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1. INLEIDING 
 
1.1 AANLEIDING 
Aanleiding voor het opstellen van dit Schetsontwerp vormen de bezwaren van de leden van het 
Natuur- en Milieuplatform De Groenzoom tegen het Definitief Ontwerp Inrichtingsplan 
Bergboezem Berkel uit 2007. Het Platform heeft de bezwaren in een brief aan het Bestuur van 
de Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom uiteengezet. De bezwaren betreffen alle 
voorgenomen maatregelen die afbreuk doen aan de bestaande goede weidevogelkwaliteiten in 
de Bergboezem. De voorgenomen waterbouwtechnische inrichting vormt géén onderdeel van 
de bezwaren en wordt in deze brief expliciet buiten beschouwing gelaten. Voor de 
onderbouwing van deze brief verwijst het Platform naar het rapport “Zuinig op cultuurhistorie, 
zuinig met gemeenschapsgeld” met als ondertitel ‘Betaalbare inrichtingsvarianten voor de 
polder die we willen doorgeven aan de volgende generatie’ uit 2011 1. Dit rapport is opgesteld 
door verschillende maatschappelijke groeperingen en bevat twee varianten op het Definitief 
Ontwerp Inrichtingsplan Bergboezem Berkel uit 2007. 
In goed onderling overleg is in het Platform afgesproken (december 2012) om het 
Inrichtingsplan Bergboezem aan te passen: het open graslandgebied met bijbehorende 
natuurwaarden (bijzondere weidevogels) handhaven, landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden in stand houden en de recreatieve inrichtingselementen ondergeschikt maken aan 
deze waarden. Voorwaarden hierbij zijn de bestaande bestemmingen (bestemmingsplan 
Groenzone Berkel-Pijnacker) en in samenhang daarmee de genomen besluiten en verstrekte 
vergunningen.  
Het voornemen is om voorliggend Schetsontwerp Bergboezem Berkel (februari 2013) aan te 
bieden aan het Bestuur van de Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom namens alle in het 
Natuur- en Milieuplatform De Groenzoom deelnemende organisaties. 
 
 
1.2. DOEL AANGEPAST SCHETSONTWERP BERGBOEZEM BERKEL 
Het doel van het Schetsontwerp Bergboezem Berkel is om te bewerkstelligen dat zowel het 
Hoogheemraadschap van Delfland, als ook de Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom hiermee 
akkoord gaan. Vervolgens zal dit Schetsontwerp de betreffende delen van het Definitief 
Ontwerp Inrichtingsplan Bergboezem uit 2007 vervangen, zodat dit ook in uitvoering kan 
worden genomen.  
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2. BERGBOEZEM  
 
2.1 KENMERKEN BERGBOEZEM VAN BERKEL 
De Bergboezem van Berkel (ca. 100 ha) maakt samen met De Groenzoom deel uit van de 
Groenblauwe Slinger. Deze Slinger is een aaneenschakeling van bestaande en te ontwikkelen 
natuurgebieden en verbindingszones en vormt een belangrijke ader in de totale Provinciale 
Ecologische Hoofdstructuur, namelijk van Midden-Delfland naar Leidschendam (zie afbeelding 
1). Het noordelijke deel van de Bergboezem is aangewezen als EHS ‘bestaande natuur en 
prioritaire nieuwe natuur’ (zie afbeelding 2).  
 

 
Afbeelding 1: Ecologische Hoofdstructuur Groenblauwe Slinger en Recreatie om de Stad  
(Bron: geo.Zuid-Holland.nl; febr.2013) 
 

 
Afbeelding 2: Ecologische Hoofdstructuur; Zie i: noordelijk deel van de Bergboezem Oude Leede  
(Bron: geo.Zuid-Holland.nl; febr.2013) 
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In het Masterplan Groenzone-Bergboezem (2004) is opgenomen dat de Bergboezem naast de 
functie waterberging een functie natuur- en recreatiegebied heeft.  
In het bestemmingsplan Groenzone Berkel-Pijnacker (2006) is vastgelegd dat het noordelijke 
deel van de Bergboezem de doeleinden ”Natuurgebied” (onderdeel van de Ecologische 
Hoofdstructuur) en “Waterberging” heeft. Het zuidelijke deel heeft de doeleinden “Recreatie, 
Natuur en waterberging”. De drie doeleinden zijn nevengeschikt. In de aangrenzende polder 
Oude Leede, noordelijk van de Bergboezem rust de bestemming “Agrarische doeleinden met 
landschaps- en natuurwaarden” op de graslanden.  
 
