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Inleiding  
 
Pilot Duurzaam Zuidwijk  
 
Greenport Boskoop wil de bijzondere positie in de nationale sierteeltsector 
versterken. Eén van de projecten die met het oog op innovatie van het gebied als 
pilot worden uitgevoerd is “Duurzaam Zuidwijk”. In het kader van dit project worden 
de opgaven van herstructuring van sierteeltkavels en eigentijds watermanagement 
onderzocht en beproefd. Voor de gewenste schaalvergroting van bedrijven in 
Zuidwijk is slootdemping nodig. Om het herstructureringsproces op gang te helpen 
is het nodig dat vervangend oppervlaktewater wordt gerealiseerd. 
 
Tegelijkertijd beoogt dit project op innovatieve wijze nieuwe waterberging in een 
tuinbouwgebied te combineren met verbetering van de ecologische waterkwaliteit. 
Hiervoor worden specifieke maatregelen genomen, zoals geconcentreerd 
vasthouden van regenwater, aanbrengen van water- en oevervegetaties, het 
creëren van paaiplaatsen voor karakteristieke vissoorten en het bevorderen van de 
biodiversiteit van beschermde wetlandsoorten.  
 
 

In het voorliggende plan wordt uitgewerkt hoe een aantal percelen in het zuiden 
van het projectgebied Duurzaam Zuidwijk, nl. De Lansing, kan worden ingericht 
voor waterberging in combinatie met een landschappelijke en recreatieve functie. 
 
In dit plan gaat het om een zestal percelen (zie figuur rechts):  
 

1. Perceel Van Lint – Rijnbeek (Eendenkooi) 
2. Perceel familie Van Ommeren (Kwekerspad) 
3. Perceel van Marcel van Leeuwen (Kwekerspad) 
4. Middengebied 
5. Middengebied zuid 
6. Westhoek 

   

 

Boomkwekerij in kassen  

Innovatieve waterberging:  
optimale bergingscapaciteit  
én optimale kansen voor ecologie Drijvende teeltvloer 



 

   

Inrichting waterbergingspercelen  
 

1. Perceel 1: Eendenkooi Van Lint - Rijnbeek  
 
Het perceel is in te delen in het noordelijke en het zuidelijke kooiperceel, dat 
bestaat uit een weideperceel met kooirelicten: 
 
Het noordelijk kooiperceel met bos: 

 In het noordwesten is een loofbos tot ontwikkeling gekomen, dat aan één zijde 
grens aan een brede scheisloot; 

 

 Midden op ligt de voormalige kooiplas, die in de loop van de jaren door 
dempingen is verkleind. Ook hier is bos opgegroeid. Het weidegedeelte is 
deels laag tot zeer laag gelegen; 

 

 Het perceel is nooit in cultuur geweest als kwekerij. 
 
Het zuidelijk kooiperceel met grasland en riet: 

 Het zuidelijk deel grenst aan de westzijde aan het brede water van De Lansing;  
 

 De oostzijde grenst aan het sierteeltbedrijf van G.C. Stolwijk;  
 

 In het zuiden loopt het terrein uit in een scherpe punt;  
 

 Opvallend is de aanwezigheid van de boogvormige binnensloot. Historisch 
kaartonderzoek toont aan dat deze sloot de oorspronkelijke grenssloot is van 
de eeuwenoude eendenkooi die hier gelegen heeft. Deze sloot 
vertegenwoordigt samen met de noordelijker gelegen kooiplas een grote 
cultuurhistorische waarde, omdat deze elementen de geschiedenis van de ook 
vroeger al geïsoleerde en stille deel van landschap inzichtelijk en beleefbaar 
maken; 

 

 Op dit perceel is in het nabije verleden kwekerijafval, als wortelkluiten, gestort 
en verwerkt. Een ander subtiel hoogteverschil in dit met gras begroeide perceel 
wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van de kleirug die dit perceel 
doorsnijdt van oost naar west; 

 
 

 



 

 

 Het inlaatwater wordt het eerst ontvangen in de ringsloot om het relatief 
voedselrijke buitenwater zo veel mogelijk te verdunnen met het interne 
regenwater. Dit in verband met de gewenste goede waterkwaliteit met matige 
voedselrijkdom in het systeem; 

 

 Op het perceel worden 3 wedden aangelegd. Het noordelijke wed wordt 
afgegraven tot 25 centimeter onder polderpeil, het middelste en zuidelijke wed 
worden afgegraven tot maximaal vijf centimeter onder het gemiddelde 
polderpeil. Door het uitzetten van het veen komt het maaiveld direct op het 
gemiddelde polderpeil te liggen. Door voldoende zuurstoftoevoer kan zich hier 
een dichte wortelzone ontwikkelen, die berijdbaar is voor een éénassigie 
tractor met maaibalk.  
 

 Bij peiloverschrijding vullen de wedden zich via de toevoersloot, vanuit de 
ringsloot of vanuit de kooiplas. Het water kan zich snel verspreiden over het 
gehele wed. De ringsloot staat in verbinding met het buitenwater via een 
damwand-schot waarin een u-vormig profiel is uitgespaard. Door deze opening 
kan zich voldoende water verplaatsen om de ringsloot te voeden. Onder 
normale en iets drogere omstandigheden is het wed oppervlakkig droog 
 

 De gebogen ringsloot van de oude kooi vormt de verbinding tussen kooiplas en 
het zuidelijke wed. De sloot wordt uitgebaggerd tot 75 cm of (boven de kleirug) 
tot op de oorspronkelijke harde slootbodem. De sloot wordt verbonden met de 
kooiplas; 

 

 In de wedden bevindt zich een vegetatie met o.m. Dotterbloem, 
Koekoeksbloem en Watermunt en Gele lis. Deze dient te worden ingeplant en 
ingezaaid. 

 

 Aan de westzijde wordt de deels aanwezige rietkraag verder uitgebreid. Hierbij 
wordt uitgegaan van spontane ontwikkeling; 

 

 Aan de oostkant van het plangebied wordt een rij met Zwarte els, Lijsterbes, 
Vlier en Gelderse roos aangeplant om het zicht op de kwekerij te beperken;  

 

 De aanwezige brug naar het perceel aan de oostkant wordt verwijderd.  
 

 Bijbehorende tekeningen: Inrichtingsontwerp eendenkooi, Dwarsprofielen 
eendenooi AA’ BB’ en CC’ DD’, Dwarsprofiel dam met duiker 80cm, 
Dwarsprofiel schot met U-profiel (2x 4000cm2). 
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