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Op	6	juli	2007	is	officieel	de	Stichting	Landschapsfonds	Alphen	aan	den	
Rijn	en	omstreken	opgericht	met	als	doel	het	behouden,	ontwikkelen	en	
ontdekken	van	het	agrarisch	natuur-	en	cultuurlandschap	en	het	versterken	
van	de	relatie	stad	en	platteland	in	Alphen	aan	den	Rijn	en	omstreken.	
Daarmee	is	voldaan	aan	de	wens	van	de	gemeenteraad	van	Alphen	aan	
den	Rijn	om	ten	behoeve	van	haar	inwoners	een	kwaliteitsslag	te	geven	
aan	het	agrarische	achterland	van	deze	snelgroeiende	gemeente.	En	
daar	ook	de	nodige	middelen	bij	te	leggen.	Ging	het	aanvankelijk	om	het	
meer	natuurvriendelijk	beheer	van	het	Zaanse	Rietveld	als	achtertuin	van	
de	uitbreidingswijk	Kerk	en	Zanen,	de	activiteiten	van	de	stichting	zijn	
inmiddels	uitgebreid	naar	andere	geschikte	polders	binnen	de	gemeente.	
Na	de	fusie	met	de	voormalige	gemeenten	Boskoop	en	Rijnwoude	
worden	ook	die	gebiedsdelen	betrokken	bij	de	activiteiten.	Door	middel	
van	keukentafelgesprekken	met	betreffende	agrariërs	zijn	contracten	
afgesloten	voor	activiteiten	die	daadwerkelijk	bijdragen	aan	een	mooier	
cultuurlandschap	dat	de	moeite	waard	is	om	een	korte	fietstocht	of	een	
ommetje	te	maken.	Het	gaat	dan	om	weidevogelbeheer,	onderhoud	van	
(gerief)bosjes	of	hoogstamboomgaarden	dan	wel	natuurvriendelijke	oevers	
of	de	aanleg	van	een	laarzenpad.

Nu	we	ruim	negen	jaar	verder	zijn	mag	de	conclusie	worden	getrokken	
dat	het	initiatief	aan	zijn	doel	heeft	beantwoord.	De	participanten	zijn	
enthousiast	en	het	stichtingsbestuur	ook.	Gebleken	is	dat	contracten	
sluiten	vooral	een	zaak	is	van	vertrouwen	geven	en	krijgen,	dat	concrete	
maatregelen	worden	beloond	en	dat	afspraken	voor	de	langere	termijn	
worden	nagekomen.	Een	mooie	omgeving	is	in	het	belang	van	inwoners,	
bedrijven	en	ondernemingen	die	in	de	gemeente	zijn	gevestigd	of	zich	willen	
vestigen.	Reden	om	de	activiteiten	verder	uit	te	bouwen	en	samenwerking	
te	zoeken	met	gelijkgestemde	organisaties.	Deze	brochure	dient	er	toe	om	
het	bedrijfsleven	te	enthousiasmeren	om	mee	te	doen	met	het	initiatief	dat	
inmiddels	zijn	eerste	lustrum	achter	de	rug	heeft.

Jan	J.	Helder,	voorzitter	Stichting	Landschapsfonds	Alphen	aan	den	Rijn.

Voorwoord

Voorzitter	Jan	Helder
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Inleiding

In	de	polder	Zaanse	Rietveld,	gesitueerd	in	het	zuiden	van	de	
gemeente	Alphen	aan	den	Rijn,	is	in	2003	een	nieuw	natuurgebied	
met	dezelfde	naam	aangelegd.	Voor	de	inwoners	van	Kerk	en	Zanen	is	
dit	een	plek	om	te	recreëren.	Dit	natuurgebied	is	iets	meer	dan	30	ha.	
groot	geworden	en	bestaat	uit	een	plas,	een	moeras	deel,	bloemrijke	
weilanden	en	bosjes.	De	gemeente	Alphen	aan	den	Rijn	wilde	het	
gebied	eigenlijk	iets	vergroten	maar	het	lukte	niet	om	meer	grond	te	
verwerven.	De	gemeente	heeft	toen	besloten	om	het	gereserveerde	
budget	hiervoor	(€	250.000)	te	storten	in	een	landschaps-fonds	dat	tot	
taak	kreeg	om	in	de	rest	van	de	polder	Zaanse	Rietveld	het	landschap	
te	verfraaien	met	kleine	landschapselementen.	Er	is	vervolgens	ook	
privaat	geld	gezocht	bij	enkele	bouwers	van	de	wijk	Kerk	en	Zanen.	
Dat	is	voor	€	40.000	gelukt.	De	stichting	die	het	fonds	beheert	is	toen	
opgericht	(2007)	en	van	start	gegaan.	De	missie	van	de	stichting	is	om	
de	schoonheid	van	het	landelijk	gebied	van	de	gemeente	Alphen	aan	
den	Rijn	in	stand	te	houden	en	te	verfraaien	zodat	de	burger	daarvan	
kan	genieten.	Zij	doet	dit	door	uit	het	fonds	een	vergoeding	van	de	
onderhoudskosten	te	geven.