De provincie Zuid-Holland heeft een (Ontwerp)Beleidsvisie Groen opgesteld (oktober, 2012) 
waarin het gewijzigd overheidsbeleid betreffende de EHS is opgenomen. De herijking richt zich 
vooral op het realiseren van nieuwe natuur binnen de EHS. Voor wat betreft de ecologische 
verbindingszones is in de visie aangegeven dat bij de aanleg wordt gezocht naar de combinatie 
met andere doelen zoals waterberging en recreatieve verbindingen. Naar verwachting stelt 
Provinciale Staten uiterlijk 1 juli 2013 de herijkte EHS in de Verordening Ruimte definitief vast.  
Het noordelijke deel van de Bergboezem Oude Leede vormt samen met de Zuidpolder van 
Delfgauw en met Polder Schieveen en de Ackerdijkse Plassen een belangrijk 
weidevogelgebied. 
De uitwerking van de provinciale groene beleidskaders is opgenomen in het Natuurbeheerplan. 
Zie box1 en de Natuurbeheerplankaart met beheertypen afbeelding 3. 

Box 1 Natuurbeheerplan 2013 
 
 

Afbeelding 3: Natuurbeheerplankaart Oude Leede e.o.  
Groen gearceerd= Natuurbeheertype A01.01 Weidevogelgebied  
 i: noordelijk deel van de Bergboezem =Nieuwe natuur + Weidevogelgebied A01.01  
(Bron: geo.Zuid-Holland.nl; febr.2013) 
 
 
De Bergboezem is onderdeel van het ABC-boezem project (Afvoer- en BergingsCapaciteit) van 
het Hoogheemraadschap van Delfland (2001) en heeft als functie een 

NATUURBEHEERPLAN 2013 
Het natuurbeheerplan is een instrument waarmee tot op gebiedsniveau uitwerking wordt gegeven aan de doelen van de provinciale beleidskaders. 
Per gebied is concreet aangegeven welk beheertype van toepassing is (en welke voorwaarden daarbij gelden om voor beheervergoeding in 
aanmerking te komen). Kern van het Natuurbeheerplan is de beheertypenkaart. Zie afbeelding 3.  
De basis voor de beheertypen vormt de Index Natuur en Landschap. Het is een instrument voor de sturing op doelen, de financiering van het 
natuur- en landschapsbeheer en de monitoring. De Index bestaat uit de onderdelen natuur (N), agrarische natuur (A) en landschapselementen(L). 
Er wordt onderscheid gemaakt in doelen (natuur, agrarische natuur en landschapselementen) en beheertypen (natuurbeheertypen, agrarische 
beheertypen en landschapsbeheertypen). 
De provincie Zuid-Holland wil haar verantwoordelijkheid nemen voor het weidevogelbeheer in verband met de drastische achteruitgang van de 
weidevogels waarbij maatregelen als nestbescherming en uitstel van maaien niet voldoende zijn. Ook de andere randvoorwaarden moeten in orde 
zijn zoals grondwaterpeil, vegetatiesamenstelling en voedselbeschikbaarheid. 
De doelen zijn in het verleden vastgesteld en beschreven in het kader van het opstellen van diverse Natuurgebiedsplannen op basis van 
‘Programma Beheer’. Deze doelen zijn in sept. 2009 vastgesteld en sindsdien zijn er geen wijzigingen aangebracht. 
 
De natuurdoelstelling voor Agrarische Natuur veehouderij is hier gericht op weidevogels.  
Zie afbeelding 3 Natuurbeheertype A01.01 Weidevogelgebied: met een aantrekkelijk vestigingsbiotoop, een rustperiode om te broeden en 
voldoende kuikenland om de kuikens op te laten groeien. 
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watercalamiteitenberging. Om in de toekomst deze functie te borgen wordt de 
bergingscapaciteit uitgebreid door diverse waterstaatkundige werken: oprichten van een nieuw 
gemaal en extra inlaatwerk, de Bovenvaart krijgt een parallelle bypass om voldoende 
waterdoorvoer te bereiken (bemalingsoverschot afvoeren), de aanwezige kaden worden 
versterkt, enz. De Bovenvaart en Bypass zijn aangewezen als KRW (Kaderrichtlijn Water) 
waterlichaam: de ecologisch robuuste inrichting draagt bij aan een goede en chemische 
kwaliteit van het waterlichaam zodat de waterkwaliteit gaat voldoen aan de aangescherpte 
Europese normen. In het nieuwe waterhuishoudingssysteem is bovendien schoon en ‘vervuild’ 
water van elkaar gescheiden. Na de inrichting wordt een zogenaamd ‘flexibel polderpeil’ 
gerealiseerd; er wordt ingespeeld op de fluctuaties door neerslag en verdamping: een natuurlijk 
peilverloop waarbij het peil in de winter hoog staat en in de zomer uitzakt. Het gewenste 
polderpeil wordt mede gerelateerd aan de verwachte bodemfosfaatmobilisatie (zie &4.3) en 
wordt evenals de bandbreedte van het flexibel polderpeil nog nader bepaald. 
 
