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1. INLEIDING 

In opdracht van het KNNV Delft wordt een beheeradvies uitgebracht over het gebied Zuidrand 

Vockestaert. Dit gebied, gelegen in het zuidelijk deel van de gemeente Midden/Delfland is ingericht als 

onderdeel van de Reconstructie, waarin een zonering is aangebracht van stedelijk gebied naar 

recreatiegebieden naar agrarisch platteland. De inrichting van het gebied heeft over een periode van 

tien jaar plaatsgevonden, waarbij bomen zijn geplant, paden zijn aangelegd en waterpartijen en 

moerasjes gegraven zijn. In dit rapport worden de landschapselementen besproken, de natuurwaarde 

en waarde voor de mens en het beheer. Er wordt afgesloten met een advies aangaande het beheer. 

1.1  Vroeger 

Vroeger bestond de Zuidrand uit agrarisch gebied, weilanden voor melkveehouderij. Het gebied was 

vergelijkbaar met de huidige weilanden in Midden-Delfland en kende bijvoorbeeld 

weidevogelpopulaties. Meer of minder bijzondere elementen waren het zandlichaam van de A4 met 

de rietkraag ernaast, de pestbosjes langs de Woudweg en Oostveense weg, het eendenkooitje aan de 

Groeneweg en het voormalig opspuitterreintje aan de Woudweg / A4. De A4 heeft ruim 40 jaar 

ongestoord als zandlichaam in de polder gelegen. Het werd beweid en gemaaid. Het zandlichaam 

kende bijzondere soorten als rietorchis, graspieper, veldleeuwerik, patrijs en incidenteel kwartel, 

oeverzwaluw en kluut. Ook zat er een forse konijnenpopulatie. Langs de Oostveense weg kwamen tot 

in de jaren ‘80 watersnippen tot broeden en heeft de grote vos zich voortgeplant. Vlaardingen Holy 

bestond nog grotendeels uit braakliggend opspuitterrein met veel zangvogels, waaronder tot 1997 de 

kuifleeuwerik. In de periode dat de zuidrand werd aangelegd kwam daar de kluut tot broeden en heeft 

de ruigpootbuizerd overwinterd in de jonge boomaanplant van polder Noord-Kethel in ’96. Recreatie 

vond in toenemende mate plaats op het zandlichaam van de A4, terwijl de Oostveense weg en 

Woudweg druk befietst werden. Een vijftal boerenbedrijven is gestopt op de gronden die werden 

omgezet in recreatiegebied en een aantal boerderijen zijn verbouwd tot luxe woningen. 

1.2  Gebiedbeschrijving. 

De zuidrand is een gebied van 380 hectare, dat delen van meerdere polders omsluit. Van west naar 

oost begint het ongeveer 5 kilometer lange traject bij de Vlaardingse vaart en gaat het via de 

Holierhoekse polder, Breeweg,  Zouteveense polder, talud A4, Lage Abtswoudse polder, Harrweg, 

polder Noord-Kethel, Groeneweg tot aan de Kandelaar aan de Delfste Schie. De breedte van de 

Zuidrand bedraagt maximaal een paar honderd meter en wordt bepaald door de bebouwde kom van 

Vlaardingen, Schiedam en Kethel in het zuiden en door de Zwethsloot in het noorden. In het westen 

sluit de Zuidrand aan op natuurgebied de Vlaardingse vlietlanden, met haar mooie moerasflora en 

recreatiegebied de Broekpolder met voor onze omgeving groot, oud loofbos. In het oosten sluit de 

Zuidrand aan op natuurgebied de Ackerdijkse plassen, de toekomstige golfbaan in de Oost-Abtspolder 

en de landgoederen langs de Delftse Schie, terwijl naar het noorden de graslanden van Midden-

Delfland beginnen. De gemene deler van het gebied is dat de zuidrand is ingericht voor recreatie in de 

jaren 1990. Er is agrarisch gebied, bestaande uit weilanden voor melkveehouderij, omgezet in 

recreatiegebied door de aanleg van paden, poelen, watergangen, bosplantsoenen en rietvelden.  Ook 

is er nog steeds weiland aanwezig en er wordt geweid met schapen, rundvee en paarden, terwijl 

andere stukken gehooid worden. Aangezien er ruim 10 jaar verschil zit tussen de aanvang van de van 

herinrichting in verschillende delen van de Zuidrand, zijn er bosaanplanten en rietopstanden van 

verschillende leeftijd aanwezig, waarbij de oudste aanplanten zo’n 18 jaar zijn. 

Begrenzing onderzoeksgebied. Het onderzoeksgebied betreft de recreatiegebieden van de Zuidrand. 

Bestaande bebouwing en boerenerven zijn in principe niet meegeteld, net zo min als het zandlichaam 

van de A4, het parkje (voormalig opspuitterein direct ten oosten van de A4), al oudere beplantingen 

langs rand bebouwing Kethel, de poldervaart, de zwethsloot, de Vlaardingse vaart, de Delftse Schie, 

de weilanden van polder Noord-Kethel en de Holierhoekse polder, de bebouwde kom Schiedam en 

Vlaardingen en de (toekomstige) golfbaan Oost-Abtspolder.  



 

1.3  Huidige inrichting   

De zuidrand is ingericht met een rijke schakering aan eenheden, die  soms de hoekige vorm van de 

perceelindeling aanhouden, maar soms heel grillig van vorm zijn. Er is in vergelijking tot de andere 

gebieden van de Reconstructie weinig bos aangelegd en weinig water gegraven en een grote rol 

bewaard gebleven voor het agrarisch medegebruik. De huidige inrichting kent negen 

beheersonderdelen: bos, bloemrijk grasland, moeras & rietland, ruigte, nat grasland 

weidevogelbeheer, voederwinning, paardenweide, weide algemeen en niet opgenomen delen. Bij de 

niet opgenomen delen valt het beheer onder andere instanties, zoals natuurmonumenten. Zie de 

afbeelding 1 – 3 en legenda. 

 

Afbeelding 1: inrichting deelgebied Poldervaart. Niet opgenomen gebieden betreffen helofytenfilter 

(natuurmonumenten) in het zuiden en ruigte langs noordrand. 

 

 

 

 

 

 



 

Afbeelding 2: deelgebied Woudhoek. Niet 

 opgenomen gebieden betreffen eendenkooi 

 Groeneweg (particulier bezit) en voormalig 

 opspuitterrein. 

 

Afbeelding 3: deelgebied Holierhoek. De grote oppervlakte voederwinning valt op. 

 



2. HUIDIGE ONDERDELEN INRICHTING EN BEHEER 

Het beheer wordt volgens de plankaart uitgevoerd en over het algemeen wordt het aanbevolen of 

afgesproken beheer naar bestemming (doel) uitgevoerd.  

2.1  Bos 

De boomaanplant in de Zuidrand is het oudste in deelgebied Poldervaart, waar de aanplant 

halverwege de jaren 1990 plaatsvond en het jongste in deelgebied Holierhoek met aanplanten tot 

2006. De bosplantsoenen zijn aangeplant met inheemse soorten van vochtig milieu, zoals schietwilg 

(veruit dominant), gewone es, zwarte els en ruwe berk. Zoombeplanting met Spaanse aak, meidoorn, 

hazelaar en sleedoorn komt geregeld voor, terwijl gewone braam zich vaak massaal gevestigd heeft. 

