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Foto’s van gebied nu (boven) en straks (onder) op omslag.
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Dankwoord
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Voorwoord en procesverloop

Als men nu als bewoner van Kerk en Zanen over het Rietveldse pad wandelt of fietst dan 
overheerst de aan blik van agrarische percelen waarin weinig natuur valt te beleven. Ook kan niet 
een kort ommetje worden gewandeld. Met dit project gaat dat veranderen. De bedoeling is om 
aansprekende vogelsoorten zoals roerdomp en ijsvogel een broedplek te geven. In het voorjaar kan 
dan genoten worden van de mysterieuze roep van de roerdomp. Of hij vliegt zwijgzaam over in de 
schemering. De ijsvogel is hopelijk het gehele jaar door zichtbaar als een blauwe schicht vliegend 
over het water of zittend voor de nestingang. Aan de zijde van de N11 zal het een af en aan vliegen 
worden van de bruin gekleurde oeverzwaluwen met hun karakteristieke warrige vlucht. Duizenden 
vliegen, muggen en andere insecten worden aan hun jongen gevoerd die zich veilig weten in de 
zwaluwwand. Kortom er valt straks veel meer te beleven in het Zaanse rietveld. Tenminste als de 
natuur wil meewerken. 

Procesverloop
Na een oriënterende fase heeft het bestuur van de SLA op 4 november 2015 besloten om door te 
gaan. In de onderhavige notitie wordt de visie van het bestuur gegeven op de inrichting en het 
beheer van het plangebied. 

Een dergelijke visie is nodig als onderbouwing van vergunning aanvragen en voor communicatie 
met externen. 

De opbouw ervan volgt de principes van het zogenoemde lagen model van het departement van 
Infrastructuur & Milieu: de onder- en de bovengrond plus de toekomst worden beschreven. 

De volgende belangrijke processtappen zijn doorlopen voorafgaand aan het opstellen van deze 
visie:
•  Er is via de provincie (de provincie omdat deze bezig is met de aanleg van een fietspad op 
 dezelfde grond) verschillende malen contact geweest met de eigenaar van de grond in het 
 plangebied.
•  In 2015 is er eveneens verschillende malen contact geweest met Avifauna over dit plan.
•  Ook is in dat jaar de financiering op hoofdlijnen geregeld.
•  Er is afstemming geweest met de provincie en gemeente over het fietspad.

Meer in detail staat het voorgaande in paragraaf 2 beschreven.

1.
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Het plangebied en de aanleiding van transformatie

De start
Het in deze notitie beschreven gebied ligt in de polder het Zaanse rietveld. In figuur 1 is de 
situering aan gegeven. Het betreft een oppervlak van 1.7 ha met de kadastrale nummer E 1057. 
Deze grond ligt pal ten westen van de Camping Polderflora in deze polder. De lengte van het 
plangebied is iets meer dan 700 meter en de breedte is 47 m. Zie figuur 1.

Figuur 1. Het plangebied plus voorgenomen fietspad

In 2014 heeft de Stichting Landschapsfonds Alphen (SLA) de opdracht gekregen van het college 
van B&W van Alphen m.n. de wethouder Van Velzen om meer extern budget te genereren. Tijdens 
de daarop volgende zoektocht is er een contact tot stand gekomen met Avifauna. Dit vogelpark 
uit Alphen zocht lokale projecten om te financieren. De afspraak is toen gemaakt dat de SLA 
daarvoor zou zorgen, in eerste instantie in het Zaanse Rietveld. Deze polder is gekozen omdat het 
Zaanse Rietveld zich de komende jaren zal ontwikkelen tot een mixture van agrarisch gebied en 
groengebied voor o.a. de wijk Kerk en Zanen van Alphen. 

Tegelijkertijd hoorde de SLA dat mevrouw Vergeer haar grond (het plangebied) wel wilde verkopen.  
Door de situering naast Camping Polderflora en vlakbij het natuurgebied het Zaanse rietveld 
van Staatsbosbeheer, alwaar op beide plekken ook al veel natuur is gegenereerd, zou zodoende 
natuursynergie tot stand kunnen komen.

Vervolg planvorming
Vervolgens is er in 2015 langs drie sporen verder gewerkt.
a. Er is contact gelegd met provincie en gemeente omdat die op dezelfde grond plannen hadden 
 voor een fietspad tussen het Rietveldse pad en het Ravelijnpad
b. Er is een globale inrichtingsschets gemaakt.
c. Er is naar financiering gezocht.

2.
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Ad a.
In 2015 zijn verschillende overleggen geweest over situering van het fietspad. Die hebben 
er uiteindelijk in geresulteerd dat dit pad aan de oostzijde van het gebied zal worden 
gerealiseerd op kosten van deze overheden. Ook is er door hen contact gelegd met de 
eigenaar om te spreken over verwerving van de grond t.b.v. zowel het fietspad als natuur.  
Dit bleek het geval en in het voorjaar van 2016 zal het koopcontract worden getekend. 

Ad b.
Door Johan van der Hoven, werknemer van Avifauna, is in het kader van zijn afstudeerproject 
aan Helicon Arnhem een globale schets van de inrichting gemaakt. Hij heeft een ontwerp 
van het plangebied gemaakt dat geschikt is als broedgebied voor roerdomp en ijsvogel. Deze 
doelsoorten zijn specifiek door Avifauna benoemd vanwege hun publicitaire en educatieve 
waarde. In de onderhavige notitie zal deze schets verder worden uitgewerkt.

Vervolgens is ook een begroting op hoofdlijnen gemaakt. Ingeschat werd dat met een bedrag 
van € 215.000 het gebied verworven en ingericht zou kunnen worden.

Ad c.
Allereerst is er van de provincie Zuid-Holland een deelsubsidie gekregen voor aanleg 
en inrichting van het gebied omdat het ligt in een ecologische verbindingszone van het 
Nationaal Natuur Netwerk. De provincie heeft daarbij wel aan gegeven dat het gebied een 
moeras bestemming dient te krijgen.

Vervolgens is er met succes aan geklopt bij de Rabobank en het VSB fonds. Zij 
financieren onderdelen van het project. Ook Avifauna wil financieel participeren. Het 
Hoogheemraadschap (HHR) heeft aangegeven dat zodra het bestek is gemaakt, subsidie 
voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers kan worden gevraagd. Met al deze genoemde 
toezeggingen is er voldoende budget voor realisatie. Het SLA bestuur heeft dan ook in 
haar bestuursvergadering van 4 november 2015 besloten tot een go. Teneinde dit besluit te 
concretiseren dient een inrichtingsvisie te worden opgesteld.
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Huidige situatie in het gebied

Landschap

Het plangebied wordt van oudsher gebruikt als weidegrond. Het is onderdeel van een laagveen 
gebied met langgerekte percelen. In figuur 2 is te zien hoe in de vorige eeuw het gebied eruit zag 
voor de komst van de N11. 