 
2.2 BESTAANDE WAARDEN: NATUUR, LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE 
Natuurwaarden 
De Bergboezem van Berkel is een kenmerkend gebied van het polderlandschap in West-
Nederland: een open graslandgebied doorsneden door veel water(gangen).  
In Nederland zijn de weidevogels jarenlang een ‘bijproduct’ geweest van het agrarisch gebruik. 
De gangbare landbouw ontwikkelde door en bleek steeds moeilijker te combineren met de 
dichtheden weidevogels die tientallen jaren heel gewoon waren. In internationaal perspectief is 
Nederland een bolwerk voor sommige soorten weidevogels. Van de kritische weidevogel grutto, 
broedt een aanzienlijk deel van de wereldpopulatie in Nederland: dit schept internationale 
verplichtingen 2. Vanuit deze visie hebben lokale natuur- en vogelwachtgroeperingen aandacht 
gevraagd om de relatief grote weidevogelpopulatie in de Bergboezem in stand te houden en 
liefst te versterken en andere beoogde natuurdoelen ondergeschikt te maken aan de 
weidevogels. In 2010 hebben de agrariërs van de Bergboezem (eigenaren en gebruikers) een 
intentieverklaring ondertekend met concrete maatregelen om een weidevogel en 
natuurvriendelijk beheer uit te voeren.  
Zie bijlage 6. In 2010 hebben deze initiatiefnemers een 
broedvogelinventarisatie laten uitvoeren in de Bergboezem. 
Van de kritische weidevogels (grutto en tureluur) werden 65 
broedparen op 75 ha waargenomen en andere soorten van 
de Rode Lijst zoals slobeend, zomertaling, veldleeuwerik, 
graspieper en gele kwikstaart met totaal 13 broedparen 3. Het 
natuurbeheertype ‘vochtig weidevogelgrasland’ (zoals 
omschreven door het Ministerie van Economische Zaken), 
heeft minimaal 35 broedparen kritische weidevogels per 100 
hectare 4. De Bergboezem kan dan ook als een belangrijk en 
zeer goed weidevogelgebied worden gekwalificeerd. 
 Tureluur 
Landschappelijke waarden 
De Bergboezem is een omdijkte polder en vormt een landschappelijke eenheid met de polder 
Oude Leede. Het open weidegebied kent enkele maisakkers op hoger gelegen percelen. Het 
populierenbosje in de noordoosthoek van de Bergboezem is ingeplant op en nabij een vervuilde 
grondstort. Op een aantal percelen zit een onderbemaling. Er komen ook nog kreekruggen voor 
die als gebogen verhogingen in het landschap liggen en relicten zijn van de 
(ontstaans)geschiedenis van het gebied.  
 
Cultuurhistorische waarden 
De cultuurhistorie is goed te lezen in het landschap. Op de cultuurhistorische atlas van Zuid-
Holland is de Bergboezem onderdeel van: Midden-Delfland topgebied cultureel erfgoed 
(www.geo.zuid-holland; febr. 2013).  
Op enkele plaatsen komen lokaal veengronden voor. Vrijwel in het gehele gebied is het veen 
ontgraven (ca. 2 meter) tot aan de mariene afzettingen (calciumrijke zeeklei) soms doorsneden 
met dunne veenlagen. Na het afgraven (de vervening) volgde het droogmalen. De nu nog 
aanwezige kenmerkende verkaveling van de droogmakerijen heeft een zeer regelmatig 
(vierkant) slotenpatroon o.a. vanwege de afvoer van het (kwel)water. De afspiegeling van een 
eeuwenoude strijd tegen het water is te zien in bijvoorbeeld de aanleg van een omkade 
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calamiteitenboezem en aan poldermolen De Valk uit 1772 (een achtkante molen gedekt met 
riet) die aan de zuidwestkant van de Bergboezem staat en eeuwenlang polder Berkel 
bemaalde. De molenbiotoop van De Valk wordt op de cultuurhistorische atlas van Zuid-Holland 
aangegeven met ‘zeer hoge waarde’. 
 
2.3 WIJZIGINGEN DEFINITIEF ONTWERP BERGBOEZEM BERKEL 2007  
De volgende wijzigingen van het Definitief Ontwerp Bergboezem Berkel 2007 zijn in dit 
Schetsontwerp uitgewerkt: 

 De waterpartijen met rietmoeras en rietlanden in het noordelijke deel van de 
Bergboezem zijn vervallen; dit deel heeft de functie weidevogelgebied gekregen;  

 Vanwege de beoogde weidevogelfunctie is de ontsluiting aangepast: de struinpaden in 
het weidevogelgebied zijn vervallen;  

 Het struinpad dat buiten het weidevogelgebied ligt, tussen de Bovenvaartdijk en de 
Bypass is jaarrond geopend en wordt afgeschermd door een rietkraag (riet met zegges, 
biezen, lisdodde, koninginnekruid, gele lissen, enz.). Door compartimentering van de 
kades en technische voorzieningen/ fysieke barrières wordt voorkomen dat (loslopende) 
honden het grazend vee opjagen. De rietkragen zijn onderdeel van de 
natuurvriendelijke oevers van de watergangen ingericht op basis van de KRW eisen 
(verantwoordelijkheid het Hoogheemraadschap van Delfland);  

