 11e eeuw. De Leendert de Boerspolder heeft echter al een aantal veranderingen
ondergaan. Aan de noordzijde is een schil verloren gegaan ten tijde van de drooglegging van de
Haarlemmermeer en de aanleg van de ringvaart (zie kaart uit kaart 1739).
Daarnaast is het oorspronkelijke slotenpatroon verdwenen, waarschijnlijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Luchtfoto’s hebben aangetoond dat de polder in die periode onder water heeft gestaan.
b. Landschappelijke kwaliteit/Provinciaal beleid
De provincie Zuid-Holland heeft Provinciale structuurvisies vastgesteld, voorzien van kwaliteitskaarten. Een uitwerking daarvan zijn de Gebiedsprofielen. De Leendert de Boerspolder maakt deel uit
van het Gebiedsprofiel Kagerplassen.
Een gebiedsprofiel is een verzameling en analyse van aspecten van ruimtelijke kwaliteit en biedt een
handleiding om bij ontwikkelingen kwaliteiten te behouden of te versterken. De ambitie is dat elk
project en elke ruimtelijke ontwikkeling bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving. Ontwikkelingen zijn daarmee een kans voor het realiseren van kwaliteit.
Relevant te noemen is:
- Het landschap moet leesbaar blijven;
- De landschappelijke diversiteit moet worden versterkt, en het veen(weide)karakter, behoud van 		
rust en stilte en het zicht op de horizon uitgaande van eentoekomstbestendig, veilig en rendabel
watersysteem gegarandeerd;
- Behoud van de veenstroom, dijk en kade als herkenbare landschappelijke structuurdrager van het
veen(weide)landschap en begrenzing van poldereenheden;
- Gebruik zoveel mogelijk gericht op behoud van de karakteristieken (maat van poldereenheden,
verkavelingpatroon, beplanting, kades, dijken en zichtbaarheid van water in de vorm van sloten,
weteringen en boezems);
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- Behoud van en waar mogelijk ontwikkeling van natuurwaarden in de vorm van natuurlijke
graslanden, oevers, overhoeken, e.d. ten gunste van de veenweidennatuur;
- In stand houden en versterken van de beleefbaarheid van de identiteitsdragers met aandacht voor
bereikbaarheid en toegankelijkheid van de gebieden.
Omdat er 6 hectare weidevogelgebied zal verdwijnen zal op enige wijze compensatie moeten
worden gevonden. Dit geschiedt in nauw overleg met de provincie. 				
Deze compensatie valt buiten dit projectplan.
c. Huidige natuurwaarden
Het gebied maakt onderdeel uit van een waardevol veenweide vogelgebied. Er is een inventarisatie
naar flora en fauna binnendijks, uitgevoerd in juni en juli 2013. Daarbij zijn geen strikt beschermde
plant – en diersoorten aangetroffen. Wel is bekend dat diverse vogelsoorten in het gebied broeden
die niet mogen worden verstoord. In de oevers van de LdBp en in de moerassen van het aangrenzende natuurgebied de Hanepoel komt de Zeggekorfslak voor, een rode lijstsoort. Ook komen
roerdompen voor. De locatie heeft veel potentie voor moerasvegetaties en graslandbeheer, en voor
de onderwater flora en fauna.
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Ontwerp
Leendert de Boerspolder
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Het ontwerp
a. Algemeen
Gekozen is om recht te doen aan de authentieke structuur van het poldertje, en deze ook als
zodanig beleefbaar te houden. Wandelend, maar ook vanaf het water en vanuit de lucht ervaart men
een slingerende rand, de oorspronkelijke kade. De in een eerste planopzet voorgestelde noord-zuid
georiënteerde compartimenteringdijk is daarmee vervallen. Vanaf het omringende boezemwater
ervaart men de randen van de polder in de toekomst niet anders dan nu.