 
Figuur 2. De omgeving van het gebied in historisch perspectief (uitsneden topografische kaarten van 
Kadaster)

Het gebied is historisch gezien ontstaan in het Holoceen dat begon 12.000 jaar voor Christus en 
tot op heden voortduurt. Vanwege de ligging dicht op de Oude Rijn bestaat de ondergrond uit die 
tijd uit kleiige oeverwallen en komgronden met daartussen de veengebieden. De ontginning van 
het alhier gelegen oermoeras en -wildernis is gestart in de vroege Middeleeuwen en heeft geleid tot 
het huidige open slagenlandschap met langgerekte percelen. Het vormt zodoende onderdeel van 
een groot areaal aan open veengronden ter weerzijden van de Oude Rijn.

Ten behoeve van het gebruik als weiland is er (kunst)mest op gebruikt evenals zo nodig 
bestrijdingsmiddelen. In 2014 is het gebied gefreesd en opnieuw ingezaaid met hoog productief 
gras. Een klein gedeelte van het gebied, namelijk het noordwestelijk perceel, is enige tijd niet in 
gebruik geweest omdat het niet bereikbaar was voor de familie Vergeer. Recent is er een dam naar 
dit perceel gemaakt. 

Aan de noordzijde grenst het plangebied aan de N11 met aan de zuidzijde daarvan het fiets-/
wandelpad Ravelijnpad. In de berm daarvan ligt een aardgas transportbuis van de Gasunie.

Aan de zuidzijde grenst het gebied aan het Rietveldse pad. Dat is een voor automobilisten  
doodlopende weg in deze polder. De weg wordt veel gebruikt door mensen uit de Alphense wijk 
Kerk en Zanen. 

3.

3.1
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Natuur

De huidige natuurwaarden van het plangebied zijn gering. In de Nationale database flora en 
fauna zijn geen bijzondere waarnemingen gevonden. Wel zijn er waarnemingen van beschermde 
vissoorten in de hoofdwatergang ten noorden van het plangebied (kleine modderkruiper en 
bittervoorn). Langs de slootkanten staan enige niet zeldzame oeverplanten als watermunt etc. In 
het verleden hebben er wel weidevogels gebroed. Aan de oostzijde van het plangebied ligt Camping 
Polderflora die in 2007 is gesticht. Op de delen van dat gebied die niet direct in gebruik zijn als 
camping komen hoge natuurwaarden voor. Dit betreft de plassen plus de omringende oevers en 
laag gelegen gronden, de kade en de afscheidingswal. 

In de directe omgeving liggen aan de noord- resp. zuidzijde de volgende grotere natuurgebieden 
(zie figuur 3).

 

Figuur 3. De verschillende natuurgebieden

  Het plangebied

De Elfenbaan en het Spookverlaat.
Het natuurgebied het Zaanse rietveld.

Tussen deze gebieden liggen als verbindingsschakels:
Het natuurgebied de Compierekade zijnde de natuurcompensatie t.b.v. de OTA.
Enkele geriefbosjes en kleine moeraspercelen.
Onderdelen van de Camping Polderflora. 
De berm van de N11 die deels ingericht is tot ecologisch gebied.
Het is de bedoeling om aan de zuidzijde van de hoofdwatergang de Burggooi, waar veel 
grondafslag plaats vindt, een rietoever met natuurwaarden aan te leggen.

In de loop van de afgelopen jaren is er in deze omgeving dus een samenhangend stelsel van 
grotere en kleinere natuurgebieden tot stand gekomen. 
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Opbouw bodem

De bodem bestaat uit klei en veen. Immers het plangebied maakt onderdeel uit van een kreek rug 
van de Oude Rijn. Dit is bevestigd in recent bodemonderzoek. 

De drooglegging is meer dan 50 cm (dit is gemiddelde hoogte ligging , -NAP 1.75-1.50 meter, minus 
het waterpeil -2.38 NAP). In bijlage 1 is de hoogtekaart gegeven. 

Het bodemonderzoek laat zien dat het gebied een toemaakdek heeft met de daarbij behorende 
lichte verontreinigingen.

Watersysteem

Het plangebied heeft een winter- en zomerpeil van NAP -2.38 m, zonder verschil in winter en 
zomerpeil. Aan de oostzijde van het plangebied ligt tussen het plangebied en Camping Polderflora 
een hoofdwatergang. Ook aan de noordzijde ligt tussen het Ravelijnpad en het plangebied een 
hoofdwatergang. Aan de zuidzijde van het gebied is een bescheiden plas gegraven als onderdeel 
van de bouw van een nieuwe blokhut van de camping. 

Het watersysteem is gericht op het door kunnen laten stromen van het water door de sloten vanuit
het inlaatpunt aan de Oude Rijn bij Koudekerk, via de Papenvaart en Spookverlaat/Molenwetering
door de polder Rietveld naar uiteindelijk het gemaal aan de Gouwe. In een droge zomer wordt 
water ingelaten via dit systeem.

Voor het meten van de chemische waterkwaliteit ligt een meetpunt iets ten zuiden van het
plangebied bij het Rietveldse Pad. De resultaten van een gering aantal metingen uit 2002 en 2014
zijn gebruikt om een indruk van de kwaliteit van het water te krijgen. De chloridegehaltes zitten
onder de norm van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het fosfaatgehalte zit duidelijk boven deze
norm terwijl het stikstofgehalte net boven de norm zit. De zuurgraad is licht basisch dus aan de
hoge kant en het zuurstofgehalte is in orde. De waterkwaliteit in het plangebied zal vanwege de
waterdoorstroming (zeker in de zomerperiode) niet afwijken van wat bij het meetpunt is gevonden.