Hier en daar zijn oude landschapselementen zoals knotwilgen en hakhoutbosjes met zwarte els en 

gewone es opgenomen in het gebied. Aanplant met zomereik en populier komt slechts beperkt voor. 

Het bos wordt niet beheerd en er hebben geen ingrepen plaatsgevonden. Dit is ook het beste beheer 

voor bos. De schietwilgen groeien snel en oud moerassig wilgenbos met omgevallen bomen is 

ecologisch interessant. Voor de lange termijn aanblik, is het jammer dat er zo weinig langzaam 

groeiende bomen zijn aangeplant en er maar een paar eiken staan. Op enkele plekken is 

geëxperimenteerd met begrazing door schapen in bosaanplant. Het resultaat is bos met een kort 

begraasde grasmat en wilgenbomen met kale stammen tot de reikwijdte van de schapen. Het aantal 

(soorten) broedvogels is lager in begraasde bospercelen. 

   
Jong bos langs de Breeweg. 
Holierhoek. 

Het enige hoekje eikenbos. 
Poldervaart. 

Door schapen begraasd bos. 
Poldervaart. 

 

2.2  Bloemrijk grasland 

Bloemrijke graslanden zijn graslanden die tweemaal per jaar gehooid worden, teneinde verschraling te 

bespoedigen en kruidenrijkdom te bevorderen. Het grasland bevindt zich in een stadium met een 

dichte grasmat (grassenmix en dominantstadium gestreepte witbol), waarin nauwelijks kruiden 

voorkomen. Er bestaat vrijwel geen verschil in kruidenrijkdom tussen ontgronde en niet-ontgronde 

gebieden. Een vroege eerste snede is belangrijk om deze dominantie van grassen te onderdrukken, 

aangevuld met het creëren van open plekken in de grasmat door een lage maaibalk en weidesleep. 

Het verschralingsbeheer vasthouden zal op den duur leiden tot een hogere kruidenrijkdom, maar hoe 

lang dit zal duren is onduidelijk. Vele jaren in ieder geval. Daarom is het nuttig om na te denken over 

(éénmalige) ingrepen, zoals scheuren en inzaaien met klaver en grote ratelaar.  Er wordt 

geëxperimenteerd met beweiding van bloemrijk grasland met schapen. Ook is een als bloemrijk 

bestemd perceel beweid met rundvee. Beweiding met schapen wordt in natuurbeheer pas toegestaan 

als de doelstelling bloemrijk grasland al behaald is. Beweiding met rundvee zorgt voor open plekken in 

de grasmat, waar vestiging van soorten mogelijk is. 



   
Bloemrijk grasland Poldervaart Bloemrijk grasland Woudhoek-oost Bloemrijk grasland Holierhoek-oost 

 

2.3  Moeras & rietland 

Moeras en rietland nemen een kleine, maar interessante plaats in binnen de zuidrand met als 

kerngebied het noordoostelijk deel van Woudhoek. Daarnaast is er moeras en rietland ingetekend 

langs de Zwethsloot in deelgebied Holierhoek. Het rietland is ecologisch interessant: het heeft veel 

broedvogels aangetrokken en is plaatselijk geschikt voor EHS-doelsoorten als noordse woelmuis en 

ringslang. Het beheer, zoals dat de laatste jaren is uitgevoerd is goed. Na de vorstperiode januari 

2012 zijn delen van het rietland gemaaid na vier jaar zonder ingrepen. Er is gefaseerd gemaaid, 

waarbij brede rietkragen zijn blijven staan. Deze aanpak past goed binnen het beeld van het juiste 

beheer voor rietland met overjarig riet met een dikke kreukelzone van geknakt riet. Minder geslaagd 

zijn de moeras- en rietstroken langs de Zwethsloot. Met name ten oosten van de Breeweg  

(Holierhoek/oost) en ten westen van de Harreweg (Woudhoek/west) wordt de doelstelling niet 

gehaald, omdat het begraasd is door schapen, of door te maaien. Voor de doelsoorten zijn de stroken 

langs de Zwethsloot in Holierhoek-oost mogelijk niet nat genoeg en er staat te weinig riet. Het 

helofytenfilter van Natuurmonumenten in Poldervaart heeft zich ontwikkeld tot een interessant 

rietmoeras met veel broedvogels. 

   
Holierhoek-oost. Slecht ontwikkeld 
rietmoeras langs Zwethsloot. 

Holierhoek-west. Goede rietstroken 
langs de Zwethsloot. 

Helofytenfilter Poldervaart. 

 

2.4  Ruigte  

Ruigte bestaat in de zuidrand uit verschillende vegetaties, stadia van successie en beheerregiems. 

Een interessante ruigte bevindt zich in de niet opgenomen delen, in de noordelijke strook van 

deelgebied poldervaart. Hier broeden roodborsttapuit, sprinkhaanzanger, bosrietzanger, grasmus en 

koekoek in een ruigte van harig wilgenroosje, brandnetel, rietgras en wilgenopslag. Dit gebied wordt 

niet gemaaid en niet beweid. De ruigtes in de deelgebieden Woudhoek en Holierhoek zijn vochtig en 

voornamelijk begroeid met grassen, waaronder rietgras en riet, pitrus en lisdodde. Er zijn 

amfibiepoelen aanwezig in deze ruigtes. Het beheer per jaar varieert van niets doen tot één keer 

maaien tot beweiden met schapen. Beweiden met schapen, wilgentrekken en maaien worden 

toegewend om ruigte als eindfase te beheren. De amfibiepoelen worden 1 x in de 3 jaar voor 2/3 

geschoond. Amfibiepoelen in beweid gebied zijn minder soortenrijk in de zuidrand. 



   
Ruigte met veel broedvogels 
Poldervaart. 

Natte ruigte Woudhoek-west. Droge met schapen beweide ruigte. 
Woudhoek-west. 

 

2.5  Nat grasland weidevogelbeheer  

Nat grasland weidevogelbeheer is in twee gebiedjes aanwezig binnen Woudhoek en Holierhoek en 

zijn succesvol gebleken in het behoud van weidevogels binnen de zuidrand. De combinatie van zeer 

vochtig grasland en extensief weiden met rundvee is gunstig voor de aanwezige kieviten, tureluurs en 

scholeksters. Buiten de aangewezen gebieden komen weidevogels voor op percelen met hetzelfde 

beheer op een perceel bloemrijk grasland in de Woudhoek-west en percelen voederwinnning in de 

Holierhoek-west. Gezien de kleine en geïsoleerde hoeken weidevogelgrasland is het goed het beheer 

voort te zetten en zich te (blijven) richten op kievit, tureluur en scholekster, die hier wel bij varen. 

Tevens vormen de percelen in de winter foerageergebied van smienten en ook wel wulpen en 

kolganzen.  Soorten als grutto, veldleeuwerik, graspieper en slobeend zijn naar verwachting niet te 

krijgen als broedvogel door over te stappen naar laat maaien. 

   
Holierhoek. Het weidevogelgebied. Woudhoek-west. 