 Het beheerpad over de Kronkelkade krijgt ook een wandelfunctie. Aan de noordzijde 
komen langs de watergangen brede rietkragen en met moerasplanten zoals 
moerasspirea, echte valeriaan, mattenbies (breedte ca. 5 meter) die de kade (als 
landschappelijk element en historische structuurdrager) versterken. Ze vormen een 
visuele afscheiding van de recreant op de kade. Als er een voldoende 
rietkraagontwikkeling is, dan kan de recreatieve openstelling tot in het 
weidevogelbroedseizoen worden overwogen;  

 Het beheerpad op de Combinatieweg is voor langzaam agrarisch verkeer - met als 
eindbestemming de percelen in de Bergboezem - en heeft daarnaast een recreatieve 
wandelfunctie: omdat deze dwars door het weidevogelgebied loopt, is deze voor 
recreatief gebruik, uitsluitend buiten het broedseizoen opengesteld; door deze 
maatregel wordt verjaging bijvoorbeeld door (loslopende) honden en andere (visuele) 
verstoringen voorkomen. De watergangen parallel aan deze weg worden aan één zijde 
ingericht met brede (ca. 5 meter) natuurvriendelijke oevers (kruidenrijke 
plasdrasoevers);  

 De (verstevigde) graskades zijn met elkaar verbonden t.b.v. de begrazing;  
 Er komen natuurvriendelijke oevers langs sloten bestaande uit zones van ten minste 

2,5 meter breed, die geleidelijk overlopen naar het kruidenrijke grasland 
(verantwoordelijkheid van Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom: de oeverzones 
bestaan uit lage kruidenrijke zones en bestaan niet uit hoog riet en rietruigtebegroeiing);  

 Kruispunten van watergangen worden hier en daar extra verdiept (tot ca. 1,5 meter) als 
overwinteringsplek van vissen. Hierbij wordt rekening gehouden met de vismigratieroute 
(verantwoordelijkheid het Hoogheemraadschap van Delfland);  

 De inrichting en voorzieningen op de speelweide in de knik van de Bovenvaart worden 
zodanig ingericht dat er een grote mate van beleving is van de (weide)vogels in het 
open polderlandschap en van de riet- en moerasvogels in de natuurvriendelijke 
oeverzones van de parallelle Bypass en Bovenvaart.  

 
 Grutto’s Foto: Gerard de Hoog 
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3. DOELSTELLINGEN 
 
3.1 ALGEMEEN 
De inrichting van de Bergboezem kent drie pijlers: waterhuishouding, natuur (landschap en 
cultuurhistorie) en recreatie. 
In het voorliggende Schetsontwerp is de informatie over de waterhuishouding, verstrekt door het 
Hoogheemraadschap van Delfland, uitgangspunt. Er is gezocht naar mogelijkheden om vanuit 
de vereiste functies calamiteitenberging en vergroten afvoercapaciteit, de natuur- en 
recreatiedoelen te versterken. Hierbij is het verbeteren van de waterkwaliteit een wezenlijk 
aandachtspunt: goed water is de drager van een grote biodiversiteit voor planten en dieren in 
het water, langs de waterkant en boven het water.  
De inrichting van de Bergboezem met vochtig tot nat grasland doorsneden door sloten met 
natuurvriendelijke oevers, riet- en moerasstroken langs de brede watergangen, enz. heeft een 
positief effect op de bestaande weidevogelpopulatie, voor moerasvogels, en op het voorkomen 
van beschermde (Habitatrichtlijn)soorten en ontwikkelen van botanisch waardevolle 
oever(grasland)vegetaties. Het toepassen van het instrument ‘flexibel waterpeil’ maakt het 
mogelijk om een goede drooglegging (verschil tussen maaiveld en polderpeil) te realiseren 
afgestemd op de weidevogeldoelstellingen. Ook kan de waterhuishouding gereguleerd worden 
met gebiedseigen water en is inlaat van boezemwater niet of nauwelijks noodzakelijk.  
De inrichting voorziet in een doorgaande natte as met oever- en moerasontwikkeling en relatief 
brede, natte doorgaande verbindingen met kruidenrijke plasdrasoevers; het vormt een 
uitstekend biotoop voor de doelsoorten van de ecologische verbindingszone (onderdeel van de 
Provinciale Ecologische Hoofdstructuur) zoals waterspitsmuis, hermelijn, watervleermuis, 
gewone pantserjuffer en variabele waterjuffer die als belangrijke soorten worden aangemerkt en 
soorten die meeprofiteren zoals rietsprinkhaan, grote roodoogjuffer, dwergmuis en rietzanger 5. 
 