Om de verwachte golfoploop te keren is in plaats van de compartimenteringdijk een brede ondiepe
zone gepland aan de noordoostzijde. Deze ondiepe zone (20 tot 80 cm water) zal zich ontwikkelen
tot een waardevol rietmoeras. Ter bescherming wordt een vooroeveraangelegd. Hiermee worden
de groeiomstandigheden voor riet beter. De vooroever worden aangelegd op 20 cm boven het
waterpeil en is 2 meter breed. Op deze stroken worden de vlechtschermen geplaatst: een dubbele
wilgenpalenrij gevuld met wilgentakken (afkomstig van bestaand struweel en te kappen wilgenbomen). Achter de vlechtschermen wordt riet ingeplant.
De geleidelijk verlanding zal een grote diversiteit gaan bieden aan riet- en biezenvegetaties, natte
ruigte en grote zeggenvegetaties.
Wanneer de bodem zich heeft gestabiliseerd zullen openingen worden gemaakt in de vooroever, en
zal een geul worden gemaakt door het toekomstige rietmoeras. Dit creëert aantrekkelijke paaiplaatsen voor snoeken.
De kades zullen worden benut voor het maken van overgangsgradiënten. De kade langs de ringvaart zal worden verbreed (tot 5 meter) en het talud richting rietmoeras met een hellingshoek van
1 op 8. Hierdoor kan bloemrijk hooiland worden nagestreefd met gedeeltes ruigte. Met name de
expositie op het zuiden maakt een waardevolle biotoop.
De andere kades worden verbreed tot 2,0 meter om een betere stabiliteit voor de toekomst te garanderen en om betreding met onderhoudsmaterieel goed mogelijk te maken. De bijbehorende taluds
zijn 1:3 gepland, op 20 cm onder het waterpeil overgaand naar 1:20. Dit maakt dat rietgroei een kans
krijgt en de oevers bij andere windrichtingen beter beschermd zijn.
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profiel zuidzijde

Verbeelding
Leendert de Boerspolder 4.0

profiel westzijde
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Aan de westzijde wordt een bocht in de kade aangegrepen om een nieuw dijklichaam te maken
waarover een aantrekkelijke rondwandeling mogelijk wordt waarbij de eigenaar van de vakantiewoning buiten de loop komt. Het tussenliggende deel wordt eveneens een klein rietmoeras annex
luwe vispaaiplek.
Langs de ringvaart wordt het bestaande struweel doorgezet tot de inlaat. Er wordt ingeplant met de
grauwe wilg. Dit om het zicht op de snelweg in de verte en de Haarlemmermeerpolder af te schermen. Het snoeihout zal nodig zijn voor het onderhoud van de gevlochten oeverbescherming. In de
meest oostelijke punt wordt een uitkijkpunt annex materiaal-opslagplek gemaakt. Deze omgeving
mag verruigen. Rondom het uitkijkpunt worden struikwilgen geplant.
De grotere wilgenbomen langs de zuidoever zullen worden gekapt. Dit ter bescherming van de
oevers en voor een beter zicht op de molen aan de overzijde van de Hanepoel. Vrijkomend materiaal
wordt gebruikt. Er zal geen hoge beplanting worden gedoogd oa vanwege de windcirkels van de
molen aan de overzijde van de Hanepoel.
Aan de zuidoost oever is een opening gepland waardoor eventuele onderhoudsschepen de polder
in kunnen varen. Gekozen wordt voor een afsluiting om plezierschepen te weren. Voor de wandelaars wordt een voorziening gemaakt waardoor het rondje kan worden afgemaakt. Gedacht wordt
aan een vlonder.
Om een goede doorstroming mogelijk te maken wordt de duiker behorend bij het gemaaltje
vervangen door een leiding met een diameter van 80 centimeter. De duiker zal worden voorzien van
schotbalken. Nog een extra duiker wordt aangelegd aan de zuidwestzijde.