Weidevogelbeheer op bloemrijk 
grasland. 

Woudhoek-oost. Succesvol 
weidevogelbeheer. 

 

2.6  Voederwinning, paardenweide en weide algemeen  

Deze agrarische onderdelen hebben geen natuurdoelen en ook nauwelijks natuurwaarde. 

Broedvogels ontbreken geheel, kruiden staan er niet en er zijn geen ruigtes, moerasjes of 

waterpartijen. Wel lopen er paden doorheen en heeft het recreatieve waarde, vanwege de paden, het 

landschap en het vee. Het beheer bestaat uit 2x per jaar maaien en / of weiden met paarden, schapen 

en rundvee. De vraag is in hoeverre dit onderdeel onderscheidend is ten opzichte van gangbare 

agrarische gebieden in Midden-Delfland en Nederland. 



   
Voederwinning Poldervaart.  Voederwinning Holierhoek-oost. De 

strook tot het fietspad is bloemrijk 
grasland. 

Voederwinning Holierhoek-oost. 

 

2.7  Amfibiepoelen 

De poelen zijn in 2011 door het KNNV onderzocht. Er zijn er ruim 100 aanwezig in het gebied. In de 

meeste gevallen komen er ook daadwerkelijk amfibieën voor in de poelen. Leuk zijn de waarnemingen 

van de kleine modderkruiper in de poelen. Qua vegetatie is er niet veel bijzonders op gekomen, maar 

echte koekoeksbloem, grote kattenstaart en water munt zijn natuurlijk welkome aanvullingen op de 

saaie graslanden. Het beheer is goed. 

2.8  Watergangen 

 De structuur van de poldersloten is grotendeels in tact gebleven, terwijl er ook nieuwe, veel bredere 

watergangen gegraven zijn. Met name in deelgebied Holierhoek-oost is nieuw water gegraven. Veel 

van de brede watergangen hebben rietkragen en er zijn vissenpaaiplaatsen en winterputten 

aangelegd. De watergangen in het gebied zijn geschikt voor (beschermde) vissoorten en het 

voorkomen van bittervoorn en kleine modderkruiper is aangetoond. Daarnaast zijn libellen sterk 

toegenomen, met name in het gebied Poldervaart. Hier is het water minder visrijk en zijn er smalle, 

ondiepe, vegetatierijke watergangen aanwezig, waar de larven kunnen opgroeien. 

   
Brede watergangen in Holierhoek-
west.  

Brede watergang met rietkragen. 
Poldervaart. 

Geschoonde watergang in 
bosperceel. Poldervaart. 

 

 

 

 

 

 



3. NATUURWAARDE 

 

De natuurwaarde is, vergeleken met gebieden in de directe omgeving, vrij groot voor water- en 

rietvogels, amfibieën en  libellen, maar beperkt voor weidevogels, waterplanten, vissen, soorten van 

oud bos (eik) en kruidenrijkdom van oevers en bloemrijke graslanden en daarbij horende insecten. 

Voor de doelsoorten van de EHS gebieden in de omgeving zou het gebied een sterke aanvulling 

kunnen vormen. Hier volgt een korte bespreking per soortgroep. 

3.1 Vogels 

In 2012 zijn de broedvogels geïnventariseerd. De grote variatie in landschapelementen wordt 

weerspiegeld in de vogelwereld. Er komen 66 soorten broedvogels voor in het gebied, waaronder 11 

soorten van de Rode Lijst. Er broeden weidevogels als tureluur en kievit, bosvogels als havik en grote 

bonte specht, boerderijvogels als steenuil en huiszwaluw, ruigtesoorten als roodborsttapuit en 

bosrietzanger en rietvogels als roerdomp een snor. Toch zijn er voor 2012 nog 8 soorten van de Rode 

Lijst als broedvogel verdwenen.  

3.2  Vissen 

 In 2010 is er onderzoek gepleegd naar het voorkomen van beschermde vissoorten. Er werden 11 

soorten vis vastgesteld, waaronder de beschermde kleine modderkruiper en bittervoorn. Een normaal 

beeld voor de omgeving. Met name in deelgebied Holierhoek/west is de situatie door de inrichting voor 

vis sterk verbeterd. 

3.3  Zoogdieren 

Er is nochtans geen gericht onderzoek uitgevoerd. Aangenomen kan worden dat de situatie door 

inrichting van het gebied sterk verbeterd is voor alle zoogdieren. Hermelijn is aanwezig in Woudhoek-

oost en de vos komt er voor. Reeën zijn tot nu toe niet gevestigd in Midden-Delfland. Lokaal is 

geschikt habitat aanwezig voor doelsoorten als noordse woelmuis, watervleermuis en waterspitsmuis 

en het gebied Poldervaart is geschikt voor bever. 

3.4  Amfibieën 

Amfibieën zijn algemeen aanwezig in het gebied, in de watergangen, waterpartijen en amfibiepoelen. 

Bastaardkikker, meerkikker, bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander komen allen 

algemeen voor. De situatie is door inrichting van het gebied sterk verbeterd voor amfibieën. Een 

uitbreiding in het aantal soorten valt niet te verwachten. De ringslang (een reptiel) zou inmiddels 

geschikt biotoop vinden in de zuidrand. Tijd om na te denken over locaties voor broeihopen. 

3.5  Insecten  

Voor alle insecten is de situatie verbeterd na inrichting. In agrarisch gebied zie je zelden dagvlinders, 

maar in de zuidrand komen 11 soorten voor. Met name Poldervaart met veel brandnetels als 

waardplant en akkerdistel en braam als voedselplant is rijk aan vlinders, zoals atalanta, landkaartje, 

kleine vos en dagpauwoog. Groot dikkopje, bruin zandoogje en kleine vuurvlinder zijn schaars en er is 

1 vliegplaats van oranje zandoogje. Libellen komen in de poldersloten ook voor, maar in Poldervaart 

zijn de aantallen groot en de diversiteit behoorlijk (13 soorten). Viervlek, glassnijder, grote 

roodoogjuffer, vroege glazenmaker en enorme aantallen oeverlibellen en heidelibellen. Sprinkhanen 

vinden weinig droge, open, zandige plekjes. Grote groene sabelsprinkhaan en gewoon spitskopje 

(rietsprinkhaan) zijn echter algemeen en sterk toegenomen. De veenmol komt voor in het Poldervaart 

gebied. 



3.6  Vegetatie  

De vegetatie bestaat uit soortenarme graslanden en ruigten op voedselrijke bodem. Dominantie van 

rietgras in de ruigte en van gestreepte witbol in de bloemrijke graslanden. Bosgebieden veel 

ondergroei van brandnetel en braam. Watergangen begroeid met liesgras en egelskop. Rietlandjes 

met riet en grote lisdodde. Lokaal vestiging van kruiden door inrichting (amfibiepoelen), beheer 

(ruigtes) en vertrapping (slootkanten, paardenpaden), maar tot nu toe sporadisch. Leuke soorten voor 

de omgeving die genoemd worden in het KNNV rapport natte en droge ruigtes zijn: Kale jonker, 

egelboterbloem, echte koekoeksbloem, kleine watereppe, gewone dotterbloem, kamgras, 

moerasspirea, Koninginnekruid,  zwanenbloem, watergentiaan, grote kattenstaart, groot 

moerasscherm, gewone engelwortel en grote ratelaar. 