 
3.2 NATUUR, LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE  
 Het ontwikkelen van bloemrijke graslanden (waarbij het microreliëf wordt gehandhaafd) met 

weidevogeldoelstellingen in een open graslandgebied;  
 Inrichten van sloten met natuurvriendelijke oevers zodat deze een brede, natte doorgaande 

verbinding vormen met kruidenrijke plasdrasoevers; de plasdrasoevers langs de 
watergangen parallel aan de Combinatieweg (ca. 5 meter) en langs aansluitende sloten (ten 
minste 2,5 meter) bieden een biotoop aan de doelsoorten van de ecologische 
verbindingszones (EHS);  

 Aanbrengen van overwinteringsplaatsen voor vissen op kruisingen van watergangen; 
 Inrichten van natuurvriendelijke oevers met rietkragen met moerasplanten in de Bovenvaart 

en Bypass (verantwoordelijkheid het Hoogheemraadschap van Delfland) en langs de 
Kronkelkade. Hiervan profiteren moerasvogels maar ook kleine zoogdieren, amfibieën, 
jagende vleermuizen en van de ongewervelde soortgroepen zoals juffers, libellen, 
sprinkhanen, enz.; omdat de Kronkelkade in de EHS ligt ( zie afb. 2) wordt invulling gegeven 
aan de vereiste kwaliteit van de beoogde aquatische en semi-terrestrische biotopen.  

 Inrichten van taluds van de (verstevigde) kades als bloemrijke ‘dijkbermen’;  
 Landschappelijke waarden handhaven (openheid, bodemreliëf met o.a. kreekruggen) en 

mogelijk versterken door accentueren van de Kronkelkade met aan de noordzijde rietzones 
met moerasplanten (moerasspirea, harig wilgenroosje, enz.) en natuurvriendelijke lage 
kruidenrijke oeverzones langs de noordzijde van de Combinatieweg waarbij de kreekruggen 
worden ontzien bij de locatiekeuze aanleg van een oeverzone; 

 Cultuurhistorische waarden handhaven (historische verkaveling) en versterken door bijv. 
accentueren van oude binnenkaden. 
 
 

3.3 RECREATIE 
 Inpassen van recreatief medegebruik met aansluitingen op doorgaande fiets- en 

wandelroutes in de Groenzoom waardoor het gebied als onderdeel van de Groenblauwe 
Slinger wordt beleefd; 

 Aanbrengen van (infra)voorzieningen zodat de functie ‘uitloopgebied’ voor de omliggende 
woonwijken wordt ingevuld; 

 Aanleg van een struinpad tussen de Bovenvaart en Bypass; 
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 Wandelpad op de Kronkelkade en een wandelpad op de Combinatieweg; 
 Inrichten van de verpozingsweide/(speel)weide met zit- en/of picknickbanken en observatie- 

informatiepunt, kano-aanlegsteiger, enz. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de 
technische infrastructuur (gasleiding e.d.) die hier ter plaatse aanwezig is en de benodigde 
(vereiste) afdeklagen; 

 Aansluiten op de infrastructuur behorende bij de groene inrichting van het bedrijventerrein 
Oudeland aan de zuidkant van de Bergboezem; 

 Inrichten van informatiepunten aan de rand van het gebied op belangrijke zichtlijnen.  
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4. UITWERKING DOELSTELLINGEN 
 
4.1 RANDVOORWAARDEN  DUURZAAM WEIDEVOGELGEBIED 
Een goed weidevogelgebied is een open gebied: hoe 
opener het landschap hoe groter de dichtheid aan 
grutto’s.  
Een tweede belangrijke randvoorwaarde is de 
drooglegging of het waterpeil. Dit bepaalt sterk de 
vochtigheidsgraad van de bodem en dat bepaalt weer 
hoe goed de grutto zijn voedsel kan opnemen maar ook 
hoe goed de planten groeien en daarmee het 
voedselaanbod voor de kuikens. Het waterpeil mag in 
klei op veengronden zoals hier in de Bergboezem niet 
meer dan 60 centimeter onder maaiveld bedragen. Omdat het ene voorjaar veel droger is dan 
het andere, is beter om het voorzorgprincipe te hanteren van niet meer dan 35 cm beneden 
maaiveld! (Voor veengrond is de gewenste drooglegging 35 cm maar ook hier geldt de 
vuistregel om vanuit het voorzorgsprincipe 25 cm onder maaiveld aan te houden). Voor het 
vaststellen van het gewenste polderpeil en de bandbreedte waarbinnen het ‘flexibele peil’ mag 
fluctueren mede in relatie tot het voorkomen van een hoog bodemfosfaatgehalte (zie ook &4.3) 
zal met het onderzoeksbureau DHVRoyal Haskoning en leden van het Natuur-en Milieuplatform 
Groenzoom worden bepaald. In deze vochtige graslanden komt in het algemeen een 
kruidenrijke vegetatie voor waarvan de kuikens profiteren; een essentiële derde voorwaarde.  
Als vierde voorwaarde is de uitgestelde maaidatum gunstig voor een goede 
populatieontwikkeling. Ten slotte is het nog relevant om te noemen dat het broedsucces bij 
hogere dichtheden weidevogels veel groter is, omdat ze zich dan succesvoller weten te 
verdedigen tegen predatoren. In een goed weidevogelgebied komen minimaal 35 broedparen 
van grutto, tureluur, watersnip, kemphaan, veldleeuwerik, wulp, kluut, graspieper, gele 
kwikstaart en de eendensoorten slobeend, zomertaling, krakeend, kuifeend en/of wintertaling 
voor op 100 hectare grasland. Door uitvoering te geven aan bovengenoemde randvoorwaarden 
wordt voldaan aan de door de provincie Zuid-Holland gestelde eisen van een goed 
weidevogelgebied (Agrarisch Natuurbeheertype A01.01 Weidevogelgebied; zie &2.1). 
 