Het	bestuur	van	de	stichting	is	eerst	aan	de	slag	gegaan	in	genoemde	
polder.	Later	zijn	ook	de	Noord-	en	Zuideinderpolder	en	de	
Drooggemaakte	polder	ten	westen	van	Aarlanderveen	erbij	betrokken.	
En	er	zijn	successen	geboekt.	Vervolgens	is	ook	naar	andere	polders	
in	Alphen	gekeken.	Die	zijn	in	dit	projectenboek	beschreven.	

Alphen	aan	den	Rijn	ligt	in	een	veenweide	gebied	en	de	karakteristieke	
elementen	in	een	dergelijk	gebied	zijn	naast	de	sloten:	geriefbosjes,	
monumentale	knotbomen,	traditionele	boomgaarden,	slootoevers	en	
kleine	stukken	land	met	veel	bloemen,	rietoevers	en	moerasjes.	
Deze	landschapselementen	geven	kleur	en	geur	aan	een	gebied	
en	mensen	vinden	deze	mooi	en	genieten	ervan.	Zeker	nu	het	

tussenliggende	land	van	de	agrariërs	steeds	intensiever	wordt	
gebruikt	om	een	inkomen	te	verwerven.	Maar	de	eigenaar	onderhoudt	
deze	landschapselementen	niet	altijd	uit	zich	zelf	en	wil	daarbij	
geholpen	worden.	En	dat	doet	de	stichting.	Het	bestuur	vergoedt	
de	beheerskosten	van	het	bestaande	of	nieuwe	landschapselement	
tenzij	een	andere	organisatie	dit	al	vergoedt.	Ook	wordt	geholpen	
bij	het	in	stand	houden	of	maken	van	laarzenpaden.	Dat	zijn	niet	
verharde	paden	over	het	agrarisch	land	waar	bewoners	kunnen	
wandelen.	Uiteraard	heeft	de	eigenaar	toestemming	hiervoor	gegeven.	
Incidenteel	wordt	ook	meegeholpen	bij	de	aanleg	van	nieuwe	
elementen	of	het	wegwerken	van	achterstallig	onderhoud.	

Deze	aanpak	zorgt	ervoor	dat	inwoners	van	de	stad	Alphen	aan	den	
Rijn	meer	het	landelijk	gebied	in	willen	gaan	en	dat	ontdekken.

Het	bestuur	werkt	als	volgt.	Er	is	een	klein	bestuur	en	dat	doet	een	
groot	deel	van	het	werk	zelf.	We	werken	samen	met	de	bewoners	van	
een	gebied	en	doen	dit	zonder	bureaucratie,	dus	korte	lijnen	tussen	
bestuur	en	eigenaar.	Ook	werken	we	veel	samen	met	gelijkgestemde	
organisaties	die	in	een	gebied	opereren	teneinde	dubbel	werk	te	
voorkomen.	Met	de	eigenaren	worden	contracten	afgesloten	voor	
10	jaar	zodat	er	over	een	langere	periode	zekerheid	bestaat.	Jaarlijks	
verantwoordt	het	bestuur	zich	over	haar	activiteiten	naar	de	gemeente	
en	op	haar	website.

www.landschapsfondsalphen.nl



•	 8

Polders en projecten

Inleiding
In	dit	onderdeel	vindt	u	de	polders	en	de	projecten	die	worden	ondersteund	
door	de	stichting	Landschapsfonds	Alphen	aan	den	Rijn	en	omstreken.	

