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Welkom in de Boezem 

't ] oor een ontmoeting met de purperreiger, de waterral, de roer

V domp en andere bijzondere moerasvogels is de Boezem het juiste

adres. Dit natte natuurgebied van de Stichting Het Zuid-Hollands 

Landschap (ZHL) ligt langs de Lekdijk in de Vijfheerenlanden, op de 

grens met de Alblasserwaard. Het terrein is te bereiken vanuit de 

buurtschap Sluis, tussen Lexmond en Ameide. 

Tien jaar geleden was de Boezem nog een gewone polder met 

lange, smalle kavels, waar 's zomers koeien graasden. In 1993 ging 

hier een ambitieus natuurontwikkelingsproject van start. Extra bij

zonder was dat diverse partijen het project in het kader van een 

Landinrichting samen oppakten, binnen een coalitie zoals die 

destijds nog niet erg gebruikelijk was. De diverse partijen hebben 

heel veel tijd en energie in het project gestoken en het resultaat 

mag er wezen. Het natuurontwikkelingsgebied bestaat uit 23,3 hec

tare moeras en grasland. Een groot voordeel is dat de Boezem aan 

het befaamde vogelmoeras van de Zouweboezem grenst. Vanuit dit 

buurgebied hebben tal van bijzondere moerasvogels het nieuwe 

natuurterrein snel weten te vinden. 
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In de winter van '93-'94 werd een deel van het terrein afgeplagd 

om ondiep water te creëren. Er kwamen diepe sloten waarin vissen, 

amfibieën en waterinsecten kunnen overwinteren. Voorjaar 1995 

verschenen er ineens tientallen zeldzame purperreigers. Zij prop

pen zich vol met jonge vis. Het nieuwe moerasgebied blijkt vol te 

zitten met tienduizenden en misschien wel honderdduizenden 

grote modderkruipers. Deze bijzondere vis neemt nieuwe leefge

bieden snel in bezit, maar kan slecht tegen concurrentie van andere 

vissoorten. Vanwege het massaal voorkomen van de grote en de 

kleine modderkruiper en de bittervoorn zijn de Boezem en de 

Zouweboezem in 2002 aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Ook 

vallen ze al sinds 1994 onder de Europese Vogelrichtlijn. Het gebied 

is van internationale betekenis voor broed vogels als purperreiger, 

porseleinhoen, zwarte stern en voor de overwinterende krakeend. 
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Na tien jaar natuurontwikkeling in de Boezem is het tijd voor 

een evaluatie. Ingenieursbureau DHV bracht in juni 2004 verslag uit 

van de stand van zaken. Daaruit blijkt eens te meer hoe verrassend 

de natuur zich kan ontplooien zodra ze daarvoor de ruimte krijgt. 

De Boezem is een bijzonder rijk en waardevol natuurgebied gewor

den. 

Dat het goed gaat met de Boezem kun je ook met eigen ogen 

zien. Vanaf de Zederikkade kun je de vogelrijkdom in de plas-dras 

graslanden prachtig gadeslaan. Verderop voert een vlonderpad 

dwars door het jonge moeras naar een vogelkijkscherm. De kans om 

hier een zeldzame purperreiger bezig te zien met het verschalken 

van een al net zo zeldzame grote modderkruiper is zeker aanwezig . 
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Een natuurrijke omgeving: 

De Zederiklanden 

D
e Boezem heeft goede buren. Dat heeft ongetwijfeld bijgedra

gen aan het succes van de natuurontwikkeling. Planten en die

ren uit de omgeving wisten het nieuwe natuurgebied snel te vin-

den. Het terrein ligt in de Zederiklanden, een oud rivierenland

schap met boomgaarden en weilanden, bos en hakhout, water en 

riet. 

Tal van greppeltjes, sloten en kanalen voeren het polderwater af 

naar de Linge en de Lek. De verschillende natuurgebieden in de 

Zederiklanden vullen elkaar aan en versterken elkaar. Binnen dit 

ecologische netwerk vinden de bewoners alles wat ze nodig hebben: 

voedselgebieden voor zomer en winter, vlucht- en schuilgebieden 

en een veilige, rustige plek om te broeden. Alleen jong moeras ont

brak nog. Dat is dan ook de grote meerwaarde van het natuuront

wikkelingsproject. Het jonge moeras in de Boezem biedt volop 

voedsel voor purperreigers en andere vogels die bijvoorbeeld in het 

aangrenzende oude rietland van de Zouweboezem broeden. 