Het hoogheemraadschap trekt de volgende conclusies:
De waterkwaliteit op punt ROP119B02 is typisch voor een veensloot. Het zoutgehalte voldoet
ruimschoots aan de KRW-norm. De meststoffen (totaal-fosfor en totaal-stikstof ) zijn hoog en voldoen 
niet aan de KRW-norm. De meeste veensloten in het gebied van Rijnland voldoen niet aan deze normen.
Op dit punt is vooral totaal-fosfor hoger dan gemiddeld. De belangrijkste oorzaken zijn meestal de
mineralisatie van het veen (a.g.v. de ontwatering) en de bemesting. Een dikke baggerlaag kan ook een 
oorzaak zijn. Zuurstof voldoet en de pH (zuurtegraad) is wat aan de hoge kant maar niet afwijkend van 
andere veensloten. Er zijn ook zware metalen gemeten. Er zijn geen overschrijdingen gemeten. 
Conclusie: Het is een gemiddelde veensloot met een relatief hoge totaal-fosfor concentratie.

Dit betekent voor de inrichting het volgende. Het in te richten gebied zal met dit beschreven 
watersysteem een geheel gaan vormen. Het is niet de bedoeling te komen tot een apart peilvak. 
De verwachting van aquatische botanische natuurwaarden is derhalve niet hoog. Wel zou het 
oppervlakte water systeem kunnen profiteren van de zuiverende werking van de vele planten in het 
waterdeel van het plangebied.

3.3

3.3
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Beleid

Gemeente

Planologie
Het vigerende bestemmingsplan geeft aan dat het gebied de primaire bestemming “agrarisch 
met landschappelijke waarden 2” heeft. Ook ligt er de bestemming “archeologie 2” op. Deze 
bestemmingen en de daarbij behorende regels staan toe dat het plangebied in een kleinschalig 
natuurgebied wordt omgezet. Wel is een omgevingsvergunning nodig. Met name de laatst 
genoemde bestemming betekent dat er alvorens een dergelijke vergunning zal worden verstrekt 
archeologisch onderzoek dient plaats te vinden. Ten tijde van de aanleg van Camping Polderflora 
is er voor dat gebied ook een archeologisch onderzoek verricht. Hieruit bleek dat er geen 
noemenswaardige archeologische waarden zijn gevonden.

De vigerende structuurvisie voor dit gebied sluit aan bij hetgeen in het bestemmingsplan staat. 
De landschappelijke openheid wordt niet op grote schaal aangetast gelet op de ligging naast de 
Camping Polderflora en de omvang van het plangebied. 

De planvorming komt overeen met hetgeen is verwoord in de beleidsnota’s “Het 
toekomstperspectief voor het landschap” en “Recreatie en toerisme in de Rijn en Veenstreek”.

Archeologie
Zie bijlage 2 voor de provinciale kaart terzake. De gemeente volgt het provinciale beleid. In het 
bestemmingsplan staat dit verwoord door ontgravingen die dieper gaan dan 50 cm te koppelen 
aan een vergunning met specifieke voorwaarden ter bescherming van deze waarden. Er zal een 
archeologisch onderzoek worden verricht.

Bodembeleid
De gemeente heeft als beleid dat de (toekomstige) functie van de grond bepaalt wat er met 
de grond mag gebeuren. In het plangebied is sprake van een toemaakdek (oorspronkelijke 
grond gemengd met historisch huisafval uit de steden). Vanaf 1 januari 2016 is de gemeente 
Alphen overgestapt van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) naar de Omgevingsdienst 
Midden-Holland. Conform het vigerende beleid van laatstgenoemde dienst mag toemaakdek 
naar toemaakdek worden verplaatst. Dit is vastgelegd in de in februari 2016 vastgestelde nota 
bodembeheer en bijbehorende kwaliteitskaarten. Er zijn 4 typen bodem onderscheiden. Binnen 
hetzelfde bodemtype is men sowieso vrij te handelen. Daarnaast bepaalt de functie het gebruik 
van grond van elders. Ook een AP 04 keuring is niet meer nodig. Wel dient het transport van grond 
vooraf gemeld te worden bij de ODMH.

Er heeft een bodemonderzoek plaatsgevonden waaruit blijkt dat er inderdaad sprake is van 
toemaakdek met enkele lichte verontreinigingen van metalen. De ODMH en gemeente hebben 
aangegeven dat deze grond geschikt is voor het beschreven doel.

De gemeente is voornemens ten westen van het plangebied een fietspad aan te leggen. Zie figuur 
1 voor de situering. Afgesproken is dat er een keersluis komt bij de kruising met het Ravelijnpad 
teneinde bromfietsers te weren van dit pad.

4.

4.1
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Provincie

Voor de provincie Zuid-Holland is vooral het beleid uit de Verordening Ruimte en het vigerende 
Natuurbeheerplan van belang. Daar is het volgende uit te halen. Het plangebied vormt onderdeel 
van de ecologische verbindingszone De Elfenbaan, die op haar beurt deel is van het Natuurnetwerk 
Nederland (de vroegere EHS). De Elfenbaan is het natuurgebied dat loopt van Leiden naar 
Bodegraven en ligt tussen de N11 en de spoorlijn Leiden-Bodegraven. In de subsidieverlening van 
de provincie is dit beleid opgenomen.

Het plangebied lag tot eind 2015 ook nog in een gebied van het provinciaal weidevogelbeleid. Per 
begin 2016 wordt dit beleid aangepast en komt het plangebied erbuiten te vallen. D.w.z. er zijn 
geen contracten voorzien voor dit plangebied. Vandaar dat hier in dit plan geen rekening mee is 
gehouden.

De provincie is evenals de gemeente verantwoordelijk voor de bescherming van archeologische
waarden. Zie de archeologische waardenkaart in bijlage 2. Bijgesloten een uitsnede uit de 
provinciale cultuurhistorische waarden kaart m.b.t. ons plangebied. De "donkerbruine" baan 
geeft aan dat er een hoge kans is om in de bodem onder het toemaakdek archeologische 
waardevolle elementen/waarden te vinden. In dit geval gaat het waarschijnlijk om oude 
bodemlagen (geulafzetting/stroomgronden) waar wellicht heel vroeger (bronstijd tot de romeinse 
tijd) bewoners hebben gebivakkeerd. Zoals reeds gezegd zal er een archeologisch onderzoek 
plaatsvinden.
 
De provincie is verantwoordelijk voor het ontgrondingen beleid. Als er minder dan 10.000 m3

grond wordt afgegraven danwel minder dan 3 meter diep wordt gegraven en er een 
omgevingsvergunning is afgegeven dan is geen ontgronding vergunning nodig. 

Zowel provincie als gemeente participeren in het beleid m.b.t. groene cirkels. Dit beleid behelst
het instandhouden en/of verbeteren van een landschap voor wilde bijensoorten. Dit beleid is
geformuleerd vanwege de achteruitgang van deze soorten. In dit kader worden in het gebied ten
zuiden van Alphen verschillende gebieden ingericht en beheerd t.b.v. wilde bijen. Het plangebied
vormt daar onderdeel van.