Rietaanplant zal op de vooroever aan de noordoostzijde plaatsvinden en pleksgewijs langs de
overige kades. Gestreefd wordt naar een geleidelijke, natuurlijke eigenwijze ontwikkeling. Het riet op
de vooroever is van belang om rustig water te creëren voor de natuurontwikkeling.

b. De waterstaatkundige waarde
De waterstaatkundige waarde betreft met name de waterberging. Het wateroppervlak is 4,4 hectare.
De natuurvriendelijke oevers worden voor 100% meegerekend als waterbergend. Het rietmoeras
(0,4 hectare) telt voor 50% als waterberging. Dit omdat op natuurlijke wijze verlanding zal plaatsvinden, hetgeen onderdeel is van de natuurwaarde. In periodes met piekbuien kan het gebied nog
extra berging bieden.
De waterkwaliteit verdient de nodige aandacht. Er moet rekening worden gehouden dat er een
onstabiel systeem ontstaat, met nalevering van voedingsstoffen van de voormalige landbouwgrond.
Daarnaast is de kwaliteit van het boezemwater matig. Doordat het water stroomt levert dit in de
ringvaart weinig problemen op. Dit wordt anders in de LdBp waar het water vrijwel stilstaand wordt.
Gestreefd moet worden de verblijftijd van het water maximaal twee weken te laten zijn. De polder
biedt ook de mogelijkheid op termijn de ecologische waterkwaliteit verder te ontwikkelen, met
onder andere van een waardevolle onderwaterflora en –fauna.
c. De landschappelijke waarde
De landschappelijke waarde bestaat uit de herkenbare identiteit: een eiland in het Kagerplassengebied. Voorzien van brede rietzones en een weldadige flora en fauna. De kades worden in ere gehouden en hoogopgaande beplanting geweerd in verband met de molenbiotoop.
d. De natuurwaarde
De natuurwaarden die kunnen worden nagestreefd zijn na de inrichting totaal anders dan ervoor.
Met uitzondering van de buitendijkse oeverstroken. Van een veenweidegebied wordt het gebied
teruggebracht naar een eerdere fase namelijk lijkend op de fase van voor de inpoldering, waarin
moerasontwikkeling plaatsvindt.
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Te onderscheiden zijn:
- Kades en taluds: bloemdijken, met flauwe taluds
- Rietmoeras: riet-, biezen- en zeggenvegetaties (verlandingsvegetaties)
- Water: variabel in diepte
- Natte ruigtes
- Wilgenstruweel
Gekozen wordt voor een geleidelijke, natuurlijke ontwikkeling van het rietmoeras. Waardoor er grote
variatie zal ontstaan in water, verlandingsgebieden, rietstroken, overblijvend riet en delen die meer
verruigen, en alle overgangsfasen daartussen. Dit conform het aangrenzende natuurgebied de
Hanepoel.
Het doel van het rietmoeras is het te ontwikkelen tot de habitat Ruigten en zomen (moerasspirea).
De ontwikkeling van de habitattypen Krabbescheer en fonteinkruiden en Kranswieren zou een
waardevolle aanvulling zijn. Deze vegetatietypen zijn echter sterk afhankelijk van de waterkwaliteit.
De kwaliteit van het boezemwater is hiervoor nu onvoldoende. De Habitatrichtlijnsoorten zijn de
Zeggekorfslak en de Roerdomp. Beide bevinden zich reeds in de directe omgeving. De Noordse
woelmuis wordt nog niet aangetroffen, maar in principe wordt het gebied aantrekkelijk genoeg voor
deze soort.