De Zouweboezem kan bogen op de grootste purperreigerkolo

nie van Nederland, met maar liefst 154 broedparen in 2004. Verder 

broeden er de porseleinhoen en zwarte stern. Er zijn krakeenden en 

baardmannetjes, ooievaars, roerdompen, bruine kiekendieven -

teveel om op te noemen. De Zouweboezem is het kleinste belangrij

ke vogelgebied van Nederland. Het is een terrein van bijna 110 hec

tare rietlanden, doorgeschoten grienden, moerasbos en open water. 

Vroeger lag dit natuurgebied als een soort eiland in een overwegend 

agrarische omgeving. Eind jaren tachtig werden de Zou we boezem 

en omgeving aangewezen als kerngebied in de Ecologische Hoofd

structuur. De Landinrichting in de Vijfheerenlanden, die al enkele 

jaren gaande was, bracht nieuwe kansen om het natuurgebied met 

zijn omgeving te verbinden. Omdat het Zuid-Hollands Landschap 

al in een vroeg stadium met de landinrichters om de tafel zat, kon 

de stichting haar visie op natuurontwikkeling in de Zederiklanden 

in de planvorming inbrengen. 
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Bij de Landinrichting werd Polder Achthoven (122 hectare), ten 

zuidoosten van de Zouweboezem, aangemerkt als natuurgebied. 

Dit is nu een afwisselend, halfopen gebied met schrale, bloemrijke 

graslanden, grienden, populierenbos en een eendenkooi, in beheer 

bij het ZHL. Daarna volgde in 1993 de Boezem (17 hectare). Er zijn 

plannen voor verdere uitbreiding in noordelijke richting. Daar is 

inmiddels een stuk grasland van 6 hectare verworven, dat mogelijk 

bij de Boezem wordt getrokken. Pal ten westen van de Boezem ligt 

een ander waardevol ZHL-terrein, namelijk Eendenkooi De Zouwe 

(20 hectare). De kooiplas is een doorbraakkolk, de eendenkooi is 

nog in bedrijf. In het kooibos, waar grienden en loofbos jes elkaar 

afwisselen, leven onder meer de grote bonte specht, ransuil en bos

uil. Vogels die in de Boezem of de Zouweboezem worden opge

schrikt, trekken zich schielijk in deze eendenkooi terug. Van grote 

ecologische betekenis zijn de naburige uiterwaarden van de Lek, 

waar veel water- en waadvogels voedsel zoeken als aanvulling op 

het aanbod van de Boezem en de Zouweboezem. De rivier vormt 

voor veel vogels een belangrijke trekroute. Andere natuurterreinen 

in de Zederiklanden, zoals Scharperswijk, Qµakernaak en het 

Hoenderwiel zijn eveneens bij het Zuid-Hollands Landschap in 

beheer. In de Zederiklanden zijn nog altijd kooikers, griendwerkers 

en rietsnijders actief, alhoewel niet meer zo veel als vroeger. Zij 

houden oude tradities levend. 
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De aanpak: 

Tien jaar natuurontwikkeling in de Boezem 

T ien jaar geleden werd de Boezem teruggegeven aan de natuur.

..1.. Tot 1993 was dit een doodgewone polder, zoals er zoveel zijn in

de Vijfheerenlanden. Op de lange smalle kavels graasden 's zomers 

koeien. Het grasland was uit agrarisch oogpunt niet bijzonder 

waardevol. Het was grotendeels in handen van één boer. Die wilde 

zijn land tijdens de landinrichting graag ruilen voor andere, min

der drassige gronden. Daardoor kwam dit land aan de Lekdijk 

beschikbaar voor natuurontwikkeling. Het project ging in 1993 van 

start met 17,4 hectare. In 2001 kwam daar in de noordwesthoek nog 

5,9 hectare boomgaard, weiland en kade bij. 