Vogelkijkhut	Zaanse	Rietveld	bij	het	natuurgebied	van	Staatsbosbeheer
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Overzichtskaart polders Polder	Zaanse	Rietveld

Noord-	en	Zuideinderpolder	

Polder	Vierambacht	

Polder	Hazerswoude	dorp

Polder	Boskoop	
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Polder Zaanse Rietveld
geriefbosje

hoogstamboomgaard

natuurvriendelijke	oever

poelen/plasjes

rietzoom

project	IJsvogel
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Noord- en Zuideinderpolder
bloemrijk	grasland

geriefbosje

hoogstamboomgaard

knotbomen

botanische	oevers

laarzenpad	

rietzoom
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Polder Vierambacht
laarzenpad	
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Polder Hazerswoude dorp
laarzenpad	
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Polder Boskoop
moerasbos
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Bloemrijk grasland Ook wel aangeduid met de meer formele naam als botanisch weiland. 
Tot in de vijftiger jaren waren veel graslanden rijk aan (bloeiende) 
kruiden en grassen. Een lust voor het oog. Door intensivering in de 

landbouw zijn veel van deze graslanden verarmd qua soortenrijkdom. Veel 
karakteristieke soorten zijn verdwenen of teruggedrongen tot marginale delen 
van het grasland, zoals de slootkanten. 
In het groeiseizoen is de veedichtheid beperkt tot 2 GVE per hectare om 
te voorkomen dat alle bijzondere planten worden weggevreten. Buiten het 
groeiseizoen kan er onbeperkt beweid worden, wat tot een meer open grasmat 
leidt. Graslandverbetering, bemesting en het opbrengen van bagger zijn niet 
toegestaan omdat dit de natuurwaarde verminderd. Wel zijn er beperkte 
mogelijkheden om mollen en probleemkruiden te bestrijden.

Gebruik
Bloemrijk grasland dient, zoals de naam al aangeeft, om een bloemrijke situatie 
in stand te houden op percelen waar een bepaalde vorm van standweiden 
plaatsvindt.
Overigens in plaats van een perceel het gehele jaar door te beweiden kan het 
ook eerst gehooid/gemaaid worden met daarna een beweiding. Dat noemt 
men een bloemrijk hooiland. Hooi is een term voor gedroogd gras. Er wordt niet 
of nauwelijks meer gehooid. Het meeste gras wordt tegenwoordig op andere 
manieren geconserveerd bijvoorbeeld door het geperste gras in rollen met een 
plastic buitenzijde vacuüm te maken.

Natuur
Bloemrijk grasland ziet er uit als een ‘ouderwets’ grasland, met een wat pollige 
structuur, en verspreid voorkomende kruiden. In het voorjaar zijn paardenbloem, 
scherpe boterbloem, verschillende klaversoorten, veldzuring en pinksterbloem 
duidelijk aanwezig. In de zomer kunnen hier op droge percelen soorten als 
margriet, knoopkruid en leeuwentand bijkomen. Qua grassen gaat het om 
soorten als geknikte vossestaart, reukgras, zachte dravik, witbol, ruwe smele en 
na enkele jaren van verschraling het kamgras. Vlindersoorten als hooibeestje, 
oranjetipje en icarusblauwtje voelen zich in dit soort weiden thuis. 

CONTACTGEGEVENS:	 	 Klaas	de	Jong
OPPERVLAKTE:	 	 2.34	ha
LOCATIE LANDSCHAPSELEMENT:		 Zuid-	en	Noordeinderpolder

CONTACTGEGEVENS:	 	 Van	Dolder	
OPPERVLAKTE:	 	 1.48	ha
LOCATIE LANDSCHAPSELEMENT:		 Zuid-	en	Noordeinderpolder

CONTACTGEGEVENS:	 	 SLA	/	Landje	van	Schouten	
OPPERVLAKTE:	 	 0.2	ha
LOCATIE LANDSCHAPSELEMENT:		 Zuid-	en	Noordeinderpolder
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Officiële overhandiging van het landje aan SLA

Molenviergang

Pinksterbloem Veldzuring

Landje van Schouten



•	 18

A. van der Eijk
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Geriefbosje

CONTACTGEGEVENS:	 Boerderij	Valkendam	
OPPERVLAKTE/AANTAL:	 9	are	/	2	
CONTACTGEGEVENS:	 W.	Pieterse	
OPPERVLAKTE/AANTAL:	 3	are	/	1
CONTACTGEGEVENS:	 T.	de	Bruin	
OPPERVLAKTE/AANTAL:	 25	are	/	1
CONTACTGEGEVENS:	 J.	Rodenburg	
OPPERVLAKTE/AANTAL:	 14	are	/	2
CONTACTGEGEVENS:	 A.	van	der	Eijk	
OPPERVLAKTE/AANTAL:	 4	are	/	1
CONTACTGEGEVENS:	 	J.	Kortmann	
OPPERVLAKTE/AANTAL:	 	4,4	are	/	2