Er komen enkele soorten van de Flora- en Faunawet in de polder het Zaans Rietveld voor. Het gaat
om de vissoorten kleine modderkruiper (zgn. tabel 2 soort) en bittervoorn (zgn. tabel 3 soort). Op
basis van een veldbezoek is geconcludeerd dat de kans op de aanwezigheid van de kleine 
modderkruiper en bittervoorn in de tussensloot van het plangebied niet uitgesloten is. Vandaar 
dat bij de uitvoering van het werk zodanig gewerkt zal worden dat de soorten hier geen hinder van 
zullen hebben. Zo zal de tussensloot tijdens de uitvoering van het werk worden drooggelegd en de 
dan aanwezige vissen worden overgebracht naar de aan grenzende sloten.

Hoogheemraadschap van Rijnland 

Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft geen specifiek beleid in dit gebied; er is geen wateropgave
en er ligt geen KRW waterlichaam. Wel geldt voor de hoofdwatergang ten oosten en noorden  van 
het plangebied dat er geen dammen in mogen worden aangelegd. Voor de overige water in het 
plangebied is het algemene beleid van toepassing namelijk dat dempingen gecompenseerd

4.2

4.3
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dienen te worden. De aanleg van natuurvriendelijke oevers behoeft alleen gemeld te worden. 
Een deel van het te graven water dient als compensatie voor dempingen van water elders in de 
polder.

Overige
Ten noorden van het gebied loopt de aardgasleiding van de Gasunie langs de N11, dus op
een korte afstand het gebied. Daar mag de grond dus niet worden vergraven danwel mag er op of
in de directe omgeving geen grond worden opgebracht. Andere kabels en leidingen zijn niet 
gevonden (Klick waarneming gedaan door de gemeente in januari 2016).

Samenvatting wettelijke regels 

In onderstaand samenvattend schema zijn de wettelijke regels weergegeven die van toepassing zijn.

4.4

4.5

WETGEVING RELEVANTE VERGUNNING BESLISTERMIJN

Bestemmingsplan. Omgevingsvergunning voor
specifieke werkzaamheden. 
Archeologische waarden 
dienen beschermd te worden.

- Conform WABO acht weken 
 (éénmaal verlengen mogelijk)
  tenzij brede procedure dan 
  zes maanden.
- Bezwaartermijn zes weken. 

Keur voor nieuwe 
natuurvriendelijke 
oevers, minder intensief 
slootbeheer dammen in 
sloten en een stuw.

Melding volstaat. - Melding: twee weken voor 
  aanvang werk en wordt 
  meegenomen in vergunning 
  aanvraag.

Waterwet. Vergunning: zie bij
omgevingsvergunning.

- Conform WABO acht weken 
 (éénmaal verlengen mogelijk)
  tenzij brede procedure dan 
  zes maanden.
- Bezwaartermijn zes weken.

Ontgrondingen. Als omgevingsvergunning is 
afgegeven en niet dieper dan 3 
meter wordt gegraven is deze 
niet van toepassing. 

N.v.t.

Beleid m.b.t. leidingen. De Gasunie dient betrokken 
te worden als gegraven wordt 
dicht bij de buis.

Twee weken.

Bodembeleid. Volgen van beleid ODMH. N.v.t.

Flora- en Faunawet. N.v.t. als volgens gedragscode 
wordt gewerkt.

N.v.t.
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Voorstel voor inrichting

Uitgangspunten

Op 22 januari 2016 in de ochtend is er een workshop gehouden over de mogelijkheden voor de
inrichting. De lijst van deelnemers aan deze workshop is in bijlage 3 opgenomen.

De volgende uitgangspunten zijn in de workshop gehanteerd:
•  Het betreft primair de aanleg van een natuurgebied, de recreatieve betekenis is ondergeschikt
 hieraan. Westelijk van het gebied komt een rustig fiets/wandelpad. 
 Een deel van het gebied krijgt een educatieve functie.
•  Het gebied dient het aanzien te krijgen van de Elfenbaan. Door de provincie is dat nader
 geconcretiseerd en gezegd dat een deel van het gebied moeras (Natuurbeheertype N 05-01)
 dient te worden en de rest kruiden- en faunarijk grasland (N 12.02).
 De doelsoorten voor inrichting en beheer zijn roerdomp en ijsvogel.
•  Het landgedeelte van het gebied dient minder voedselrijk te worden zodat de natuur zich meer 
 kan ontwikkelen.
•  Moeras is een verzamelbegrip. Het gaat om open water, verlandingen, zeggen-, biezen- en
 rietruigte, moerasbos met de volgende indicatieve verhouding in areaal: water 5-20% van het 
 oppervlakte, krabbenscheervelden > 5 %, waterriet > 5 %, ruigte in de vorm van zeggen en 
 biezen: 30-60% en struweel/bosjes: 5-10%.
•  Omliggende agrariërs dienen geen overlast te ondervinden van de flora en fauna uit het
 natuurgebied met name ganzen.
•  De grond die vrijkomt door afgraven dient deels in een geluidswal te worden verwerkt en deels
 door derden te worden weggevoerd.

Specifieke inrichting

Het gebied zal vooral een aanblik krijgen van een klein moeras. Het gaat bestaan uit de volgende  
elementen: open water, waterriet, zeggen en biezen, struweel en vochtig weiland. In figuur 4 is 
dat globaal weergegeven. In de nog op te stellen bestekstekening zal een nadere concretisering 
plaatsvinden.

5.

5.1

5.2



14 Inrichtingsvisie 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
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Biezen en zeggen

Landriet

Afscheidingsstruweel

Poel met lage oevers 
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❊

inrichting plangebied

RIET
VELD

SEPA
D

N11

. . .

. . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . . .

RAVELIJNPAD

Y

. .
.

. .
. .

. .
. .
.

. .
. .
.

. .
. .

. .
. .
.

. .
. .

. .
. .

. .
. .

. .
. .

. .
.

. .

Y

❊
Y

. . .. .
. .

. . .
. .

. . .
. .

. . .
. .

. . .
. .

. .
.

. . .
.

. .
.

. ..

❊

. .
.

. .
. .

. .
. .

. .
. .

. .
. .

. .
. .

. .
. .

.
.

.
. .. .
.

De blauwe lijn geeft de plangrens aan



�

�


.
.

. . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .
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Open water
De plassen krijgen een diepte van maximaal 1.5 meter. Aan de randen zal het ondieper zijn en 
in het midden dieper. Aan de randen kan krabbenscheer tot ontwikkeling komen. De provinciale 
visie is dat minimaal 5 % van het water bedekt dient te worden met deze plant. Deze zal worden 
ingebracht. 

In het open water zullen schelpen eilanden worden gemaakt t.b.v. het broeden van o.a. plevieren en 
/of sterns. Deze eilanden krijgen een drooglegging van ca 20 cm met een dikke laag schelpen erop 
om vegetatie ontwikkeling tegen te gaan. Ook zal er een natuurlijke oeverbescherming worden aan 
gebracht ter vermijding van wegzakken.

De noordelijke plas zal ter voorkoming van verstoring worden afgeschermd van het fiets/
wandelpad met struweel.

Waterriet
Het waterriet is speciaal bedoeld als het broedbiotoop van de roerdomp. De minimale omvang 
ervan dient te zijn: 50 bij 50 m (2500 m2= .25 ha) Het gaat om plekken waar riet in het water staat. 
Riet zal worden ingebracht.

Landriet, zeggen en biezen
Dit deel van het gebied zal tot het maaiveld worden afgegraven zodat het een vochtig element 
wordt. Het onderscheid tussen landriet enerzijds en zeggen en biezen anderzijds zal worden 
gerealiseerd door op de overgang een strook met lisdodden aan te leggen. Laatstgenoemde soort 
houdt uitbereiding van het riet tegen. Langs het fietspad zullen kattenstaarten en dotterbloemen 
worden aangebracht teneinde een kleurige aanblik te krijgen. 

Aarden wal 
Teneinde visuele en akoestische hinder van de N11 te verkleinen zal er een aarden wal aan de 
noordzijde van het gebied worden opgeworpen. Het westelijk deel is optioneel. Deze wordt beplant 
met insecten vriendelijke struiken o.a. boswilg. Indien het budget het toelaat kan in deze wal een 
oeverzwaluw nestgelegenheid worden gemaakt (bijlage 4). Deze zwaluwsoort komt in dit gebied 
veel voor. Er is evenwel geen permanente nestgelegenheid voorhanden.

Poel
Het noordwestelijk deel van het plangebied krijgt een educatieve invulling. Centraal daarbij staat 
een poel met een diepte van 50-100 cm. Daarin kunnen allerlei waterdiertjes en planten worden 
bestudeerd. Op de zuidgrens van de poel komt een sloot met natuurvriendelijke oevers die een 
afscheiding vormt met de zuiderbuur. 

Ijsvogelwand
Op twee plekken zullen wanden/steile oevers worden gerealiseerd met enige begroeiing erop al-
waar de ijsvogel een nest in kan bouwen. Een voorbeeld van een dergelijke wand staat in bijlage 4.

Observatie punten/schermen
Het gebied zal alleen vanaf de randen bereikbaar zijn en te bezichtigen. Aan de zuid- en noordzijde 
komen observatiepunten/schermen gericht op het open water met eilanden en ijsvogelwanden. De 
details daarvan staan in bijlage 4. Het zuidelijk observatiepunt zal voor gehandicapten bereikbaar 
worden gemaakt. Het noordelijk observatiepunt zal een simpele opzet krijgen.

❊

Y
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Kruiden en faunarijk grasland
Dat vormt de entree van het gebied vanaf het rietveldse pad. Er komt een wandelpad op te liggen 
naar het observatiepunt. Het streven is dit voor gehandicapten toegankelijk te maken. Dit grasland 
zal aan de noord-, oost- en zuidzijde worden omzoomd door een breed struweel. Ook zal daar een 
bankje komen.

Natuurvriendelijke oevers (NVO)
Op de grensscheiding tussen het toekomstig gemeentelijk eigendom voor het fiets/wandelpad 
en het plangebied zal over een groot deel van de lengte een NVO worden aangelegd. Alleen daar 
waar struweel komt zal deze niet worden aangelegd. Deze oever gaat over in natuurtypes die 
hierboven zijn beschreven zoals waterriet etc. Ook deze sloot zal onder water een natuurlijke 
oeverbescherming krijgen om te voorkomen dat de grond op den duur de sloot/plas inzakt door 
het gewicht van het aangrenzende fietspad. 

Samenvatting
In de volgende tabel zijn de natuurtypes in oppervlaktes aan gegeven. Hieruit kan worden afgeleid 
dat de inrichting voldoet aan de provinciale wens uitgezonderd de categorie zeggen, biezen en 
landriet die iets te klein is.

NATUURTYPE LEGENDA
(FIGUUR 4)

GLOBALE OMVANG 
IN HECTARES

INDELING IN 
PROCENTEN (DOOR 
PROVINCIE GEWENST)

Kruiden en 
faunarijk grasland

0,11 13 (< 50)

Open water 0,3 + 0,2=0.5 30 (5-20)

Krabbescheer 
(onderdeel van 
open water)

0,09 5 (> 5)

Waterriet 0,4 24 (> 5)

Landriet 0,13 8 (30-60) 

Zeggen en biezen 0,25 15 (30-60)

Aarden wal 0.15 9 (5-10)

Eilandjes 0,01 + 0,01 n.v.t.

Poel 0,1 Onderdeel grasland

Totaal 1,66 Let op iets meer dan 
100%
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Betrokkenheid omgeving

In de oriënterende fase van de planvorming, dus ten tijde van de gesprekken met financiers en met 
de eigenaar, is de voorzitter van de buurtvereniging per mail en bilateraal op de hoogte gehouden. 
Vervolgens is de buurtvereniging betrokken geweest bij de workshop van 22 januari 2016. 
In bijlage 3 zijn de deelnemers weergegeven. Op 24 maart 2016 is er vervolgens nog een 
buurtavond gehouden waarin uitleg is gegeven.

Ook SBB wordt betrokken bij dit project, immers wordt aan de roerdomp een geschikt nestbiotoop 
gegeven. Daarnaast moet deze vogelsoort ook voldoende fourageergebied hebben. In het 
aanpalende natuurgebied van SBB is voldoende aanwezig mits dit adequaat wordt beheerd. 
Hierover worden afspraken met SBB gemaakt. 

5.3
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Begroting verwerving, inrichting en financiering

Begroting verwerving grond
De kosten voor de verwerving van de grond zijn € 98.000 ex. bijkomende kosten. Deze prijs is 
gebaseerd op een externe taxatie.