Samen aan de slag 

Opmerkelijk aan het project is de samenwerking tussen partijen 

van diverse pluimage. Naast de Stichting Het Zuid-Hollands 

Landschap en de Landinrichtingsdienst hebben het Zuiverings

schap Zuid-Hollandse Eilanden en Waarden en het Rijksinstituut 

voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling mee

gewerkt, evenals de Provincie Zuid-Holland, de Adviesgroep vege

tatiebeheer IKC/NBLF en het Consulentschap NBLF. 

Samen gingen ze aan de slag. Doelstelling van de natuuront

wikkeling is het ontwikkelen van riet, ruigte en dotterbloemhooi

land. Men mikt op verschillende 'natuurdoeltypen', namelijk matig 

voedselrijk, soortenrijk rietmoeras met verlandingsgemeenschap

pen, rietland en ruigte, bosjes en nat schraalgrasland . 
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Inrichting 

Als eerste stap werd het terrein opnieuw ingericht. Daarbij is de 

bouwvoor tot 35 centimeter diep afgegraven. Een deel van die 

grond is gebruikt voor de aanleg van een kade aan de noordkant, de 

rest ging voorlopig in een gronddepot. Bij het ontgraven is het oor

spronkelijke reliëf gevolgd om het gebied niet onnatuurlijk plat te 

maken. Het maaiveld loopt in noordelijke richting op van NAP 

-0,75 naar -0,40 meter. Na het afgraven is het maaiveld geleidelijk

gestegen, zoals je dat wel vaker in polders ziet. De maaiveldstijging

heeft twee redenen. Enerzijds krijgt de venige ondergrond minder

tegenwicht door afgraving van de zware toplaag van klei, ander

zijds treedt vernatting op. In het eerste half jaar na het afplaggen

werd met behulp van zakbakens een maaiveldstijging van vier cen

timeter gemeten. Door het afgraven is een andere biotoop ontstaan.

In het midden is de hoofdsloot verbreed. Het bestaande eind negen

tiende eeuwse slotenpatroon is gehandhaafd. In de ondiepe delen

zijn al snel rugstreeppadden verschenen.

Het afgraven tot de juiste diepte luistert erg nauw. Hoe dieper 

men graaft, hoe meer van de voedselrijke toplaag kan worden ver

wijderd. Op voedselrijke grond verschijnen veel storingssoorten, 

zoals liesgras en pitrus. Graaft men te ondiep, dan blijft het terrein 

te droog. Gaat men echter te diep, dan blijft het terrein een groot 

deel van het jaar onder water staan en dan zal er geen schraalgras

land of dotterbloemhooiland ontstaan. 
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Waterpeil opzetten 

Na veel wikken en wegen is besloten om het peil op te zetten en 

het gebied een eigen waterhuishouding te geven, ook los van de 

Zouweboezem. De Boezem wordt grotendeels door neerslagwater 

gevoed. Het terrein watert onder vrij verval af naar een uitlaatstuw 

in het noordoosten. Er is één inlaatpunt, waar in droge tijden water 

uit de Oude Zederik kan worden ingelaten. 

Het peilbesluit hanteert een streefpeil van NAP - 0,30 meter. De 

toegestane peil variatie ligt tussen NAP - 50 cm en - 10 cm. Het maai

veld ligt op - 0,4 tot - 0,75 meter. De lagere delen staan dus een deel 

van het jaar onder water. In natte tijden kunnen de waterplassen, 

afhankelijk van het maaiveld, maximaal 30 tot 65 centimeter diep 

zijn. In droge zomers wordt zo nodig water ingelaten. 

De afgelopen jaren was het terrein in de praktijk vaak droger 

dan op papier was afgesproken. De uitlaatstuw bleef vrijwel perma

nent op - 0,30 meter afgesteld, om klachten van omwonenden over 

te hoge waterstanden te voorkomen. Als het 's winters een tijd 

regende, liep de stuw bij NAP - 0,30 meter over en verdween het 

neerslagoverschot uit het gebied. In voorjaar en zomer daalde het 

peil door neerslagtekort tot NAP - 0,50 meter, waarna is besloten het 

water in te laten om het peil in één keer weer tot het streefpeil van 

NAP - 0,30 meter op.te zetten . 