3.7  Samenvatting onderzoeken KNNV 

Er zijn diverse rapporten uitgebracht over de zuidrand door het KNNV. Deze zijn te vinden op 

www.5knnv.nl/delfland. Hieronder in de tabel een samenvatting. 

Onderzoek Kenmerkend voor gebied Waardevol binnen gebied Kansrijk 

Vissen 2010 Snoek, zeelt, baars, ruisvoorn, 
blankvoorn, tiendoornige 
stekelbaars, giebel, bastaardkikker, 
bruine kikker,  meerkikker, kleine 
watersalamander 

Bittervoorn, kleine 
modderkruiper, vetje. Alle drie 
algemeen aanwezig. 

Alle gebieden met 
watergangen binnen de 
zuidrand zijn in principe 
geschikt voor (beschermde) 
vis.  

Bloemrijke 
graslanden 2011 

Soortenarme graslanden in vroege 
stadia met een Veldgids typering 
van grassenmix, dominantstadium 
en sporadisch gras-kruidenmix (met 
een vraagteken). 

Niet; Geen bloemrijke 
graslanden aanwezig helaas. 
Weegbree-grasland 
momenteel hoogste 
kwalificatie. 

Er is een positieve 
ontwikkeling waarneembaar 
tussen 2009 en 2011. Gras-
kruidenmix mogelijk na 3-5 
jaar verschraling haalbaar. 
WOt-rapport 56 voorspelt 
echter een benodigde 
periode van 10 – 25 jaar 
verschraling. 

Amfibiepoelen 2011 Meerkikker, bastaardkikker, bruine 
kikker, kleine watersalamander, 
riet, lisdodde, watermunt , pitrus, 
perzikkruid, grote zilverreiger 

Kleine modderkuiper, grote 
modderkruiper! Echte 
koekoeksbloem, grote 
kattenstaart, zilverschoon 

Amfibieën rijkdom sterk 
toegenomen door aanleg 
poelen. De ringslang is een 
doelsoort: nog niet 
aanwezig, maar uitstekend 
biotoop 

Droge en natte 
ruigte 2011 

Soortenarm grasland op zowel 
ontgronde als niet-ontgronde 
gebieden. Zeer soortenarme ruigte 
met rompgemeenschap van 
rietgras. Overheersende ecotopen: 
matig voedselrijke en zeer 
voedselrijke bodem, natte en 
vochtige pioniersvegetaties, 
graslanden en ruigten. 

Kale jonker, egelboterbloem, 
echte koekoeksbloem, kleine 
watereppe, gewone 
dotterbloem, kamgras, 
moerasspirea, 
Koninginnekruid,  
zwanenbloem, watergentiaan, 
grote kattenstaart, groot 
moerasscherm, gewone 
engelwortel, grote ratelaar 

Ruigte Zuidrand grotere 
biodiversiteit dan die in 
Abtswoudse bos. Mogelijk 
door jongere leeftijd 
bepaald. 

Broedvogels 2012 Rijk aan broedvogels: 66 soorten, 
664 territoria, 11 rode lijstsoorten. 
Watervogel en rietvogels 
toegenomen, weidevogels en 
erfvogels afgenomen. 8 rode 
lijstsoorten recent verdwenen. 

Roerdomp, snor, kievit, 
blauwborst, grutto, tureluur,  
steenuil, boerenzwaluw, 
huiszwaluw, sprinkhaanzanger, 
spotvogel, kneu, koekoek, 
ringmus, huismus. 

Gekraagde roodstaart 
(2010), buidelmees, ijsvogel 
als broedvogel, versterken 
biotopen van (recent 
verdwenen) rode 
lijstsoorten. 

Tabel 1. Samenvatting onderzoeken natuurwaarde Zuidrand KNNV Delft 

 

 

 

 

  



 

4. BEHEER 

 

4.1 Huidig beheer 

In hoofdstuk 2 en in tabel 2 wordt het beheer per onderdeel al kort genoemd. De diverse 

beheereenheden worden op verschillende wijze beheerd met regiems van periodiek onderhoud eens 

in de zoveel jaar tot 2 x per jaar maaien en beweiden.  De conclusie is dat het beheer over het 

algemeen naar behoren en volgens afspraak wordt uitgevoerd. Aan de voorwaarden van de 

intensieve regiems wordt voldaan door  te maaien en te weiden, watergangen worden geschoond en 

de extensieve regiems van het onderhoud van rietlanden en ruigte zijn in 2012 uitgevoerd. 

Bospercelen zijn in de eerste volwasfase en onderhoud (dunning) heeft nog niet plaatsgevonden. 

Onderzoek Beheeradvies Huidig beheer 

Vissen 2010 Niet in het rapport. Wel doet auteur beklag 
over het feit dat er net geschoond was, wat 
het onderzoek niet ten goede kwam. 

Jaarlijks / niet jaarlijks schonen van 
watergangen. 
Eens in de 8 jaar baggeren (?) 

Bloemrijke graslanden 2011 2 x per jaar maaien, maaisel afvoeren. 1e 
snede in mei gezien de huidige 
graslandtypes. Open plekken creëren door 
lage maaibalk en weidesleep, grote ratelaar 
inzaaien. Niet beweiden. 
 

2 x per jaar maaien, maaisel afvoeren. 
1e snede in juni. Beweiden met 
schapen. 
M22 wordt toegepast op gazons bij de 
Kandelaarplas. 
 

Amfibiepoelen 2011 KNNV vindt deze keuze en regiem van 
beheer prima, maar ziet liever dat het maaisel 
wordt afgevoerd in plaats van verspreid over 
het talud. Dit vanwege de  nagestreefde 
verschraling. In plaats daarvan maaisel 
verwerken in broeihopen voor ringslang. 

Gefaseerd korven; de helft van de poel 
iedere 3 jaar maaien. Jaarlijks 1/3 deel 
van de oever maaien. Maaisel kneuzen 
en verspreiden. Groot onderhoud eens 
in de 40 jaar. 
Amfibiepoelen in weiland zijn minder 
soortenrijk. Beweiden van poelen lijkt 
niet positief. 

Droge en natte ruigte 2011 Geen in dit rapport Wilgentrekken, maaien, weiden met 
schapen. Successie naar bos wordt 
grotendeels tegengegaan. Mogelijk 
aanpassen beheerplan voor 
dotterbloem hooiland en zomen langs 
bos (med. DR). 

Broedvogels 2012 Geen in dit rapport Specifiek weidevogelbeheer met hoge 
waterstand en extensief weiden met 
rundvee werkt. Geen nesten verloren 
gegaan door beheer ingrepen. 
 