LOCATIE LANDSCHAPSELEMENT:		Zuid-	en	Noordeinderpolder	

	
CONTACTGEGEVENS:	 	Fam.	van	Dorp	
OPPERVLAKTE/AANTAL:	 	47	are	/	10
CONTACTGEGEVENS:	 M.	van	den	Akker	
OPPERVLAKTE/AANTAL:	 6,85	are	/	1

LOCATIE LANDSCHAPSELEMENT:		Polder	Zaanse	Rietveld
	

Een geriefbosje (ook wel geriefhout bosje) is een vrijliggend vlakvormig 
landschapselement met inheemse bomen en/of struiken dat als 
hakhout wordt beheerd. Het gaat meestal om essen, wilgen of elzen. 

De struiken die er groeien zijn de braam en de vlier. De afmeting van het bosje is 
minimaal één are en meestal niet groter dan 1 hectare.

Beheer
Het bosje wordt periodiek afgezet in een cyclus van 6 tot 25 jaar. Een 
groot bosje mag niet in één keer worden afgezet. Dit afzetten wordt in de 
winterperiode gedaan. Het snoeihout wordt vaak op stapels of rillen in het 
element verwerkt. Bestrijdingsmiddelen worden niet gebruikt en zoogdieren als 
mollen en muizen mogen er niet bestreden worden. Wel moet er voor worden 
gezorgd dat er geen vee en geen jeugd in het bosje kan komen. Het periodiek 
afzetten van de bomen is nodig om te voorkomen dat ze topzwaar worden 
en omvallen. Het zorgt er ook voor dat er geen kraaien of eksters in kunnen 
nestelen die de jongen van weidevogels opeten. Vroeger werden deze bosjes 
door de boer gebruikt als dumpplaats voor overleden vee (een andere naam is 
‘pestbosje’) en het hout werd gebruikt als brandhout of voor stelen van bezems 
en schoppen. Hier hebben de geriefbosjes hun naam aan te danken: het hout 
leverde de boer veel gerief. Tegenwoordig hebben de boeren de ze niet meer 
nodig en zijn de meeste bosjes verwijderd. Op historische kaarten is te zien dat 
er vroeger veel van deze bosjes waren.

Natuur
De bosjes zijn kleine ecologische oases vergeleken met de omgeving. 
Er groeien veel bijzondere planten, zoals koekoeksbloem, nagelkruid, 
fluitekruidspeenkruid, drienerfmuur, andoorn, klimopereprijs en soms ook 
verwilderde narcissen. Op de vlier zit vaak de karakteristieke schimmel judasoor. 
Veel vogelsoorten kunnen er ongestoord nestelen. Opvallend zijn de spotvogel, 
roofvogels en winterkoninkjes. Ook leven er veel mollen en muizen, zoals 
de bosmuis en de spitsmuis. In de vegetatie wemelt het van de slakken en 
insecten. Een pas ontdekt fenomeen is dat purperreigers deze bosjes gebruiken 
als slaapplaats voordat ze in het najaar naar Afrika vertrekken. 
Op historische kaarten is te zien dat er vroeger veel van deze bosjes waren.
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Hoogstam boomgaard

CONTACTGEGEVENS:	 P.	de	Jong	
OPPERVLAKTE:	 14	are
CONTACTGEGEVENS:	 T.	&	R.	van	der	Hulst	van	Niekerk	
OPPERVLAKTE:	 7	are
CONTACTGEGEVENS:	 P.	Klestad	
OPPERVLAKTE:	 10	are
CONTACTGEGEVENS:	 J.	Burggraaf	
OPPERVLAKTE:	 10	are
CONTACTGEGEVENS:	 Boerderij	Valkendam
OPPERVLAKTE:	 7,55	are
CONTACTGEGEVENS:	 T.	de	Bruijn
OPPERVLAKTE:	 6	are
CONTACTGEGEVENS:	 J.	Kortmann	
OPPERVLAKTE:	 11	are	

LOCATIE LANDSCHAPSELEMENT:  Zuid-	en	Noordeinderpolder	

CONTACTGEGEVENS:	 R.	Paul
OPPERVLAKTE:	 10	are
LOCATIE LANDSCHAPSELEMENT:		 Zaanse	Rietveld

Een hoogstamboomgaard is een groep van oude fruitbomen met een 
stam van minimaal 1,50 meter hoog. De onderbegroeiing bestaat uit 
een grazige vegetatie.