Uit de evaluatie door DHV blijkt dat op deze manier in droge 

zomers in korte tijd grote hoeveelheden kwalitatief slecht water 

zijn ingelaten. Dit is tegennatuurlijk en uit oogpunt van natuur

beheer ongewenst. Het water uit de aangrenzende Zou we boezem 

en de Zederik is erg voedselrijk en bovendien komt bij het inlaten 

ongewenst vis broed mee. Als er veel witvis zoals brasem het gebied 

intrekt, kan die de grote modderkruiper misschien wegconcurre

ren. Daarom wordt sinds 1998 nog maar 'druppelsgewijs' gebieds

vreemd water ingelaten. Dat is ook niet snel nodig, want de naburi

ge Lek zorgt bij hoogwater vooral in winter en voorjaar voor een 

flinke kweldruk en daardoor droogt het maaiveld in de Boezem 

niet snel in. Tegenwoordig wacht men met het inlaten van gebieds

vreemd water bij voorkeur minstens tot augustus. Bovendien houdt 

men nu beter vast aan de afgesproken peil variatie. In de winter van 

2003 - 2004 werd het peil voor het eerst opgestuwd tot - 0,10 meter. 

DHV adviseert om te zorgen dat het winterpeil in elk geval eind 

februari op - 0,10 meter staat. Want als het terrein kletsnat het voor

jaar in gaat, zal men 's zomers minder snel water van buitenaf in 

het natuurgebied hoeven in te laten. En 's zomers is de waterkwa

liteit nu eenmaal slechter dan 's winters. Het nieuwe peilregime 

komt het terrein ·ten goede. Schoon water is de stuwende kracht 

achter de natuurontwikkeling. 
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Helder water 

Uit metingen blijkt dat de algemene waterkwaliteit in de 

Boezem matig tot zeer matig is. Dat komt vooral door de inlaat van 

voedselrijk water uit het riviertje de Oude Zederik. 

Het water in de sloten ziet er helder uit. Ver weg van het inlaat

punt prijken hier 's zomers de gele bloempjes van het groot blaas

jeskruid. Deze bijzondere vleesetende plant weet in voedselarm 

water te overleven door insecten in zijn tot blaasjes gevormde bla

deren te lokken. 

Van depot naar dotterbloemhooiland 

Een groot deel van de grond die bij het afplaggen van het ter

rein was vrijgekomen heeft jarenlang in een depot aan de noord

oostkant van het terrein gelegen. De opgeslagen grond bestond uit 

een dun laagje klei, vermengd met veel veen. Voor grondwerk heeft 

men doorgaans liever kleiiger grond. Daarom is het materiaal 

jarenlang in het terrein blijven liggen. Pas in 2001 vond men er een 

bestemming voor. Het depot is vrij diep afgegraven en krijgt nu een 

verschralend beheer. Het wordt 's zomers gemaaid, gevolgd door 

nabeweiding. Op den duur kan hier een dotterbloemhooiland ont

staan. Tijdens de grondopslag zijn grote hoeveelheden stikstof vrij

gekomen en uitgespoeld naar de onderliggende bodem en naar het 

grondwater. Achteraf bezien kan men zich afvragen of het verstan

dig is geweest om een depot in te richten op een plek die zich later 

nog tot schraalland moest ontwikkelen. De verschraling gaat nu 

aanmerkelijk langer duren. Misschien is het beter om deze plek in 

te richten als moeras of open waterplas . 
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Het zou ook mooi zijn om het natuurgebied verder uit te brei

den in noordelijke richting. In de omgeving komt maar weinig 

jong moeras voor, terwijl dat nu juist zo waardevol is als broed- en 

foerageergebied voor allerlei vogelsoorten. Daarom zou men het 

terrein graag willen uitbreiden met jong moeras en nat schraalgras

land op de hogere delen. Deze uitbreiding zou bovendien de relatie 

van de Zouweboezem met de naburige Lek versterken, zodat vogels 

die in de uiterwaarden vertoeven, gemakkelijker naar de 

Zouweboezem pendelen en omgekeerd. De rivier vormt een belang

rijke vogeltrekroute. Het is de bedoeling om de herinrichting van 

de noordkant van het terrein te zijner tijd in één keer aan te pak

ken. Dat is efficiënter en leidt tot minder verstoring van de natuur. 