Tabel 2. Samenvatting beheermaatregelen genoemd in onderzoeken natuurwaarde Zuidrand KNNV Delft 

 

4.2 Beheer per deelgebied; afwijkingen in beheer vastgesteld in 2012 

4.2.1 Voordelen afwijkingen: Soms wordt van het te verwachten beheer afgeweken in de zuidrand. 

Zonder uitzondering betreft dit beweiding waar dit niet gepland stond. Beweiding heeft een aantal 

goede kanten: het beheer is goedkoop en de recreant komt in aanraking met vee, wat de beleving 

vergroot. Voor de resterende weidevogelpopulaties is extensieve beweiding met rundvee gunstig 

gebleken. Erfvogels zoals steenuil, zwaluwen, mussen en grauwe vliegenvanger en vogels van 

bebouwing als spreeuw en kauw vinden belangrijk foerageergebied in beweide percelen. Vertrapping 

van de grasmat door rundvee kan zorgen voor vestigingskansen van kruiden (weegbree-grasland). 

Graslanden met dominantie van gestreepte witbol kunnen door begrazing soortenrijker worden. 

Beweiden kan gunstig werken op het aanbod van vlinderplanten, maar deze worden meestal 

bestreden omdat ze ongewenst zijn: Jacobskruiskruid, akkerdistel, speerdistel, wegdistel, kale jonker, 

grote brandnetel, gewone berenklauw en braam (en boterbloemen) worden niet gegeten door het vee 



en zodoende op langere termijn positief bevoordeeld, zodat ze kunnen uitbreiden. Al deze planten zijn 

uitstekende vlinderplanten en er moet gekeken worden waar deze soorten binnen de zuidrand 

gedoogd kunnen worden zonder teveel zaadbelasting op het omliggend boerenland.  

Beweiding van bospercelen heeft tot nu toe geen gunstig effect op aanwezige flora en fauna. Toch zijn 

extensief beweide bossen in Frankrijk en Polen erg soortenrijk. Onder strikte voorwaarden is 

bosbeweiding daarom in de zuidrand wel interessant om voort te zetten als experiment. Tot de 

voorwaarden behoort de aanwezigheid van relatief veel braam en / of zoombeplanting van meidoorn 

en sleedoorn in de beweide bospercelen zodat het proces van bosvorming onder bescherming van 

deze doornstruiken door kan gaan. Daarnaast zou het goed zijn om takkenwallen aan te leggen die 

dienen als veekering, waarmee bepaalde delen bosaanplant, bosrand, of oever afgescheiden kunnen 

worden, terwijl het ook de natuur ten goede komt (schuilplaatsen vogels en kleine zoogdieren). 

 

Afbeelding 4: afwijkingen beheer deelgebied Poldervaart. (1): bloemrijk grasland wordt (deels) intensief begraasd 

door schapen. (2): wilgenbos begraasd door schapen. 

1 

2 



Afbeelding 5: afwijkingen beheer deelgebied Woudhoek. (1): bloemrijk grasland beweid met schapen. (2): 

bloemrijk grasland beweid met rundvee. (3): ruigte intensief begraasd met schapen. (4): ruigte is open plasdras. 

(5): bosaanplant intensief begraasd door schapen. 

 

Afbeelding 6: afwijkingen beheer deelgebied Holierhoek. (1): riet en moerasdoelstelling wordt niet gehaald door 

begrazing met schapen, maaien en te laag waterpeil. (2): bloemrijk grasland wordt beweid met schapen. 

4.2.2 Nadelen afwijkingen: beweiden van bloemrijk grasland kan eigenlijk alleen als de eindfase al 

bereikt is en dan in lage veebezetting. De huidige begin en tussenfase van verschraling naar bloemrijk 

grasland wordt negatief beïnvloed door beweiding (met schapen). Beweiding met paarden is over het 

algemeen ook niet bevorderlijk voor de kruidenrijkdom. Beweiden met rundvee is het meest 
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kruidenvriendelijk, niet zozeer vanwege verschraling, maar door het vertrappen van de grasmat en 

oever, wat vestiging van kruiden toestaat. Bovendien moet het een eis zijn dat er biologisch gewerkt 

wordt. Dus geen bestrijdingsmiddelen en (zoveel mogelijk) biologisch vee. Tot nu toe leidt het 

beweiden van bloemrijk grasland, rietland, ruigte en bospercelen in de zuidrand tot een lagere 

biodiversiteit ten opzichte van de gebieden die niet beweid worden. 

4.3  Aansluiting op omliggende gebieden 

De zuidrand vormt een perfecte verbinding tussen de groene gebieden in de randstad-zuid. Al deze 

groengebieden hebben natuurdoelstellingen en er zijn diverse verbindingen van de ecologische 

hoofdstructuur met hun eigen doelsoorten. Door de inrichting van de zuidrand (en ook het Abtswoudse 

bos via zuidrand Delft) zijn interessante oost-west verbindingen ontstaan, die een brug slaan tussen 

direct aangrenzende natuurgebieden als de Vlaardingse vlietlanden en de Ackerdijkse plassen en in 

een breder perspectief de corridor vormen van de duinen naar het groene hart. Van stad naar 

platteland is er een geleidelijke overgang, van bos naar weiland. Veel vogels uit de bebouwde kom 

komen het gebied in  om te foerageren. 

 

Afbeelding 7. Ligging Zuidrand 

4.4  Menselijke activiteiten en waardering zuidrand. 

4.4.1 Recreatie. De zuidrand wordt druk gebruikt door recreanten. Typerend zijn de grote aantallen 

fietsers, wielrenners, paardrijders, hondenuitlaters en wandelaars in het gebied, terwijl vissers, 

vogelaars en andere natuurliefhebbers ook dankbaar gebruik maken van het gebied. Er zijn een 

aantal parkeerplaatsen, die nooit erg druk zijn, wat aangeeft dat de bulk van de recreanten uit de 

Ackerdijk, 

schieveen, 

groenzoom 

Midden-

Delfland 

Broekpolder, 

vlietlanden, 

aalkeet, rietputten 

zuidrand 



directe omgeving komt. De Kandelaarplas is ingericht als zwemwater, maar is daar zelden toe 

geschikt  vanwege algenbloei. Er zijn enkele picknicktafels en informatieborden in de zuidrand. Er is 

geen horecagelegenheid in het gebied. De bossen van de Kandelaar staan op de wildplukwijzer op 

internet vermeld vanwege de vele braamstruiken. Het gebied is in recreatief opzicht geslaagd met 

dagelijks tientallen en in de weekenden honderden bezoekers. Gebiedsspecifieke kwaliteiten liggen in 

de schaapskudde, paarden stalling, beweiding met rundvee, viswater, biodiversiteit en een goed 

netwerk van padden. De fietspaden zijn de recreatieve levensaders . Er zijn tot nu toe geen (of weinig) 

negatieve uitwassen zoals homo-ontmoetingsplaatsen, criminaliteit, vandalisme, hangplekken, 

hondenscholen. Negatieve geluiden zijn te horen geweest vanuit Actie comité behoud Woudweg, wat 

voornamelijk gericht is op de verruiging van het gebied met ongewenste kruiden als brandnetel, 

ridderzuring en akkerdistel. Paden worden hierdoor ontoegankelijk, de kruiden zaaien uit naar 

boerenland, weidevogelplasdras verliest zijn waarde door hoge vegetatie. Hun voorstel is om de 

inrichting te verbeteren, waarbij schelpenpaden (met naastliggende greppel) plaatsmaken voor 

grasland met ongedefinieerd laarzenpad en waarbij de bereikbaarheid van de diverse percelen en 

overhoekjes verbeterd wordt.  