Het beheer stelt eisen aan de beheerder. Telkens zal moeten worden afgewogen of moet worden
ingegrepen (bv verwijderen struweel in moeras, inplant riet) of dat verdere natuurlijke ontwikkeling
kan plaatsvinden. De Stichting draagt zorg voor het dagelijks beheer en zal gaande weg beslissingen
nemen en ingrepen plegen. Jaarlijks zal in de zomer een gezamenlijke schouw plaatsvinden van
Rijnland en de Stichting tezamen. Daarbij wordt bekeken of de gewenste ontwikkeling plaatsvindt
en of aanpassingen in het vegetatiebeheer van de kades en het moeras (door de Stichting) of in
het waterbeheer (door Rijnland) moeten plaatsvinden. Daarbij kunnen twijfels worden gedeeld en
oplossingen worden gekozen.

e. De recreatieve waarde
Een rondwandeling wordt mogelijk gemaakt middels graspaden over de kades. De bereikbaarheid zal
voorlopig vanaf het natuurgebied de Hanepoel plaatsvinden. Dit is in principe niet bezwaarlijk omdat
betreding alleen onder toezicht zal plaatsvinden. Begeleiding zal worden georganiseerd of uitgevoerd
door de Stichting. Aan de oostzijde zal een uitkijkpunt worden gemaakt, geplaatst in struweel en
ruigte. Op deze plek zal onder andere informatie worden gegeven over de betekenis van de polder
voor de omgeving en de reden voor de omvorming.
De kade wordt onderbroken door een opening ten behoeve van onderhoudsschepen. Recreatief
gebruik van de plas is toegestaan voor kano’s en roeiboten. Hiervoor wordt een eenvoudige
constructie gemaakt, bestaande uit een palenrij en een drijvende balk met slot. De doorvaart wordt
dan ook alleen door betrokkenen te openen. Er moet voor worden gewaakt dat de afsluiting niet de
entree van de kades mogelijk maakt.
Om de rondwandeling mogelijk te maken wordt een vlonder gemaakt die kan fungeren als verbinding
tussen de twee landhoofden. Deze constructie kan worden geopend wanneer doorvaart nodig is.
De vakantiewoning wordt door een hek van eventueel bezoek worden afgeschermd.
Om het gebied te kunnen betreden is het nodig een eenvoudige veerverbinding in stand te houden
vanaf de terreinen van de Stichting Jakobus.
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De realisatie
a. Dijkproef en calamiteitenoefening
De transformatie van een landbouwpolder naar een waterbergingslocatie komt niet vaak voor. Dit is
de reden dat geschakeld wordt met andere mogelijkheden. Naar alle verwachting zal een dijkproef
plaatsvinden op de plek van de toekomstige opening. De dijk zal tot bezwijken worden gebracht en
zal als zodanig inzicht gaan bieden in veendijken en hun bezwijkingskansen. Deze actie betekent dat
met de inrichting van het gebied rekening gehouden moet worden met begaanbaarheid, tijdens de
verschillende fases (al dan niet in den droge aanleggen) en met kwetsbaarheid. Schade opgelopen
tijdens de proef zal worden hersteld uit het onderzoeksbudget.
b. Grondbalans
Gestreefd wordt naar een gesloten grondbalans. Door een gedeelte van de toekomstige plas
1 meter te verdiepen komen vele kuub vrij. De uiteindelijke vormgeving is gebaseerd op de beschikbare grond.
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Beheerplan
Leendert de Boerspolder
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Het beheer
a. Algemeen
De Leendert de Boerspolder wordt omgevormd van een landbouwpolder (6 ha) naar een
waterbergingslocatie met natuurwaarden, en met mogelijkheden voor (beperkte) openstelling.
Na de inrichtingsfase zal het beheer gericht zijn op de instandhouding van de waterstaatkundige
functie, de landschappelijke kwaliteit gekoppeld aan de ontwikkeling en het beheer van natuurwaarden, en de belevingsmogelijkheden.
b. Organisatie van het beheer
De omvorming van de polder kent twee fases. De inrichtingsfase en de beheerfase.
Tijdens de inrichtingsfase is het beheer volledig in handen van de aannemer en Rijnland.