Grazers op de kade 

De kade rondom de Boezem zou zich kunnen ontwikkelen tot 

een wat hoger en droger, bloemrijk grasland. De afgelopen tien jaar 

is een verschralend beheer van maaien en afvoeren toegepast, maar 

dat leverde niet al te veel natuurwinst op. De begroeiing op de kade 

is nog steeds tamelijk ruig. Echt bijzondere planten van voedselarm 

milieu zijn op deze kleikade ook niet te verwachten. Daarom wordt 

de kade sinds 2004 met de rest van het terrein mee begraasd. Zo kan 

een meer structuurrijk grasland ontstaan, waarin meer insecten 

verschijnen. Die trekken op hun beurt allerlei vogels aan. De kade 

wordt alleen met runderen begraasd. Schapen mogen hier niet 

komen, want die knabbelen het gras zo kort af dat dit de botanische 

ontwikkeling niet ten goede zou komen . 
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Jong moeras 

Langs de randen van het afgeplagde gedeelte is wel wat riet ver

schenen, maar de overheersende begroeiing bestaat uit mattenbies. 

In het terrein is het oorspronkelijke slotenpatroon gehandhaafd, al 

zijn de sloten de afgelopen tien jaar niet meer onderhouden. Bij het 

afgraven is het oorspronkelijke reliëf gevolgd. Dit heeft geleid tot 

kleine hoogteverschillen in het terrein, met bijbehorende variatie 

in vegetatiepatronen. Er is een mozaïekpatroon ontstaan van lis

dodden en mattenbies. Tot de opvallendste planten behoren krab

bescheer en egelskop. Hier en daar staan grote pollen pluimzegge. 

In het voorjaar bloeien overal dotterbloemen.'s Zomers geven paar

se kattenstaarten en roze leverkruid het moeras nog meer kleur. 

Op het water drijven waterlelies en gele plomp. Het moeras wordt 

's winters gemaaid. Het is de bedoeling om elk jaar zo'n 15 tot 20 

procent te maaien, bij voorkeur als het vriest. Dan is het 'alle hens 

aan dek' en zie je de rietmaaiers aan het werk. Vriest het niet, dan 

wordt het waterpeil tijdelijk verlaagd, zodat de maaiers toch hun 

werk kunnen doen. Opslag van jonge bomen in het moeras wordt 

in principe verwijderd, maar de ervaring leert dat er nauwelijks 

bomen kiemen, misschien omdat het moeras daarvoor 's zomer niet 

lang genoeg droogvalt. Waarschijnlijk om diezelfde reden is er ook 

nauwelijks riet gekiemd. Overigens is het volgens de nieuwste 

inzichten juist gunstig voor de natuur dat de ontwikkeling naar 

een rietland zo traag verloopt. Nu blijft de Boezem langer een 'jong 

moerassysteem', zoals je dat elders in de Zederiklanden niet of nau

welijks vindt. Een groeiend leger ganzen helpt mee om het moeras 

jong en open te houden en de vegetatiesuccessie tegen te gaan. Er 

grazen inmiddels zo'n 200 tot 300 ganzen in de Boezem . 
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Vlonderpad 