De boomgaard bestaat uit minimaal 10 fruitbomen en zijn vaak in een groep 
geplant en duidelijk afgescheiden van de omgeving. 

Beheer
De fruitbomen worden periodiek gesnoeid en bij beweiding moet worden 
voorkomen dat het vee de bomen beschadigd. Meestal worden er schapen 
geweid in een dergelijke boomgaard. Door niet te veel schapen te nemen wordt 
er voor gezorgd dat het gras geen biljartlaken wordt. 
Mollen en muizen worden niet bestreden. Als er geen of weinig 
bestrijdingsmiddelen worden gebruikt tegen vraat aan het fruit of tegen 
brandnetels, zijn de lucht, de bodem en het grondwater er gezond.

Vroeger kwamen hoogstamboomgaarden veel vaker voor en werden er 
traditionele fruitrassen in gekweekt. Vanwege het moeilijke onderhoud zijn 
hoogstamboomgaarden verdwenen. De traditionele hoogstamboomgaarden 
worden alleen nog voor privégebruik behouden.

Natuur
In de boomgaarden zitten veel insecten. Bijen, hommels en vlinders komen 
er graag vanwege de bloesem en het fruit. In de bomen kunnen steenuilen 
een nest hebben, als er in de directe omgeving voldoende voedsel voor hen 
te vinden is (muizen, slakken, wormen, etc). De afgelopen jaren worden er 
nestkastjes opgehangen zodat deze fraaie vogel er makkelijker kan komen 
wonen.
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Paul Klestad Hoogstamboomgaard in bloei Hoogstamboomgaard Rob Paul
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Egelboterbloem

Natuurvriendelijke oevers bij Campingflora/Vergeer

Koekoeksbloem Vergeet-mij-nietje
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Natuurvriendelijke 
oever Natuurvriendelijke oevers komen in heel Nederland langs waterlopen 

voor, maar zijn het meest karakteristiek voor de laaggelegen delen 
van Nederland, zoals het Groene Hart. Natuurvriendelijke oevers zijn 

door de mens aangebracht langs een bestaande waterloop. Ze bestaan in veel 
verschillende vormen, zoals een plas- of drasberm, of als een flauw talud.

De oevers worden jaarlijks na 15 juni gemaaid of beweid. Het maaisel wordt 
afgevoerd en er wordt geen slootmaaisel en/of -bagger opgebracht. Er worden 
ook geen bestrijdingsmiddelen of meststoffen gebruikt.

De begroeiing bestaat uit plantensoorten van natte ruigten en natte graslanden. 
Deze typische terreinomstandigheden zorgen er voor dat er bijzondere flora en 
fauna voorkomt, waardoor ze een hoge ecologische waarde hebben.

Typische plantensoorten zijn: de dotterbloem, wolfspoot, rolklaver, verschillende 
soorten zegge, kale jonker, echte koekoeksbloem, glidkruid, watereppe, gele lis 
en kattestaart.

Allerlei insecten leven van deze planten, daardoor is het voor de jongen van 
weidevogels een ideale plek om eten te vinden. Als de oevers voldoende lengte 
en breedte hebben kunnen er ook libellen en zeldzame vlinders, zoals het 
icarusblauwtje, voorkomen. 

CONTACTGEGEVENS:	 M.	Vergeer
OPPERVLAKTE:	 30	are	op	2	plekken
LOCATIE LANDSCHAPSELEMENT:	Polder	Zaanse	Rietveld
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Knotbomen Knotbomen zijn bomen met een opgaande stam, waarbij de boven 
op die stam groeiende takken worden afgezaagd, het knotten. 
Afhankelijk van het soort boom wordt dit vaker of minder vaak gedaan. 

Bij knotessen gebeurt dat eens in de vijf tot zes jaar en bij knotwilgen en 
-populieren is dat meestal elke vier jaar. Door de bomen te knotten ontstaat er 
op die plek een vergroeiing van de stam, de knot.