 
4.2 GRUTTO ALS GIDSVOGEL 
Grutto is onze nationale weidevogel en vaak wordt de grutto als gidsvogel gebruikt: goede 
gruttogebieden staan model voor goede weidevogelgebieden. De gidsvogel heeft het moeilijk: 
de stand in 2011 bedroeg maar de helft van die in 1990.6 Door zenderonderzoek aan grutto’s is 
inmiddels bekend dat deze vogels maar een korte periode in ons land blijven. Het is dan ook 
van wezenlijk belang om te zorgen dat de grutto een optimaal biotoop krijgt aangeboden in de 
periode dat ze hier verblijven.  
 
 
4.3 NATTE ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONES 
Bovenvaart 
In de Bovenvaart worden natuurvriendelijke oevers ingericht over een lengte van 100 meter met 
breedte van ca. 5 meter. Deze zone is gesitueerd aan de binnenzijde van de knik in de 
Bovenvaart ter hoogte van de kleibult die ingericht wordt als ‘speelweide’. In de diepe bermzone 
is er een waterdiepte van ca. 1,5 meter (voor ondergedoken en drijvende waterplanten en 
macrofauna), de aangrenzende plasbermzone heeft een waterdiepte van 20-50 cm (waterriet- 
biezen) en het oplopend flauwe talud (minimaal 1:4) is begroeid met riet en rietmoerasplanten. 
De rietruigtezones worden gefaseerd in ruimte en tijd gemaaid zodat er steeds overjarig riet en 
rietruigte aanwezig is. De inrichting en het beheer vallen onder verantwoordelijkheid van het 
Hoogheemraadschap van Delfland.  
Het oprichten van een observatie/informatiepunt op de speelweide versterkt de beleving van de 
polder met op de voorgrond de soortenrijkdom die hoort bij een natuurvriendelijke oever 
(moerasvogels, kikkers, libellen, spinnende watertor, gele lis, lisdodde) en verderop de 
weidevogels, ooievaars, lepelaars en (zilver)reigers. Ook in het najaar en in de wintermaanden 
valt hier te genieten van trek- en wintergasten (kolganzen, brandganzen, goudplevieren, 
koperwieken, enz.). Zie ook het grote aantal (bijzondere) vogelmeldingen voor de Bergboezem 
op www.waarneming.nl. 

Watersnip



   

Inrichtingsplan Bergboezem 2.3/ 2013 
  11 

Bypass 
Langs de gehele Bypass (ruim 2000 meter met 
een waterbodembreedte van ca. 8 meter) komt 
ook een plasbermzone ter breedte van ca. 7 
meter met een waterschijf van 20 tot 30 cm. 
Geleidelijk loopt deze zone op zodat de 
uiteindelijke breedte van de Bypass met oevers 
ca. 25 meter bedraagt. Waterlelies, kikkerbeet 
en kleine watersalamander vinden hier een 
biotoop en verder is de oever begroeid met riet, 
kleurrijke kattenstaarten, harig wilgenroosje, 
moerasweegbree en is een uitstekend 

paaigebied voor vissen. Voor kleine karekiet, 
rietgors en rietzanger is het een heel geschikte 
broedbiotoop. Ook voedselzoekende (water) vleermuizen zullen deze routes over de 
Bovenvaart en Bypass snel vinden. Ook hier worden de rietruigtezones gefaseerd in ruimte en 
tijd gemaaid zodat er steeds overjarig riet en rietruigte aanwezig is. De inrichting en het beheer 
vallen onder verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap van Delfland.  
 
 
Overige watergangen 
Bij de keuze van de locaties van de natuurvriendelijke oevers langs de overige watergangen 
wordt rekening gehouden met de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek naar de 
mobilisatie van fosfaat (afkomstig vooral uit de bouwvoor) dat tot ongewenste interne 
eutrofiering kan leiden waardoor de beoogde kwaliteit van de plasdraszones niet wordt gehaald. 
7. De gedetailleerde invulling wordt door het onderzoeksbureau DHVRoyal Haskoning in overleg 
met de leden van het Natuur- en Milieuplatform De Groenzoom bepaald. 
De noordelijke ’bermsloot’ van de Combinatieweg wordt ook voorzien van plasbermen (ten 
minste 5 m. breed met waterdiepte van ca. 20 cm); Deze lopen geleidelijk over in het grasland 
en dragen in belangrijke mate bij aan de belevingswaarde van de polder. Hier zal zich een lint 
vormen van soorten van het dotterbloemhooiland (moeraswalstro, moerasvergeet-mij-nietje, 
pijptorkruid) en overgaan in kamgrasweide/glanshaver. In de sloten komen pijlkruid, 
zwanenbloem en holpijp voor met kikkerbeet, waterranonkel, waterpest, enz.  
De natuurvriendelijke oevers (ten minste 2,5 m breed) langs de smalle watergangen zijn 
belangrijk voor de steltlopers: de grasgroei is vertraagd door de natte omstandigheden en in de 
open grasmat krijgen allerlei kruiden een kans om te ontkiemen. De informatie uit het 
bodemonderzoek naar fosfaatmobilisatie (Royal Haskoning, 2006) wordt gebruikt om goede 
locatiekeuzes te maken zodat er geen hypertrofie optreedt met dichte linten van ongewenste 
soorten als liesgras; er wordt dan afbreuk gedaan aan de functionaliteit van deze zones voor 
voedselzoekende moeras- en weidevogels. 
 