Begroting inrichting plangebied
In onderstaande tabel samengevat in globale en indicatieve cijfers. De aanleg van een oeverzwaluw 
wand is nog niet begroot.

6.

Kosten totaal: verwerving plus inrichting: € 98.000 + € 144.000 = € 242.000

ELEMENT EENHEIDS-

PRIJS IN €
EENHEID HOEVEELHEID/LENGTE/AANTAL  

TOELICHTING

KOSTEN IN €
CALCULATIE

KOSTEN 

IN € DOEL

Afgraven tot plas dras 1,55 m3 .38 ha x .5 = 1900 m3 2.945 2.945 

Afgraven tot waterriet 
diepte

1,55 m3 .4 ha x (.5 +.4) = 3600 m3 5.580 5.580

Afgraven open plas 1,55 m3 .5 ha x (.5+.4) + .5 ha x (.5 x .5) = 
4500 + 1250 = 5750 m3

8.910 8.910

Afgraven poel 1,55 m3 .1 ha x (.5 +.4) = 900 m3 1.395 1.395

Transport in terrein 2 m3 Verwerken in wal: 2500 m3

Afvoeren extern: 10.000 m3
5.175

23.000

5.175

15.000

Maken aarden wal 1 m3 .15 ha x 3 m hoog x .5 =2250 m3 2.700 2.700

Subtotaal 49.705 41.705

Transport extern 3 m3 10.000 m3 30.000 5.000

Observatiepunten 2 22.000 22.000

Ijsvogelwanden 2 met 4 openingen 2.000 2.000

Schelpen kopen en 
aanbrengen

PM PM

Wandelpad plus bank Puingranulaat 
of asfalt

m3 1.000 of 7.000 3.500 3.500

Kopen struweel, riet 
etc. en aanbrengen

2.000 2.000

Algemene kosten 20% van subtotaal grondwerk 20.000 20.000

Onvoorzien PM PM

Leges 1.000 1.000

Procesmanagement 75 p/u directie uur directie 3.500 3.500

Procesmanagement 65 p/u toezicht uur toezicht 4.000 4.000

Onderhoud beplanting onderhoud in eerste jaren 1.000 1.000

Subtotaal overig 94.500 61.500

TOTAAL 144.205 103.205
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BIJDRAGEN DIVERSE PARTIJEN KOSTEN IN EURO’S (EX BTW)

formeel

VSB 20.000

Provincie 104.500 (met 9.000 naar beneden 
bijgesteld vanwege de verwerving van 
een kleiner oppervlak)

Rabobank rijnstreek fonds 18.000

Avifauna 20.000

Sub totaal 162.500

Wonen centraal 5.000

informeel

HHR 30.000

Van Dorp voor waterberging 10.000

TOTAAL  202.500

Uitgangspunten gehanteerd bij berekeningen begroting
•  Drooglegging 50 cm
•  Open water: 
 helft nemen van maximale diepte 
•  Grondbalans:

Er komt ca. 12.150 m3 grond vrij waarvan 2.250 m3 voor de aarden wal. Dus naar extern kan er 
ca 10.000 m3 worden vervoerd. Daar kan het volgende mee worden gedaan. Dempen elders: 
1900 m2. Grond nodig 1900 x 2 = 3800 m3?. De restant grond gaat naar oever van Burggooi en 
voor ophogen terreinen. De grond heeft een bepaalde waarde variërend van € 1 tot € 5 per m3 

afhankelijk van de kwaliteit.
•  Kosten voor schelpen en aanbrengen onderwaterbescherming (€ 25-30 strekkende m voor 
 ondergrondse wilgen bescherming) zijn nog niet meegenomen.

Financiering

Bewaking begroting
De (verwachte) toezeggingen liggen iets onder de begroting nl € 39.500. (= 242.000-202.500). 
Dus dienen nog meer inkomsten te worden gegenereerd en uitgaven beperkt. Het is zaak om de 
komende periode daar op strak te sturen. Daarnaast is het altijd het doel geweest om een deel van 
de inzet van Avifauna aan het fondskapitaal toe te voegen. Kortom bij voorkeur houden we een 
bedrag over hiervoor.

Er kan met het volgende worden begonnen nl. het drukken van de kosten door bijvoorbeeld minder 
grond extern te verplaatsen (het externe grondtransport is met € 30.000 de grootste kostenpost) 
of door deze op het conto van de aannemer te laten komen. De verwachting is dat met een 
enkelvoudige onderhandse aanbesteding aan de combinatie Van Dorp/Kwaasteniet de externe 
transportkosten fors kunnen worden gedrukt. Immers de aannemer kan de grond bij wijze van 
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spreken om niet krijgen mits hij ook geen kosten voor het externe vervoer rekent. Zo kan dan de 
inrichting m.n. het graaf- en plantwerk worden gefinancierd. Wel dient de koper van de grond de 
SLA te vrijwaren van aansprakelijkheid gelet op het feit dat er sprake is van toemaakdek.
Vervolgens kan er gefaseerd gewerkt worden. In de tussentijd kunnen meer inkomsten worden 
gegenereerd. Het gaat om meer inkomsten bijvoorbeeld uit het EU Leader programma. Zo kan 
er voorlopig geen of maar één observatiepost neergezet worden. Ook kunnen minder algemene 
kosten worden gemaakt. Een enkelvoudige ondershandse aanbesteding kost minder dan in de 
bovenbeschreven begroting staat. 
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Planning

Na goedkeuring van de concept inrichtingsvisie en de globale begroting door het bestuur van de 
SLA zullen direct daarna de volgende zaken worden geregeld:

• Gelijk met het aanbieden van het concept inrichtingsplan aan de overheden zullen de 
 deelnemers aan de workshop om commentaar worden  gevraagd. Hun reacties worden verwerkt.

•  Er zal een aanvraag worden ingediend voor een gemeentelijke omgevingsvergunning en bij 
 het waterschap voor een watervergunning. De watervergunning zal worden gecombineerd met 
 een vergunning voor het dempen van water elders in de polder en de aanleg van een oever in de 
 Burggooi.

•  Parallel aan het proces van het verkrijgen van een omgevings-/watervergunning zal in de loop 
 van 2016 een werkbeschrijving worden gemaakt die met de overheden wordt besproken. Het 
 HHR zal dan gelijk een subsidie voor de NVO’s worden gevraagd. 

• Daarna zal de ondershandse aanbesteding worden gedaan. Gedacht wordt aan een enkelvoudige
 aanbesteding.

• Daarna zal de uitvoering z.s.m. starten. Deze dient in 2017 plaats te vinden.