De knotboom levert gemakkelijk oogstbaar hout op dat op een plaats groeit 
waar het vee niet bij kan. Knotessen, knothaagbeuken en knoteiken kunnen 
bijzonder oud worden, maar ook wilgen en populieren worden als knotboom 
veel ouder dan wanneer ze vrijuit groeien.
Het knotten van bomen wordt al eeuwen gedaan. Al ruim voor onze jaartelling 
werden populieren, wilgen, essen, elzen, eiken en haagbeuken geknot.

Voor grote delen van vooral Laag Nederland is de knotwilg een zeer 
kenmerkend landschapselement. Utrecht en Zuid-Holland zijn de provincies 
met de meeste knotbomen, geschat wordt dat het alleen daar al om 
honderdduizenden exemplaren gaat. Binnen het werkgebied van de SLA staan 
er relatief weinig.

Knotbomen bieden broedgelegenheid aan diverse vogels, waaronder de 
steenuil en de wilde eend. Insecten vinden er ook een goed biotoop. Bekend 
is de wilgenhoutrups, die gaten in de stam maakt. Vooral oude knotbomen 
kunnen zeldzame mossen en korstmossen herbergen.

CONTACTGEGEVENS:	 T.	de	Bruijn
AANTAL:	 18	stuks
LOCATIE LANDSCHAPSELEMENT:		Zuid-	en	Noordeinderpolder	

CONTACTGEGEVENS:	 L.C.van	Niekerk
AANTAL:	 5	stuks
LOCATIE LANDSCHAPSELEMENT:		Zuid-	en	Noordeinderpolder	
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Ties De Bruijn met hond
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Plasje bij fam. Vergeer

Marco Vergeer
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Poelen/plasjes Poelen en plasjes zijn natuurlijke of gegraven laagtes. Poelen staan 
meestal niet in verbinding met ander oppervlaktewater in tegenstelling 
tot plasjes. In het waterrijke West-Nederland dienden de sloten veelal 

als vee drinkplek en waren poelen dan ook minder noodzakelijk. Wel zijn er 
verbrede sloten of plasjes ontstaan vermoedelijk uit kleinschalige veenwinning. 
Het gaat vaak om geïsoleerd water dat door grond- of regenwater wordt 
gevoed. Veenplasjes staan wel in verbinding met het slotenstelsel maar het 
binnenlaten van vreemd water wordt met een stuw zo veel mogelijk voorkomen.
De plas is meestal omringd door een riet- of lisdoddestrook van enkele meters 
breed. 

Beheer
Het element wordt periodiek opgeschoond of gebaggerd om het natte 
oppervlakte als open water te behouden. Het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen en meststoffen is niet toegestaan. Maai- en 
baggerwerkzaamheden worden verricht in de winterperiode. Het maaisel en de 
bagger moeten worden afgevoerd om verrijking van de oevers te voorkomen. 
Openheid rondom (een deel van) de plas vergroot de zichtbaarheid en 
beleefbaarheid ervan. 

Natuur
Poelen en plasjes zijn van groot belang als voortplantingsbiotoop voor 
amfibieën en libellen. Er leven er vaak specifieke planten als moeraswederik, 
krabbescheer, watergentiaan, waterranonkel, fonteinkruiden, vederkruid 
en waterlelie. Ook leven er veel aparte waterinsecten en vissen zoals 
modderkruipers. 

CONTACTGEGEVENS:	 Fam.	Vergeer
OPPERVLAKTE:	 8,5	are	(plus	25	are	aan	graskade)
LOCATIE LANDSCHAPSELEMENT:  Polder	Zaanse	Rietveld
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Rietzoom

CONTACTGEGEVENS:	 Rijlaarsdam
OPPERVLAKTE:	 5,25	are
LOCATIE LANDSCHAPSELEMENT:		Polder	Zaanse	Rietveld

CONTACTGEGEVENS:	 J.	Verduijn	
LENGTE:	 350m
OPPERVLAKTE:	 10,5	are
LOCATIE LANDSCHAPSELEMENT:		Zuid-	en	Noordeinderpolder

Rietzomen zijn oevers met alleen ruige vegetaties zoals riet, biezen en 
lisdoddes. Ze grenzen meestal aan agrarisch gebruikte percelen. Deze 
rietstroken kunnen zowel individueel als in samenhang met elkaar 

voorkomen. Een rietzoom bevindt zich langs een waterloop, staat meestal 
onder water en is vaak vergelijkbaar met moerasvegetatie. 
De rietzoom heeft een breedte van enkele meters en is minimaal 25 meter lang. 
Als ze in samenhang voorkomen kunnen ze een geheel van vele kilometers 
vormen.