Het beheer van de polder zal twee jaar na de afronding worden overgedragen aan de Stichting
Jakobus Natuurgebied de Hanepoel. Hiervoor zal een privaatrechtelijke overeenkomst worden
gesloten tussen Rijnland en de Stichting. Jaarlijks zal het gebied gezamenlijk worden “geschouwd”.
Het beheer van het water (waterkwaliteit) en het groot onderhoud van de waterstaatkundige onderdelen is uitgezonderd, dit blijft in handen van Rijnland.
In de volgende paragrafen zal worden aangeven wie de beheersmaatregelen uitvoert.
c. Waterbeheer
Aanlegfase
Na de inundatie van de polder is al direct de bergingsfunctie gerealiseerd. Het open water betreft
4,4 hectare. Deze oppervlakte wordt toegerekend aan de BergingsRekeningCourant. Bij het rietmoeras wordt uitgegaan dat 50% een continue bergende functie heeft (0,4 hectare maakt 0,2 hectare
waterberging) en 50% een functie bij extreme regenval. Het Rijnland draagt zorg voor de kwaliteit
van het water. Het gebied is op drie plekken verbonden met het omringende water. Door twee
duikers, aan de noord- en de zuidwestzijde en middels een opening in de kade aan de zuidoostkant.
De duiker aan de noordzijde is afsluitbaar.
Er is sprake van een minimale waterkwaliteit, namelijk de waterkwaliteit zoals in 2011 aanwezig in de
boezem (zie Gebiedssheet Kagerplassen Update doelen en maatregelen 2016-2021, bijlage 1).
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De waterkwaliteit zal jaarlijks meerdere malen worden onderzocht.
Als de waterkwaliteit slechter wordt dan het niveau van de Kagerplassen zal Rijnland maatregelen
treffen om de kwaliteit te verbeteren.
Beheerfase
Het groot onderhoud van de waterstaatkundige werken (grondlichaam kades, duikers, verdediging
kades (binnen- en buitenzijde), doorgang/afsluiting) zijn in beheer van Rijnland, het dagelijks toezicht
en onderhoud (controle kades, verwijderen begroeiing voor duikers) vindt plaats door de stichting.
Afhankelijk van de waterkwaliteit, waterdiepte en golfslag kunnen onderwatervegetaties ontstaan
die een belangrijke functie vervullen als paaiplaatsen van vissen (snoek). Het water wordt op de
gewenste diepte gehouden. Voor wat betreft drijvende en ondergedoken waterplanten wordt
gestreefd naar verspreide velden (actie Rijnland, na signaal beheerder).
De waterkwaliteit moet worden onderzocht, en de resultaten worden geïnterpreteerd. Mocht er een
sterke verslechtering plaatsvinden van de waterkwaliteit dan zullen maatregelen moeten worden
getroffen om de doorstroming te verbeteren (actie Rijnland).
De plas heeft een variabele diepte van 2 tot 3 meter. Baggerwerkzaamheden (Rijnland) kunnen naar
verwachting de eerste 10 jaar uitblijven.
d. Landschapsbeheer
Aanlegfase
Tijdens de aanlegfase is de wereld ter plaatse een strijdtoneel. Lastig en spijtig maar waar. Aanleg van
de kades in strakke, vloeiende lijnen en het aanvullen van verzakkingen zullen op termijn een fraaier
aanzicht opleveren. Het opgang brengen van de rietvegetatie op de vooroever zal het beeld snel
versterken. De grote bomen zullen moeten worden verwijderd, oa vanwege de molenbiotoop.
Beheersfase
Het maaien van de kades en het goed beheren van de natuurvriendelijke oevers en het rietmoeras
staat in de volgende paragraaf beschreven. Voorkomen moet worden dat het rietmoeras verruigd en
dat het struweel verandert in bosschages.

e. Ontwikkeling natuurwaarden: bloemdijken
Natuurbeheer is niet wetmatig. Verwacht wordt dat onderstaande maatregelen nodig zijn om de
gewenste resultaten tot stand te brengen.