 
4.4 VISVOORZIENINGEN 
Door de natuurvriendelijke oevers ontstaan meer mogelijkheden voor de groei van oever- en 
waterplanten. Deze oevers dienen als paai- en schuilplaats voor vissen en er is een variëteit 
aan voedsel te vinden (o.a. macrofauna en zoöplankton). Voor een goede visstand is het van 
belang dat de vissoorten tijdens elk levensstadium en seizoen een voldoende geschikte habitat 
kunnen bereiken. Migratie- mogelijkheden zijn ook belangrijk om ongunstige omstandigheden te 
ontvluchten (te hoge of lage temperaturen, zuurstofgebrek, enz.). De Bypass is een belangrijke 
verbinding tussen de boezem (Bovenvaart) en de binnenboezem (poldersloten). Het 
aanbrengen van enkele diepe putten op kruisingen van sloten voorzien in 
overwinteringsplekken van verschillende vissoorten. In normale winters is visoverwintering bij 
een waterdiepte van 1 meter gegarandeerd. In strenge winters is een waterdiepte van 1,5 meter 
nodig als visoverwinteringsplaats; de inrichting is ook afhankelijk van de stabiliteit van de 
waterbodem. Daarnaast worden er voorzieningen in de kunstwerken aangebracht, zogenaamde 
vispassages, die migratie tussen de polder- en boezemwateren mogelijk maken. De inrichting 
en het beheer vallen onder verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap van Delfland. 
 

Kleine watersalamander 
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5. INRICHTINGSEISEN VOOR DE GRUTTO  
 
5.1 ALGEMEEN 
Een goede kwaliteit weidevogelgrasland kenmerkt zich door een mozaïek van verschillende 
beheersvormen van grasland. Het is hierbij onontbeerlijk dat het beheer in een hand is. Een 
gedegen beheerplan met de beheermaatregelen en de verschillende beheervormen voor de 
verschillende percelen is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Dit gewenste beheermozaïek is te 
bereiken door in uiteenlopende periodes te maaien, te hooien en met vee te beweiden. (Zie 
bijlage 6 met concrete maatregelen voor een goed weidevogel en natuurbeheer.) Het is 
daarnaast van belang dat er percelen plasdras staan en er een rijke bodemfauna 
(regenwormen, emelten) in de bovenste bodemlaag leeft die bereikbaar is voor de 
voedselzoekende oudervogels. Verder vinden de kuikens beschutting in het kruidenrijk grasland 
(lange ijle begroeiing) en zoeken ze als voedsel insecten in het bloemrijke grasland. Een goed 
weidevogelgebied bestaat dan ook uit een open landschap met weinig dekking voor predatoren 
(roofvogels, vos) en brede, kruidenrijke slootkanten en het ontbreken van verstoringszones. 
In een beheerplan worden de maatregelen zoals maaidata, beweidingsdichtheden en 
bemesting, waterhuishouding en aspecten als ‘bestrijding’ van ongewenste soorten verder 
uitgewerkt. Hierbij wordt de Index Natuur en Landschap (Weidevogelgebied beheertype 
A01.01) als uitgangspunt gehanteerd. Ook wordt een monitoringprogramma in het beheerplan 
opgenomen. Door zeer regelmatig (zo nodig jaarlijks) het broedsucces van de weidevogels te 
inventariseren, kan vastgesteld worden of het daaropvolgende jaar het beheer en/of de 
ontsluiting aangepast dienen te worden. De reeks verzamelde inventarisatiegegevens en de 
beheerjaarverslagen worden verwerkt in het beheerevaluatieplan. Dit plan vormt de basis voor 
het beheerplan van de volgende planperiode.  
 
 
5.2 VOORJAAR- OF VESTIGINGSPLAS-DRAS  
Als de vogels uit het zuiden terugkomen, is het belangrijk om een rustige slaapplaats te bieden 
zodat ze weer op krachten kunnen komen: In de periode van januari tot eind maart is een volle 
veld-plas-dras met 1 tot 2 hectare ideaal. Als de vogels zich hebben kunnen opvetten door veel 
voedsel in de directe omgeving (slikkige randen met veel regenwormen) gaan ze tot 
paarbinding over en zoeken een broedplaats of trekken door. Het water opzetten kan door 
neerslag vast te houden (vanaf november tot half maart). Deze lage percelen zijn laat met de 
groei en laat maaien kan dan uitstekend. Ook een extensieve seizoenstandbeweiding (bijv. met 
schapen) kan goed worden toegepast.  
 