Gebruik
Het element mag niet betreden of beschadigd worden door vee. In de 
winterperiode wordt er periodiek gemaaid om struweelgroei te voorkomen, 
waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen en meststoffen is niet toegestaan, kleine zoogdieren zoals 
muizen en mollen worden niet bestreden.

Natuur
Vanwege het extensieve gebruik van deze rietzomen zijn ze rijk aan fauna. 
Rietvogels zoals de karekiet en de rietzanger vinden er broedplaatsen. Bij 
voldoende lengte kunnen er zelfs roerdompen voorkomen. De zomen bieden 
ook een leefgebied voor reptielen, waaronder kikkers, padden en ringslangen. 
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Jaap en Margreet Verduin Deskundige Bart Pijnenburg
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Bloemrijke slootrand Verduijn

Zwanebloem
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Bloemrijke 
slootrand Dit is een variant op het bloemrijk grasland, die specifiek op de randen 

van percelen voorkomt. De randen zien er vergelijkbaar uit als bij 
het bloemrijk grasland, al komen er meer soorten voor die van 

vocht houden. Een bloemrijke weilandrand heeft een wat pollige structuur, de 
hooilandrand heeft een minder duidelijke structuur. 
Beide vormen zijn rijk aan kruiden, waarbij de hooilandrand een sterkere 
verschraling kent en dus meer ruimte biedt voor de meer schrale 
graslandsoorten. 

Natuur
Karakteristieke soorten zijn: dotterbloem, echte koekoeksbloem, rolklaver, kale 
jonker, kattestaart moeraswederik, pijptorkruid, moeraszoutgras, glidkruid en 
melkeppe.

Graslandverbetering en bemesting zijn niet toegestaan, omdat de 
natuurkwaliteit dan afneemt. Wel is er beperkte mogelijkheid om 
probleemonkruiden chemisch te bestrijden.

Bloemrijke slootranden komen in heel Nederland langs waterlopen voor, maar 
zijn het meest karakteristiek voor de laaggelegen delen van Nederland, zoals 
het Groene Hart.

Het verschil met een natuurvriendelijke oever is dat die bewust door een ingreep 
is afgevlakt/gemaakt en een flauw talud kent. De voedselrijke ondergrond is 
daarbij deels verwijderd.

CONTACTGEGEVENS:	 J.Th.J.	Roeleveld
OPPERVLAKTE:	 4,9	are

CONTACTGEGEVENS:	 J.	Burggraaf
OPPERVLAKTE:	 157	are

CONTACTGEGEVENS:	 J.	Verduijn
OPPERVLAKTE:	 69,6	are

CONTACTGEGEVENS:	 J.	C.	Kempenaar
OPPERVLAKTE:	 95,4	are

CONTACTGEGEVENS:	 J.	A.	Bunnik
OPPERVLAKTE:	 16	are

CONTACTGEGEVENS:	 J.	en	A.	Slingeland
OPPERVLAKTE:	 11,1	are

CONTACTGEGEVENS:	 J.	en	A.	Slingeland
OPPERVLAKTE:	 3,3	are

LOCATIE LANDSCHAPSELEMENT:		Zuid-	en	Noordeinderpolder
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Laarzenpad

CONTACTGEGEVENS:	 Cor	Kempenaar
LENGTE:	 780	m
CONTACTGEGEVENS:	 Cees	Kempenaar
LENGTE:	 30	m
CONTACTGEGEVENS:	 Nico	Kempenaar
LENGTE:	 180	m
LOCATIE LANDSCHAPSELEMENT:		Zuid-	en	Noordeinderpolder	

CONTACTGEGEVENS:	 B.	Verkleij
LENGTE:	 965	m
CONTACTGEGEVENS:	 Jos	Kroft
LENGTE:	 520	m
LOCATIE LANDSCHAPSELEMENT:		Polder	Vierambacht

CONTACTGEGEVENS:	 Meersma	PCT
LENGTE:	 2100	m
CONTACTGEGEVENS:	 M.	Sparnaay
LENGTE:	 950	m
LOCATIE LANDSCHAPSELEMENT:		Polder	Hazerswoude	dorp

CONTACTGEGEVENS:	 J.	Rodenburg
LENGTE:	 1775	m
LOCATIE LANDSCHAPSELEMENT:		Polder	Nieuwkoop