4.4.2  Agrarisch gebruik. De zuidrand is behoorlijk uniek als recreatiegebied door de inbedding met 

boerenland en agrarisch medegebruik. De overgang van stad naar recreatiegebied naar boerenland 

verloopt daardoor geleidelijk. De recreant komt van dichtbij in aanraking met de dieren die het gebied 

begrazen, zoals de schaapskudde. Er hoeven geen exotische Hooglanders of Galloways ingevlogen 

te worden om te grazen. Een laatste bijkomend voordeel is, dat het beheer voor een groot deel door 

agrariërs wordt meegenomen  en daardoor goedkoper uitgevoerd kan worden. De druk van agrarisch 

medegebruik op het gebied is groot, waarbij gekeken moet worden hoe natuurdoelstellingen 

gewaarborgd blijven. Extensieve agrarische gebieden met veel afwisseling in landschap, zoals de 

zuidrand kan zijn, behoren tot de rijkste ecotopen van Europa. Daar gaan natuurliefhebbers voor naar 

Polen, of Roemenië. 

4.5  Conclusie huidig beheer 

Het beheer wordt naar behoren uitgevoerd, met als belangrijkste afwijking dat er meer beweiding 

wordt ingezet dan gepland was. Het agrarisch medegebruik is een charme van het gebied, in vele 

opzichten een aanwinst en een buitengewone beheersmaatregel. Het is belangrijk om hierbij naar een 

goede balans tussen de verschillende functies van het gebied te zoeken.  Onder het huidige 

beheersregiem heeft agrarisch medegebruik een zware stempel op het gebied gedrukt, terwijl 

natuurdoelen achterblijven. Met name de doelstelling bloemrijk grasland wordt niet gehaald en riet en 

ruigte zijn na begrazing slecht ontwikkeld.  

  



 

5. BEHEERADVIES 

 

Huidig beheer voortzetten is een keuze waar niet veel mis mee is. De bossen worden ouder, waarmee 

de broedvogelsamenstelling verandert en varens, mossen en paddenstoelen zullen toenemen. De 

rietlanden blijven aantrekkelijk voor rietvogels en EHS soorten, mits opslag van bomen (wilgen) 

voorkomen wordt. Maar ruigtes en graslanden blijven waarschijnlijk soortenarm. Er zijn geen 

misstanden in het beheer vastgesteld. Het agrarisch medegebruik functioneert en de recreant 

waardeert het gebied. Er wordt wat meer beweid dan op grond van de inrichting en het beheer 

verwacht kon worden. Dit hangt samen met de grootste attractie van het gebied: de schaapskudde. 

Om de natuurwaarde te vergroten volgen hieronder wat voorstellen. Uiteraard doet men het vooral 

voor de mens: wij bepalen welke natuur we bijzonder vinden en willen behouden om ervan te 

genieten. Daarnaast is de mens bij onderstaande voorstellen altijd uitgangspunt met meer vis voor 

vissers, hoogstamfruitbomen voor de passant om te oogsten, bloemen om te fotograferen, klaver als 

voederproduct en vee dat buiten loopt. 

5.1  Beheeradvies natuur 

5.1.1 Vogels 

Voortzetten van het huidig beheer is prima. Er broedt een groot aantal soorten en er zijn geen 

problemen geweest met het beheer en nestelende vogels. Het beheer voor de aanwezige Rode 

lijstsoorten is goed en er komen schaarse soorten voor in alle biotopen. Wel zijn er recent Rode 

lijssoorten verdwenen uit het gebied: grauwe vliegenvanger, ransuil, patrijs, veldleeuwerik,  boomvalk, 

graspieper, slobeend. Veldleeuwerik en patrijs waren gebonden aan het zandlichaam van de A4en 

boomvalk, graspieper en slobeend bezoeken het gebied nog wel in de broedtijd. Ransuil is 

vermoedelijk verdwenen door de vestiging van de havik en grauwe vliegenvanger is inmiddels uit 

geheel Midden-Delfland verdwenen. Om te voorkomen dat de overgebleven Rode lijstsoorten 

roerdomp, grutto, tureluur, ringmus, spotvogel, snor, koekoek en kneu, steenuil, huiszwaluw en 

boerenzwaluw uit het gebied verdwijnen verdelen we de soorten in drie groepen. De weidevogels (4 

soorten van de Rode Lijst verdwenen, 2 bedreigd) zijn bedreigd binnen de Zuidrand. Een beheer met 

extensieve begrazing door rundvee en hoge waterstand, zoals nu gebeurt is waarschijnlijk het beste 

om de huidige soorten te handhaven. Belangrijk is het om de omgeving van de huidige broedplaatsen 

open te houden, bijvoorbeeld door bospercelen om te zetten naar hakhout. Uitbreiding van het areaal 

kan gezocht worden in de gebieden met voederwinning door het waterpeil te verhogen, maar heel 

kansrijk is dit niet gezien het besloten landschap. De rietvogels (3 rode lijstsoorten gevestigd) doen het 

goed. Belangrijk aandachtpunt voor alle rietbewonende soorten is de aanwezigheid van voldoende 

overjarig riet. Eens in de drie of vijf jaar maaien is voldoende, als er gefaseerd gewerkt wordt en grote 

hoeken oud riet blijven staan. De derde groep is de plattelandsvogels (7 soorten van de rode lijst 

aanwezig, 2 verdwenen). Voor deze groep zijn een aantal inrichtingsmaatregelen en 

beheersmaatregelen mogelijk, die landschappelijk aantrekkelijk zijn en ook de andere soortgroepen 

profiteren. Te denken valt aan het omvormen van bospercelen in Holierhoek-west naar hakhoutbosjes 

met knotbomen en takkenwallen, waar beweiding wordt toegestaan. Beweiding is belangrijk voor deze 

soorten en dient zoveel mogelijk nabij de broedplaatsen (boerenerven) te worden ingezet. Er zouden 

lokaal hoogstamfruitbomen kunnen worden aangeplant en botanisch slootkantbeheer in de gebieden 

met voederwinning. Tot slot wordt de zuidrand bezocht door ijsvogels. Het aanleggen van een 

geschikte broedplaats (ijsvogelwand) is een gemakkelijke en goedkope ingreep. 

5.1.2  Vissen 

Vis vormt een belangrijke soortgroep en er zijn vele liefhebbers, zowel onder mensen als onder de 

dieren. Aangenomen kan worden, dat de situatie voor vis sterk verbeterd is door de inrichting van het 



gebied. Er zijn brede waterpartijen gegraven met grotere diepte dan de poldersloten, waar vis kan 

opgroeien tot een flink formaat. Er zijn paaiplaatsen aangelegd, natuuroevers gegraven en 

overwinteringputten zijn uit gegraven. In het rapport over de amfibiepoelen werd opgemerkt dat  de 

vispaaiplaatsen in Holierhoek-west geheel droogstonden. Ze moeten dus uitgediept worden. De 

watergangen in de Zuidrand staan over de gehele lengte en breedte met elkaar in verbinding en in 

verbinding met het omliggende poldergebied. Een verbetering aan het beheer zou zijn dat er bij het 

schonen delen van de vegetatie blijven staan, wanneer mogelijk. Een typisch voorbeeld is te zien op 

de foto, waarbij de natuurvriendelijke kom meegeschoond is. Ook kan overwogen worden bepaalde 

doodlopende watergangen minder vaak (niet jaarlijks) te schonen. Aanleg van natuurvriendelijke 

oevers kan zorgen voor meer paaigronden. Dit zou met het Hoogheemraadschap besproken moeten 

worden. 