• Avifauna zal de educatieve werken zelf vormgeven. De casco aankleding zal door de SLA 
 gebeuren. Ook zal zij bij de aanleg van de ijsvogel en oeverzwaluw wand worden betrokken. 
 In bijlage 5 is de educatieve aanpak van Avifauna geschetst.

In onderstaande tabel is de globale planning weergegeven.

7.

 

Q1 

2016

Q2 Q3 Q4 Q1 

2017

Q2 Q3 Q4 

etc.

Goedkeuring inrichtingsvisie X

Omgevingsvergunning/watervergunning X X

Bezwaartermijn X

Werkbeschrijving/bestek maken X X

Aanbesteding en gunning X

Uitvoering werk graafwerk X X X

- graafwerk, plantwerk en vogelwanden X X X

- aanleg observatiepunten X

Onderhoud X
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Beheer

Bij de provincie zal de jaarlijkse beheersubsidie worden aan gevraagd  voor het natuurbeheertype 
moeras. De normkosten zijn bepaald op € 667 per ha. Aan subsidie kan een bedrag van € 500 per 
ha worden verkregen 

De volgende richtlijnen zullen worden gevolgd:

Grasland
Voor het perceel grasland geldt een regulier verschralingsbeheer: maaien na de zomerbloeiperiode
en afvoeren van de vegetatie. Geen mest opbrengen en bestrijdingsmiddelen gebruiken. Er zal zich 
dan een kruidenrijk grasland ontwikkelen. Het wandelpad dient jaarlijks gecontroleerd te worden 
op begaanbaarheid.

Water
Qua waterbeheer geldt het volgende. Er wordt nieuw water aangelegd (ca. 1 ha) en de
bergingsmogelijkheden voor water m.n. in de zomerperiode worden vergroot. Dat betekent dat het
beheer van het water minder frequent kan zijn. Er kan een aanpak worden gehanteerd voor 
het schonen van de sloten met een frequentie van éénmaal per 3 jaar dus elk jaar 1/3 deel. Bij het
sloten dient de krabbenscheer zo veel mogelijk te worden gespaard. Er zal aan het waterschap een
ontheffing voor deze aanpak gevraagd worden. 

Moeras
Voor het moerasdeel landriet, zeggen en biezen geldt het volgende. In de eerste jaren na afgraving 
is het mogelijk dat er (veel) boomopslag m.n. van wilg en els plaats vindt. Een deel van die jonge 
boomopslag dient te worden verwijderd om te voorkomen dat dit gehele moerasdeel overgaat in 
een wilgen/elzen moeras. Wel kan hier een daar een kleine cluster van opslag intact blijven. Laag 
frequent kan de vegetatie middels een vorm van  begrazing worden verwijderd en opengelegd.

Voor de rest kan er in het moerasdeel, het waterriet en het open water, de komende jaren een 
beheer van niets of weinig doen worden gevoerd. Het waterriet kan eens in de 5 jaar pleksgewijs 
worden gemaaid.

Struiken
Bij het beheer van de boswilgen en struweel kan een cyclus van éénmaal snoeien per 5-10 jaar 
worden aan gehouden afhankelijk van de groei.

Oeverzwaluw wand
1x per jaar zullen de gangen schoongemaakt en weer met zand moeten worden gevuld. Hiervoor 
zijn een klein aantal zakken met zand en wat eenvoudig gereedschap nodig. Ook moet begroeiing 
voor de wand verwijderd worden. Struiken die zich eventueel direct bovenop de wand vestigen 
dienen ook handmatig verwijderd te worden.
De jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden zullen in de winter plaats moeten vinden. Al met al is dit 
ongeveer een halve dag werk voor 3-4 mensen.

8.
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IJsvogelwand
Ieder jaar dient de wand nagelopen te worden.
De voorkant moet met een spade afgestoken worden, zodat opslag van planten verwijderd wordt, 
en het oppervlak weer verticaal en vlak gemaakt wordt.
In de wand dienen een aantal stokken gestoken worden die als zitplaats voor de vogels dienen.
Planten, zoals riet die voor de wand kunnen gaan groeien, dienen handmatig verwijderd te worden. 
Indien de nestkast gebruikt is, moet deze jaarlijks leeggehaald en gereinigd worden. Ook moet er 
weer nieuw zaagsel in aangebracht worden.
De jaarlijkse werkzaamheden dienen in de winter plaats te vinden, voor 1 maart.
De tijd die voor 2 wanden benodigd is, is een halve dag voor 3-4 mensen.
Een spade en snoeischaar zijn de enige benodigde gereedschappen.

Beheer poel
Periodiek dienen de oevers te worden gemaaid en de vegetatie in de poel te worden verwijderd.

Beheer hoofdwatergang
Deze worden periodiek met een boot geschoond. Er dienen geen overhangende takken te zijn.

Beheer ganzen
Agrariërs uit het gebied hebben aangegeven dat in principe geen bezwaar bestaat tegen de
omvorming van het gebied tot natuurgebied, mits zij geen overlast gaan ondervinden van m.n.
overzomerende ganzen. Dit kan worden voorkomen door te zorgen dat broedende ganzen worden
verjaagd danwel dat de eieren worden geschud. 

Inzet derden
Agrariërs van het Rietveldse pad en de eigenaar van Camping Polderflora hebben aangeboden het 
beheer op zich te nemen. Het bestuur zal daar t.z.t. een besluit over nemen.
Avifauna gaat ook een deel beheren. Zeker zal zij het beheer van de educatieve punten op zich 
nemen. Wellicht dat daarbij ook studenten van het Wellant college zullen worden ingeschakeld. 
In bijlage 5 staan hun eerste gedachten verwoord.
Bij de provincie zal de jaarlijkse beheersubsidie worden aangevraagd  voor het natuurbeheertype 
moeras. De normkosten zijn bepaald op € 667 per ha. Aan subsidie kan een bedrag van € 500 per 
ha worden verkregen.Periodiek dienen de oevers te worden gemaaid en de vegetatie in de poel te 
worden verwijderd.



24 Inrichtingsvisie Project ijsvogel

9.

 

Risico’s

• De begroting is niet in evenwicht.
 Aanpak: zie hiervoor

• De provincie en/of gemeente stellen aanvullende eisen over hoe om te gaan met de functie 
 archeologie.
 Aanpak: in een gesprek deze helder krijgen en dan daaraan voldoen door een onderzoek te 
 laten uitvoeren. Zo nodig planning en/of inrichting aanpassen. Bij de uitvoering van het werk 
 een deskundige mee laten lopen.