Aanlegfase
Tijdens de aanlegfase is het beheer in handen van Rijnland/ de aannemer. De kades zullen pas ingezaaid nog weinig maaiwerk opleveren.
Beheerfase
Het beheer van de kades zal bestaan uit het regelmatig uitmaaien van paden. De kades zelf worden
twee maal per jaar gemaaid: 50% van het oppervlak een eerste maal maaien van half mei , 50%
einde juni. Tweede maal maaien vindt plaats in september na de zaadzetting van de meeste soorten.
De tweede maal zal 80 % worden gemaaid. Het maaien zal gebeuren met een maaibalk. Het maaisel worden afgevoerd, m.u.v. het materiaal waarvan een aantal hopen (voor mogelijke ringslangen)
wordt gemaakt( actie Stichting).
f. Ontwikkeling natuurwaarden: rietmoeras
Aanlegfase
Gestart wordt met het inplanten van de grondlichamen waarop de schoeiing wordt geplaatst.
Voorkeur gaat uit naar het vastleggen van rietplaggen ter plaatse. De eerste twee jaar zal door de
aannemer moeten worden bij geplant daar waar het riet snel verdwijnt. Ook de plasberm van de
westelijke poel zal worden voorzien van riet (actie aannemer/Rijnland).
Wanneer na 4 jaar 60% van de rietaanplant niet is aangeslagen zal herplant plaatsvinden (actie Rijnland). Ook wordt riet geplant in 10% van de lengte van de plasberm langs de kade aan de west en
zuidzijde (pluksgewijs). Hiervoor is herplant niet nodig.
Het riet hoeft niet gemaaid te worden de eerste twee jaar. In ondiepe gedeelten wel opschot van els
en of wilg verwijderen.
De doorbraak van de vooroever en het maken van de geul zal door Rijnland/de aannemer worden
uitgevoerd.
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Beheerfase
Het moeras zal zich geleidelijk aan ontwikkelen. Het beheer zal bestaan uit het bij vorst maaien van
30% van de oppervlakte. Telkens zal een ander gedeelte gemaaid worden. Dit ten behoeve van oa
de rietvogels. Blijft de vorst uit dan zal het riet blijven overstaan. Wanneer maaien langer dan 3 jaar
uitblijft zal met een bosmaaier het gebied ingegaan moeten worden. Kleine stukken zullen helemaal
niet gemaaid worden, met in totaal een maximum van 10%, waarop verruiging mag plaatsvinden
(struweel). Actie Stichting.
Het riet wordt zo gemaaid dat de stoppels ca 10 cm boven het waterpeil uit blijven steken. Het maaisel zal naar verwachting de eerste tien jaar niet hoeven te worden afgevoerd, maar kan op hopen
worden gezet. Actie Stichting.
Houtige gewassen die zich vestigen worden in principe verwijderd. Alleen de grauwe wilg (struikvorm) kan worden geaccepteerd, met een maximum van 10% van het totale oppervlakte. Actie
Stichting.
Het beheer van de geul zal zoveel als mogelijk door de Stichting gebeuren. Groot onderhoud zoals
het opnieuw uithalen van de geul zal door Rijnland worden uitgevoerd.
Ecologen van Rijnland zullen de ontwikkelingen van het gebied volgen, onder andere voor de Kader
Richtlijn Water.
g. Ontwikkeling natuurwaarden: wilgentenen beschoeiing
Aanlegfase
Rijnland/de aannemer zorgen ervoor dat de wilgenschoeiing in goed staat verkeerd. De Stichting zal
een bijdrage leveren aan het takmateriaal.
Beheersfase
De Stichting voert het dagelijks beheer van de beschoeiing uit: het moet elk jaar worden nagelopen
en worden voorzien van wilgentakken (ca 10-20 % van de lengte). Dit kan vanaf de boot gebeuren.