Veel boeren in Nederland zijn, vaak in georganiseerd verband, 
overgegaan tot de aanleg van onverharde wandelpaden over 
boerenland, laarzenpaden. Ook wordt er wel gebruik gemaakt 

van de verharde trekkerpaden. In het buitenland is dit al veel langer 
toegestaan. Inmiddels is een heel stelsel van wandelpaden over boerenland 
ontstaan, vaak onderdeel uitmakend van veel grotere systemen zoals 
langeafstandswandelpaden en provinciale wandelpaden. 
De paden zijn niet alleen maar als nieuw wandelpad aangelegd, maar zijn 
regelmatig ook oude paden die weer in ere zijn hersteld. Een goed voorbeeld 
zijn kerkenpaden, die vroeger gebruikt werden als pad door het land om naar 
de kerk te lopen.

De paden zijn het hele jaar toegankelijk, tenzij ze door gebieden lopen met 
weidevogels. In dat geval zijn ze tijdens het broedseizoen afgesloten. De paden 
zijn gemarkeerd en zijn geschikt voor wandelaars met een normale conditie. 
Het wandelpad inclusief bruggetjes wordt zodanig beheerd dat een goede 
begaanbaarheid gewaarborgd is. Honden (ook aangelijnde) mogen vaak niet 
mee, omdat de agrariërs bang zijn voor de verspreiding van ziektes.

Doordat de paden dwars door de weidse ruimte van het agrarisch gebied 
lopen is het een unieke beleving waarbij de stilte alleen wordt ‘verstoord’ door 
natuurgeluiden.
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Opening Varkenskade,  Ben & Marjon Verkleij 
en wethouder Cees van Velzen
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Moerasbos De Lansing betreft een particulier natuur- en recreatie gebied in het 
zuiden van de kern Boskoop. Eigenaar is Jan van Leeuwen. In de 
afgelopen jaren is dit gebied door Van Leeuwen sr ontworpen en 

gemaakt. Het betreft een gebied met veel eilanden waarop op sommige ervan 
blokhutten staan die worden verhuurd. Het geheel geeft een indruk van het 
vroegere moerasbos dat daar in historische tijden geweest moet zijn voordat 
de mens de ontginningen startte. De rust, hoge en oude bomen, ruigte en 
fauna zorgen voor een oase in dit drukke deel van de Randstad. Het is de 
bedoeling dat op termijn het gebied wordt uitgebreid. De natuur bestaat uit 
vele vogelsoorten die kenmerkend zijn voor moeras gebieden, dotterbloemen, 
koekoeksbloemen, gele lis, hop, etc. Ook is het een eldorado voor vissers. Het 
gebied is alleen per boot bereikbaar.  

CONTACTGEGEVENS:	 J.	van	Leeuwen
OPPERVLAKTE:	 ca.	1	ha
LOCATIE LANDSCHAPSELEMENT:		Polder	Boskoop
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Project Ijsvogel

Observatiepunt

Ijsvogelwand

Kruiden en faunarijk grasland

Waterriet (waterdiepte van 40 cm)

Aarden wal

Open water met een diepte van 
maximaal 1.5 meter

Schelpeneilandje

Biezen en zeggen

Landriet

Afscheidingsstruweel

Poel met lage oevers 

Brug

Fietspad
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. . . . . . . .HHet project IJsvogel van 1.7 ha groot is gelegen in het Zaanse 
Rietveld juist ten westen van de camping Polderflora. Dit project is 
ontstaan door de wens van de gemeente aan de SLA om extern 

geld te genereren. Het project behelst de inrichting van een moerasgebied 
gericht op de soorten ijsvogel en roerdomp. Voor beide soorten worden in 
dit gebied broedlokaties gerealiseerd. De kunst was het bijeen krijgen van 
extern geld om de kosten te dragen. Veel externe partners zoals Rabobank, 
VSB fonds en anderen hebben bijgedragen. Ook het vogelpark Avifauna 
wilde langjarig participeren.het plan is inmiddels zover gevorderd dat in 2017 
de schop de grond in zal gaan.
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Colofon

CONTACT
Secretariaat:	
Joost	van	Beek	
Marezatendreef	58
2408	TG	Alphen	aan	den	Rijn
telefoon:	0172	41	74	30
E-mail:	joostgvanbeek@hotmail.com

AAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE:
Joost	van	Beek
Jan	Helder
Henk	van	der	Zanden
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