Een sterke verbetering in de inrichting van het gebied zou zijn om een vispassage te creëren 

waardoor uitwisseling met de boezemwateren (Vlaardingse vaart, Poldervaart, Delftse Schie) mogelijk 

wordt, bijvoorbeeld in de belangrijkste trekperioden van vissen als paling en driedoornige stekelbaars. 

Deze grote inspanning zou uit een samenwerking tussen Hoogheemraadschap, Sportvisserij 

Nederland, de Provincie moeten bestaan. Aanleg van visvijvers in het gebied, bij de parkeerplaatsen 

in Poldervaart en Woudhoek is aan te bevelen: vogels en libellen profiteren mee, onderhoud is 

goedkoop, de sportvisserij is groot, het landschappelijk aantrekkelijk en zou in combinatie met een 

vispassage een goede maatregel zijn voor de visstand en de Kaderrichtlijn Water. 

5.1.3  Zoogdieren 

Zoogdieren profiteren van een afwisselend landschap, wat de Zuidrand biedt. De opmerkingen 

hierboven bij plattelandsvogels (5.1.1) gelden hier ook. Verder zou duidelijk moeten zijn dat hazen niet 

bejaagd mogen worden en mollen en muizen niet bestreden mogen worden. Noordse woelmuis en 

waterspitsmuis vinden geschikt biotoop in de Zuidrand, hoewel klein en versnipperd. In Holierhoek-

oost is de rietzone langs de Zwethsloot te droog en te kaal. Dieper afgraven en niet meer beweiden 

zou ook hier voor geschikte rietkragen kunnen zorgen, zodat de verbinding beter aansluit.  

5.1.4  Amfibieën 

Amfibieën zijn algemeen aanwezig in het gebied, in de watergangen, waterpartijen en amfibiepoelen. 

Bastaardkikker, meerkikker, bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander komen allen 

algemeen voor. De situatie is door inrichting van het gebied sterk verbeterd voor amfibieën. Een 

uitbreiding in het aantal soorten valt niet te verwachten. De ringslang (een reptiel) zou inmiddels 

geschikt biotoop vinden in de zuidrand. Tijd om na te denken over locaties voor broeihopen. KNNV 

adviseert om de aanleg van broeihopen voor de ringslang in te passen in het beheer van de 

amfibiepoelen, waarbij het maaisel van de poelen niet geklepeld of verspreid wordt, maar op hopen 

verzameld wordt. 

5.1.5  Insecten  

Voor alle insecten is de situatie verbeterd na inrichting. In de zuidrand komen 11 soorten dagvlinders 

voor. Met name Poldervaart met veel brandnetels als waardplant en akkerdistel en braam als 

voedselplant is rijk aan vlinders. Libellen komen in de poldersloten ook voor, maar in Poldervaart zijn 

de aantallen groot en de diversiteit behoorlijk (13 soorten). Grote groene sabelsprinkhaan en gewoon 

spitskopje (rietsprinkhaan) zijn echter algemeen en sterk toegenomen. De veenmol komt voor in het 

Poldervaart gebied. Acties hieronder genoemd bij vegetatie zullen een belangrijke toename in de 

insectenwereld laten zien. 

5.1.6  Vegetatie  

Ontwikkeling van bloemrijke en soortenrijke vegetatie is erg moeilijk in deze omgeving. Via 

natuurbeheer (NM), agrarisch natuurbeheer (Vockestaert) en diverse inrichtingsmaatregelen voor 

recreatiegebieden in de omgeving hebben we vele pogingen kunnen aanschouwen, maar met beperkt 

resultaat. In dat opzicht is ieder bloemetje winst en zijn er lokaal wel wat leukere planten te voorschijn 

gekomen. Voor echt bloemrijk grasland zullen stappen (inzaaien) overwogen moeten worden. 



Gebieden die bestemd zijn als bloemrijk grasland dienen gescheurd te worden en te worden ingezaaid 

met een mengsel van grote ratelaar en moeraskartelblad (25%) en rode klaver, witte klaver en 

gewone rolklaver (75%). Het effect is meerledig: er is meteen bloemrijk grasland aanwezig, dat er 

prachtig uitziet en waar insecten voedsel vinden. Klavers onttrekken fosfaten aan de bodem en binden 

stikstof aan hun wortels, wat te samen werkt als versnelde verschraling. Grote ratelaar en 

moeraskartelblad benadelen andere planten chemisch. Door deze combinatie in te zaaien blijft de 

vegetatie laag en bloemrijk, zodat de dominantie van grassen en hoge kruiden niet zo snel terugkomt. 

Voor boeren is klavermengsel tevens interessant als voedergewas. De ingreep is eenmalig waarna 

het beheer van niet bemesten en tweemaal per jaar maaien wordt voortgezet. Beweiden met schapen 

wordt toegestaan. Bovendien dienen de gebieden met voederwinning aan botanisch slootkantbeheer 

te doen, zoals omschreven in agrarisch natuurbeheer (3 meter niet bemesten en niet maaien of 

beweiden tot 2e snede, of augustus). Het agrarisch medegebruik van de Zuidrand dient biologisch te 

zijn, zonder gebruik van kunstmest en verdelgingsmiddelen, ook in de gebieden met voederwinning. 

5.1.7 Genoemde voorstellen aangegeven op plattegrond 

 

 

Afbeelding 8. ingrepen Poldervaart 

1. Strook bloemrijk grasland langs fietspaden inzaaien met ratelaar-klavermengsel 

2. Geschikte locatie vistrap naar boezem (poldervaart) 

3. Geschikte locatie ijsvogelwand 
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Afbeelding 9. ingrepen Woudhoek 

1. Bloemrijk grasland inzaaien met ratelaar-klavermengsel 

2. Aanplanten hoogstamfruibomen 

3. Bosaanplant omzetten tot hakhout met knotbomen en takkenwallen 

4. (niet ingetekend) beweiding met schapen toestaan in alle biotopen behalve riet 

 

Afbeelding 10. ingrepen Holierhoek 
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1. Strook tussen wandelpad en Zwethsloot afgraven onder waterlijn en laten ontwikkelen tot 

waterrietmoeras 

2. Bloemrijk grasland inzaaien met ratelaar-klavermengsel 

3. Bosaanplant omzetten tot hakhout met knotbomen en takkenwallen 

4. Geschikte locatie ijsvogelwand 

5. Aanplanten hoogstamfruitbomen 

6. (niet ingetekend) botanisch slootkantbeheer in gebieden voederwinning 

5.1.8  Voorstellen schaapskudde 

Ook in de toekomst moet deze waardevolle aanwinst van het gebied de ruimte hebben. Gezien de 

verwachte ecologische waarde kan beweiden op nieuwe plaatsen worden toegestaan zoals in 

bospercelen. Tot de voorwaarden behoort de aanwezigheid van relatief veel braam en / of 

zoombeplanting van meidoorn en sleedoorn in de beweide bospercelen zodat het proces van 

bosvorming onder bescherming van deze doornstruiken door kan gaan. Daarnaast zou het goed zijn 

om takkenwallen aan te leggen die dienen als veekering, waarmee bepaalde delen bosaanplant, 

bosrand, of oever afgescheiden kunnen worden, terwijl het ook de natuur ten goede komt 

(schuilplaatsen vogels en kleine zoogdieren). In het gebied Woudhoek-oost kan natte ruigte en 

bosaanplant beweid worden met schapen, zodat de aanwezige weidevogels, poelen en kruiden ervan 

zullen profiteren. Daarnaast kan uitbreiding van het areaal voor de schaapskudde gezocht worden in 

de gebieden aangewezen voor voederwinning. 