 
5.3 WATER IN HET MAAIVELD  
Voor een goed vestigingsbiotoop van de steltlopers en eenden is een plas dras situatie bij 
aankomst van de vogels ideaal. De brede greppels hebben water en de natuurvriendelijke 
oevers en laagste plekken in het grasland staan enkele centimeters onder water (circa 10 tot 
20% van het totale perceel oppervlakte) van half januari tot begin april. Omdat het water hier 
hoog staat komt de grasgroei laat op gang en hebben de kruidachtigen een voordeel. Dit maakt 
de percelen heel geschikt voor voedselzoekende kuikens. Het is belangrijk om te zorgen dat er 
niet te natte percelen komen, want dan is er nauwelijks/geen bodemfauna beschikbaar. Maaien 
in afwisselende percelen zodat er een lappendeken ontstaat, is het meest aantrekkelijk voor de 
weidevogels.  
 
 
5.4 NATUURVRIENDELIJKE OEVERS EN PLAS-DRAS GREPPELS  
De natuurvriendelijke oevers langs sloten en plas-dras greppels zijn 
belangrijk voor de kuikenfase van de steltlopers. De grasgroei is 
vertraagd door de natte omstandigheden en over enkele meters zijn 
er slikkige randjes en pollen lang gras en allerlei kruiden. Bij het 
onderhoud (uitdiepen van de greppels) is het aantrekkelijk om de 
vrijgekomen grond naast de greppels te deponeren; kieviten maken 
graag gebruik van de kluiten om er op te nestelen. Vanaf begin tot 
half mei, afhankelijk van de neerslag mogen de greppels geleidelijk 
indrogen. Maaien afhankelijk van de plaats van het perceel in het 
totale beheermozaïek en vervolgens extensief naweiden.  
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6. SAMENVATTING INRICHTING 
 
De Bergboezem van Berkel is onderdeel van De Groenzoom en vormt een schakel in de 
Groenblauwe Slinger. De Bergboezem heeft een watercalamiteitenfunctie en is een belangrijk 
weidevogelgebied. Het noordelijke deel van de Bergboezem is aangewezen als EHS 
‘bestaande natuur en prioritaire nieuwe natuur’. Het zuidelijke deel heeft de doeleinden 
‘Recreatie, Natuur en waterberging. De Bovenvaart en Bypass zijn aangewezen als KRW 
(Kaderrichtlijn Water) waterlichaam. De ecologisch robuuste inrichting van deze watergangen 
draagt bij aan een goede en chemische kwaliteit van het waterlichaam. Ter versterking van 
deze kwaliteit worden ook poldersloten met natuurvriendelijke oevers ingericht.  
 
 
De waterstaatkundige inrichting omvat o.a. de aanleg van een Bypass en versteviging van de 
bestaande kades. Hierbij krijgen de ecologische waarden veel aandacht door het verbeteren 
van de waterkwaliteit, aanbrengen van brede, natuurvriendelijke oevers in de watergangen, 
vispasseerbare voorzieningen en visputten in watergangen (overwinteringsplaats). 
 
Het weidevogelgebied is van hoge kwaliteit. Een goed weidevogelgebied bestaat uit een open 
landschap met weinig dekking voor predatoren (roofvogels, vos) en brede, kruidenrijke 
(plasdras)slootkanten en het ontbreken van verstoringszones. Een goede kwaliteit 
weidevogelgrasland kenmerkt zich door een mozaïek van verschillende beheersvormen van 
grasland. Het is hierbij onontbeerlijk dat het beheer in één hand is. 
 
De natte doorgaande verbindingen (Bovenvaart en Bypass) zijn een uitstekend biotoop voor de 
doelsoorten van de ecologische verbindingszones. Het noordelijke deel van Bergboezem is 
aangewezen als EHS: De brede rietruigtekragen langs de Kronkelkade en brede kruidenrijke 
plasdrasoevers langs de watergangen parallel aan de Combinatieweg en aangrenzende 
watergangen geven invulling aan de inrichtingseisen van aquatische en semi-terrestrische 
natuurdoeltypen met bijbehorende belangrijke diersoorten van de ecologische verbindingszones 
(EHS).  
 
De recreatieve inrichting is gericht op het beleven van het Hollandse polderlandschap: fietsen, 
wandelen, kanoën, observeren en genieten van een weids uitzicht met (weidevogels) en verder 
moerasvogels, kikkers en libellen in de natuurvriendelijke oeverzones. Fiets- en wandelpaden, 
struinpaden en een verpozingsweide met natuurgerichte voorzieningen en informatiepanelen 
aan de randen van het gebied bij voorkeur op belangrijke zichtlijnen dragen bij aan de beleving 
en waardering van dit bijzondere gebied. 
 

 
M.A.Koekkoek: Schoolplaat ‘In de weide’ 
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