Op de beschoeiing zullen zich planten en dieren vestigen. Dit is een onderdeel van de natuurwaarden.
Te hoge wilgenuitlopers moeten echter worden afgekapt. Bij het overmatig verdwijnen/verzakken van
de schoeiing zal Rijnland in actie komen.

h. Ontwikkeling natuurwaarden: natuurvriendelijke oevers
Aanlegfase
De taluds worden ingezaaid. Mocht grond verzakken wordt dit aangevuld door de aannemer/
Rijnland. De plasbermen worden voor 10 % ingeplant met riet. In deze fase is herplant van uitval
wenselijk.
Beheerfase
Het riet moet elke 3 jaar gemaaid worden, waarbij per maaibeurt 25% niet gemaaid wordt. Dit is
telkens verspringend. Hiervoor wordt de oever in 4 stukken verdeeld. Jaarlijks moet opschot van els
en wilg verwijderd worden.
De plasbermen zijn voorzien van een zeer flauw talud. Beheer kan zeker de eerste 10 jaar uitblijven.
Als de vegetatie zich dermate heeft ontwikkeld dat verlanding plaatsvindt zal gekozen kunnen worden jaarlijks een deel weer terug te brengen tot het aanlegprofiel om daarmee weer een variatie in
verlandingsfases ontstaat (actie Rijnland in overleg met Stichting).
i. Ontwikkeling natuurwaarden: ruigtes
Aanlegfase
Tijdens de aanlegfase kan het ruigtegebied verwilderen.
Beheerfase
Van de ruigtes wordt na 3 jaar jaarlijks 30% gemaaid met een bosmaaier. Het materiaal wordt afgevoerd.
j. Ontwikkeling natuurwaarden: wilgenstruweel
Aanlegfase
De aanplant van de wilgen vraagt geen extra inzet. Beperkte uitval (max. 30%) is geen
bezwaar.
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Beheerfase
Na drie jaar groei wordt jaarlijks ca. 30% van het struweel teruggezet. Het vrijkomende materiaal
wordt gebruikt voor de beschoeiing en om de rietgroei op gang te helpen. Actie Stichting.
k. Ontwikkeling recreatieve waarden
Aanlegfase
Tijdens de aanlegfase zal het gebied buiten de werkmensen en onderzoekers alleen bezocht worden
tijdens georganiseerde evenementen, zoals de start van de transitie, de inundatie en de oplevering.
Activiteiten hiervoor worden ontwikkeld in het communicatieplan. De aannemer zal indien nodig de
paden uitmaaien.
Beheerfase
Op de kade rondom worden graspaden uitgemaaid (10-20 maal per jaar, actie Stichting). De route
richting particuliere bewoner zal worden afgeschermd met een eenvoudig houten hek (onderhoud
Stichting, groot onderhoud Rijnland). Het beheer van het uitkijkpunt zal bestaan uit het jaarlijks
inspecteren en het zo nog herstellen (Actie Stichting). Groot onderhoud is voor rekening van Rijnland. Hetzelfde geldt voor groot onderhoud van de oversteekvlonder. Op het uitkijkpunt zal d.m.v.
bebording een uitleg worden gegeven aan de rol en verschijningsvorm van het poldertje. Hierover
wordt in overleg getreden met de provincie. Indien vervanging nodig is zal dit gebeuren door
Rijnland en of de provincie. Om op de polder te komen is een roeiboot nodig. Hiervoor kan de boot
van de Stichting worden benut. De Stichting zal ook zorgdragen voor het overzetten van bezoekers.
Het overzetten zal gebeuren op eigen risico. Indien een grotere boot nodig is zal hierover in overleg
getreden worden met het Rijnland. Samenwerking met het IVN zal worden gezocht om excursies te
organiseren. Ook kan hen gevraagd worden de vegetatie te monitoren. Met de afdeling communicatie wordt overlegd over plaatsing op de website van Rijnland, de organisatie van excursies e.d.