• De gemeente heeft meer tijd nodig om een vergunning af te geven dan de reguliere periode. 
 Ze kan de beslistermijn verlengen met nogmaals 8 weken dan wel voor een uitgebreide 
 procedure kiezen die zes maanden duurt.
 Aanpak: planning zo nodig hier op afstemmen.

• Mutatis mutandis geldt het zelfde voor de vergunning van het waterschap.
 Aanpak: planning zo nodig hier op afstemmen.

• Er wordt bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning dan wel de watervergunning wat 
 vertraging oplevert.
 Aanpak: planning zo nodig hierop afstemmen.

• De aarden wal, ijsvogelwand en of de steile slootkanten zijn niet stabiel.
 Aanpak: er zal een zodanige vorm, hoogte en constructie worden gekozen dat deze stabiel zijn. 
 Eventueel zal de opgedrukte slootbodem door een wal tijdens de uitvoering hersteld dienen te 
 worden.

• Omgaan met beschermde vissoorten.
 Aanpak: De regels voor de Flora en Faunawet worden gevolgd.

• De gasbuis.
 Aanpak: Er zal voldoende afstand tot de buis worden gehouden. Bovendien zal bij de uitvoering
 van het werk de gasunie meekijken.

• Aanleg fietspad.
 Aanpak: In overleg met de gemeente en provincie voor afstemming zorgen.
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Bijlage 1

Kaart met hoogteligging
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Bijlage 2

Archeologische waardenkaart

Lichtbruin op de kaart is gebied met een matige kans op vondsten met mogelijke archeologische waarden.
Donkerbruin op de kaart is gebied met een hogere kans op dergelijke vondsten.
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Bijlage 3

Aanwezigen workshop project Ijsvogel 
d.d. 22 januari 2016 op het Gemeentehuis van Alphen

• Ronald Landman en Joost G. van Beek namens de SLA
• Marcel van der Veen namens de gemeente Alphen
• Petra Pennings namens HHR
• Joop Kooijman namens de provincie
• Joost Lammers, Johan van der Haven en Marieke Weishaupt namens Avifauna
• Liesbeth Vergeer namens de Camping Polderflora
• Arjan van Dorp namens de buurtvereniging Zaans Rietveld
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Bijlage 4

Foto observatiescherm, ijsvogelwand en oeverzwaluwwand
 

IJsvogelwand Oeverzwaluwwand

Observatiescherm
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Bijlage 5

Project IJsvogel en roerdomp

Ontwikkeling en realisering van het plan zullen synchroon lopen met de realisering van het fysieke 
deel van het project. Het educatieproject richt zich op een recreatief en educatief deel.

Educatie
Qua educatie zal het zich richten op het primair onderwijs waarbij de eerste periode (gedacht 
wordt aan een periode van 8-10 jaar) nadat het project is gerealiseerd er vooral gekeken zal worden 
naar de ontwikkelingen in het gebied. De ontwikkeling van een monotone grascultuurland omringd 
door een sloot met zuur veenwater, naar een gevarieerd natuurterrein wat zodanig is ingericht dat 
het een potentieel broedgebied wordt voor ijsvogel en roerdomp.

Voor scholen die op excursie gaan is het daarom in het begin niet verstandig om de doelvogels als 
hoofdthema te nemen voor educatieve projecten. Voor de onder- en middenbouw willen wij ons 
meer richten op de veel voorkomende flora en fauna in het gebied en voor de bovenbouw pakken 
we het thema landschapsontwikkeling in het algemeen en natuurontwikkeling in het bijzonder op. 
Voorbeeld van een mogelijk lesproject bovenbouw:

Hoe ontstaat nu een nieuw natuurgebied in Nederland. 
We gaan in de lesopbouw uit van de verschillende uitgangspunten van stakeholders en betrokken 
organisaties, instellingen en individuen. Te denken valt daarbij aan een boer, natuurliefhebber, 
boswachter, toerist (campinggast), stakeholder met een economisch belang (campingbeheerder), 
overheid (gemeente & provincie), het waterschap etc. Ook is er aandacht voor de 
ontstaansgeschiedenis van het gebied.

Daarnaast willen we proberen een school voor langere tijd te betrekken bij de ontwikkeling van het 
gebied door hen waarnemingen te laten doen die worden bijgehouden op een website. Eventueel 
zou er ook gekozen kunnen worden om alle excursiescholen waarnemingen te laten doen.

De ontwikkelingen worden zo afgelezen uit hetgeen de leerlingen waarnemen in het veld en dat 
kunnen vergelijken met eerdere waarnemingen.

Gekeken wordt naar de macrofauna in het water, de vegetatie ontwikkeling en de dieren in het 
gebied, met name de vogels. Verslaglegging ervan zal beschikbaar zijn voor de deelnemende 
scholen, zowel voor het raadplegen van informatie als het inbrengen ervan.

Voor het optimaal educatief gebruik van het gebied wordt in al een belangrijke voorwaarde voldaan 
door de toegezegde medewerking van Camping Polderflora door het beschikbaar stellen van enkele 
faciliteiten als parkeerruimte, sanitaire voorzieningen en het gebruik van een ontvangstruimte als 
start- en eindpunt van de excursie.

Er zal nog medewerking worden gevraagd aan Camping Polderflora en het Hoogheemraadschap 
om een rondwandeling mogelijk te maken voor een succesvolle excursieroute in het gebied. 
Daarvoor moet toestemming komen van Polderflora om langs hun vooral natuurlijke deel van 
het terrein te mogen lopen en van Polderflora en Hoogheemraadschap de toestemming om een, 
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alleen bij excursies toegankelijke, overbrugging van de sloot tussen het campinggebied en het 
gebied van het fietspad langs de N11 te realiseren.

De bedoeling is dat over de excursie route een tiental opdracht plekken worden ontworpen 
afgestemd op de doelgroep en waar mogelijk gebruik makend van de faciliteiten die ook 
voor het ijsvogel/roerdomp project zelf worden gerealiseerd zoals de vogel observatiehut, de 
informatieborden en andere mogelijke voorzieningen.

Recreatie
Voor de recreatie zullen naast de educatieve voorzieningen ook meer speelse elementen worden 
ingebracht die de gang naar en het verblijf in het gebied versterken. Het kan het gebruik van  de 
voorzieningen versterken. Een gelegenheid om de fiets ergens tegen aan te zetten, een picknickset, 
attractieve informatie borden, natuurlijke speelelementen bij begin en eind van het fietspad.