 

5.1.9  Toelichting voorstellen inrichting en beheer 

1. Strook tussen wandelpad en Zwethsloot afgraven onder waterlijn en laten ontwikkelen tot 

waterrietmoeras 

Afgraven tot 30-40 centimeter onder waterlijn bij laagste peil (winter). 

2. Bloemrijk grasland inzaaien met ratelaar-klavermengsel 

Scheuren, ploegen, dik inzaaien van ratelaar/klaver mengsel zonder graszaad. Vervolgens maaien in 

juni en september, of beweiden met schapen. 

3. Bosaanplant omzetten tot hakhout met knotbomen en takkenwallen 

Alle essen, schietwilgen en elzen afzagen op circa 1,5 meter hoogte. Struikvormers, besdragers, 

berken en eiken NIET afzagen. Takken gebruiken om takkenwallen aan te leggen. Binnenkant oever 

langs gehele watergang om het bos, circa 2 meter uit de oever met takkenwal bekleden en delen 

(bijvoorbeeld achterste helft) met takkenwal afscheiden als veekering. 

4. Geschikte locatie ijsvogelwand plaatsen 

Oever van watergang bij kruising kreekrug steil afgraven, zodat er circa 1,5 meter hoge steilwand 

ontstaat. 

5. Aanplanten hoogstamfruibomen 

Aanplanten hoogstamfruit op vier plaatsen (in combinatie bloemrijk grasland) die geschikt zijn 

vanwege hoge ligging op kreekrug, ligging langs fietspaden of wandelpaden, zodat de recreant zelf 

kan plukken en ligging nabij boerenerven voor ondersteuning plattelandsvogels. Pootafstand 10 

meter, totaal ca 35 hoogstamfruitbomen, appel, peer en kers. Naar verwachting kan zoiets 

gesubsidieerd worden. 

6. Bosbeweiding schaapskudde 



Toestaan op beperkt aantal plaatsen waar plattelandsvogels het meest profiteren (nabij boerenerven 

en lintbebouwing) en onder voorwaarde, dat er delen bos worden afgezet met takkenwallen als 

veekering en er geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. 

5.2   Doelsoorten EHS 

Hieronder volgens samenvattingen van doelsoorten van de ecologische hoofdstructuur uit omringende 

gebieden. Opvallend is dat de Zuidrand niet is aangewezen als verbindingszone, maar daar voor veel 

van de genoemde soorten wel voor voldoet. 

Den Haag. Nota Stedelijke Ecologische Verbindingszones is de Rijnwateringzone (ook wel 

Natuurtheater genoemd) aangewezen als ecologische verbindingszone. Deze zone is tijdens de 

ontwikkeling van de VINEX-lokatie Wateringse Veld aangelegd. De Rijnwateringzone is een essentieel 

onderdeel van de natte/vochtige noord-zuid verbinding tussen de kust en het achterland (Midden 

Delfland). Het beeld wordt bepaald door waterpartijen (sloten) met moerasstroken die een aanvullende 

bijdrage moet leveren aan het zuiveren van het oppervlakte water, een rietzone en vochtig hooiland in 

combinatie met struweel-, mantel- en zoomvegetaties van vochtige broekbossen op voedselrijke 

bodems (klei). Doelsoorten zijn vroege glazenmaker, bittervoorn, kleine modderkruiper, rugstreeppad, 

(ringslang), waterspitsmuis, watervleermuis, bunzing, waterral, sprinkhaanzanger en ijsvogel. 

Delft Schieoevers. Als ambitieniveau geldt natuur als belevingsgoed voor de verbindingszone en voor 

de rest van het plangebied natuur als cultuurgoed. Natuur als belevingsgoed heeft tot doel een hogere 

diversiteit te creëren in een natuurlijke omgeving. Bij natuur als cultuurgoed gaat het om kleinschalige 

groene elementen die er in belangrijke mate voor zorgen dat doelsoorten als amfibieën, vlinders en 

vogels in het plangebied voorkomen. Hierbij is tevens de ambitie een soortenrijke natuur op kleine 

schaal te stimuleren bij bedrijven, met specifieke stedelijke soorten. Ook de aanwezigheid van bomen 

en struiken speelt hierbij een belangrijke rol. 

Groene hoefijzer. De ecologische verbindingszone tussen Hoek van Holland en de Oranjeplassen is 

ongeveer 8 kilometer lang. Hij loopt van Midden-Delfland, via Dijkpolder, Oranjeplassen, 

Oranjebuitenpolder en Bonnenpolders naar de duinen bij Hoek van Holland en en is van belang voor 

nat en droog bos, water en moeras, droge graslanden en rivierbegeleidende soorten. Hermelijn, 

bunzing, wezel, dwergmuis, dwergspitsmuis, gewone pantserjuffer en grote roodoogjuffer zijn er 

doelsoorten. De juiste inrichtingsmaatregelen, bijvoorbeeld een gedeelte met brakwater, maken de 

Oranjebuitenpolder zelfs geschikt voor de lepelaar, zo vermeldt de brochure. 

KRW vismigratie. Dit onderzoek had tot doel om inzicht te verkrijgen in de mate waarin vissen tijdens 

het voorjaar vanuit de Nieuwe Waterweg optrekken naar de gemalen Westland en Zaaijer. De 

aandacht ging hierbij in het bijzonder uit naar de diadrome doelsoorten glasaal, driedoornige 

stekelbaars, spiering en bot. 

ZH14 aalkeet. Doelsoorten: ringslang, waterspitsmuis, hermelijn, wezel, gewone pad, steenmarter, 

rosse woelmuis. 

ZH01 verbindingen onder A13. Doel van het project is de vermindering van de barrierewerking van de 

A13 en de spoorlijn Delft-Schiedam. Doelsoorten: ringslang, waterspitsmuis, hermelijn, gewone pad, 

haas, wezel, steenmarter, rosse woelmuis, noordse woelmuis. 

KNNV poelen. “het gaat in de Zuidrand om dieren en planten die houden van natte 

omstandigheden”Noordse woelmuis, waterspitsmuis, ringslang, watervleermuis, bittervoorn, snoek, 

kleine modderkruiper, rietsprinkhaan (spitskopje), grote roodoogjuffer, waterviolier, waterdrieblad, 

weidevogels. 

 