De stroomaansluiting zal worden overgezet naar de Stichting.
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Risicoparagraaf
a. Water
De waterkwaliteit kan door bijvoorbeeld door nalevering dermate slecht zijn dat maatregelen tbv.
extra doorstroming, bv door het plaatsen van een windmolen, en of het maken van een extra duiker
nodig zijn. De oevers kunnen door instabiliteit na de aanleg inzakken en de kades zwaar belast door
golfslag. In het uiterste geval kunnen vlechtschermen worden geplaatst.
b. Natuur
Het kan zijn dat de rietontwikkeling traag op gang komt. Dat is op zich geen probleem. Op de
flauwe bermen kan de vegetatie zich ontwikkelen tot een ruigte met opslag van houtige gewassen
en bramen. Dit is niet de bedoelingen en kan middels maaibeleid worden getemd. De eilandjes in
de plas kunnen door meeuwenkolonies worden benut als broedplek. Hierdoor zal de waterkwaliteit
negatief worden beïnvloed.
c. Recreatie
Het gebied kan worden betreden door ongewenst bezoek. Door een goed afsluiting te maken van
de doorvaart lijkt dit te vermijden. De aanlegplaats van de pont is een zwakke plek. Echter tot nu toe
lijkt betreding ook niet aan de orde. Zo nodig kan de waterpolitie gevraagd worden om betreders
te benaderen. Ook de Stichting zelf zal het bezoek kunnen aanspreken. De verwachting is dat alleen
de echte natuurbezoekers geïnteresseerd zullen zijn, zeker wanneer bv een rondje lopen niet altijd
mogelijk is. Mocht de betreding uit de hand lopen zal Rijnland worden geïnformeerd en verzocht
worden om ondersteuning, in samenspraak met de gemeente.
d. Bij beëindiging inzet Stichting Jakobus
Indien de Stichting stopt met het beheren en onderhouden van het gebied, zal door Rijnland eerst
gekeken worden of het beheer opnieuw bij een derde kan worden ondergebracht. Indien dat niet
lukt zal Rijnland het beheer en onderhoud weer op zich gaan nemen. Na de overdracht zal bekeken
worden wat de staat van onderhoud is, en welk onderhoud nodig is om het perceel makkelijk onderhoudbaar te krijgen en te houden.
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Tijdens de oplevering zal worden bekeken naar de staat waarin het gebied verkeerd en naar de
overige kunstwerken/objecten. Gewogen zal worden of deze moeten blijven bestaan, of dat ze
kunnen worden verwijderd.
Als Rijnland de gehele polder in beheer en onderhoud krijgt, zal dit gebeuren op een sobere en eenvoudige wijze. Het is immers boezemland geworden, hier zal het onderhoud op toegepast worden.
De natuurlijke en natuurvriendelijke oevers zullen worden beheerd volgens Rijnlands standaard en
worden toegevoegd aan het maaibestek. Dit wordt dan opgepakt door de afdeling Bedrijfsvoering
Watersystemen. Rijnland zal verder op dit perceel hooilandbeheer toe gaan passen. Dat houdt in
(maximaal) twee maal per jaar maaien en afruimen. Aanwezige bomen/wilgen zullen om het jaar
onderhouden worden (uitdunnen/knotten/toppen/snoeien). Bomen/struwelen/wilgen zullen
mogelijk verwijderd moeten worden als blijkt dat we ons onderhoud op de door ons voorgenomen
manier niet uit kunnen voeren. Opschot van wilgen en elzen jaarlijks of tweejaarlijks verwijderen.
NB. De nodige middelen voor dit onderhoud zal dan begroot moeten worden, en intern bij Rijnland
zal gekeken moeten worden bij welke afdeling het beheer en onderhoud belegd wordt. Op dit
moment is nog geen inschatting te maken wat het onderhoud gaat kosten.
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