Vanaf de Zederikkade is in 2000 dwars door het zompige moe

rasgebied van de Nieuwe Zederik met veel kunst en vliegwerk een 

240 meter lang vlonderpad aangelegd. Er staan rietsigaren en grote 

pollen pluimzegge. Hier knerpen de karekieten temidden van paar

se wilgenroosjes en kattenstaarten en knalgele moeraswederik, 

moerasspirea en valeriaan. Vanaf dit pad kun je 's zomers vanachter 

een rietscherm de jagende zwarte sterns bespieden boven het brede, 

open water van de Nieuwe Zederik. Rank en sierlijk voeren ze duik

vluchten boven het water uit en plukken zo nu en dan een insect uit 

de lucht of een visje uit het water. Het vlonderpad komt uit bij een 

houten vogelkijkscherm midden in het moeras. Daar scharrelen bij

zondere vogels als baardman, waterral en porseleinhoen hun kostje 

bij elkaar. In het najaar verschijnen de felrode bessen van het bitter

zoet 
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Meten is weten 

Vanaf het eerste begin hebben de samenwerkende partners een 

uitvoerig monitoringprogramma opgezet. Niet alleen om de 

natuurontwikkeling beter te kunnen volgen, maar ook om te zien 

of de inrichtingsmaatregelen goed uitpakken. Daar valt ook lering 

uit te trekken bij het opzetten van andere natuurprojecten. Omdat 

het gebied nogal moerassig en ontoegankelijk is, heeft men uitein

delijk niet alle geplande metingen volledig kunnen uitvoeren en 

bovendien bleek dat kostbaarder dan voorzien. Toch ligt er 

inmiddels een schat aan gegevens. 

Het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden (ZHEW) 

heeft uiterst zorgvuldig tien jaar lang de oppervlaktewaterkwaliteit 

gemeten. Daarbij is zelfs meer en vaker gemeten dan oorspronke

lijk was afgesproken. Deze gegevens zijn essentieel om het eco

systeem beter te begrijpen en te beheren. 

Om de grondwaterkwaliteit en de stijghoogten te meten waren 

peilbuizen geplaatst, maar de meeste daarvan zijn vrij snel door 

vandalen vernield, zodat het Rijksinstituut voor Integraal 

Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) geen nieuwe 

gegevens meer kon verzamelen. Daarna zijn meetgegevens verkre

gen via het Hoogheemraadschap Vijfheerenlanden en TNO. 

De Dienst Landelijk Gebied (voorheen: Landinrichtingsdienst) 

heeft meteen na de inrichting van het terrein via GIS de hoogtes 

opgenomen. Ook zijn in het eerste jaar foto's en luchtfoto's 

gemaakt. Daarna is in de meeste jaren een fotoserie van de ontwik

kelingen in het gebied gemaakt. Er zijn vier zakbaken geplaatst om 

bewegingen in het maaiveld te kunnen registreren. In het eerste 

half jaar heeft Grontmij deze metingen verzorgd. 

De plantengroei is in kaart gebracht door het Zuid-Hollands 

Landschap in samenwerking met het RIZA. Hier is heel veel tijd in 

gestoken. Zo heeft het RIZA voor diverse plantensoorten digitale 

verspreidingskaarten, zogenaamde stippenkaarnen gemaakt. Ook 

hebben zij tweemaal een vegetatiekartering van het hele gebied 

gemaakt. Op een tiental vaste meetpunten heeft het Zuid-Hollands 

Landschap in de afgelopen jaren vegetatieopnamen gemaakt. 

Bovendien zijn de broedvogels en andere vogels geteld. Samen met 

andere organisaties zijn inventarisaties uitgevoerd van amfibieën, 

libellen, waterjuffers en sprinkhanen. Daarnaast zijn heel veel losse 

waarnemingen van allerlei diersoorten verzameld. Al deze waarne

mingen hebben bijgedragen aan een beter inzicht in het functione

ren van het systeem. 
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De resultaten van tien jaar natuurontwikkeling 

Een springlevend natuurgebied 

D
e Boezem ligt zeer strategisch op een kruispunt van nat veen

weidegebied (Polder Achthoven), oud rietland en grienden, 

open water en loofbos (Zouweboezem en Eendenkooi) en het rivie-

renlandschap van de Lek. Juist op dit kruispunt komt de meer

waarde van een jong moerasgebied het meest tot zijn recht. Van 

groot belang is de rust in het natuurgebied, dat geheel omdijkt is 

en wordt ingesloten door de Oude en de Nieuwe Zederik. 

Aangezien bij de aanleg van het moeras het oude slotenpatroon en 

het oorspronkelijke reliëf gehandhaafd zijn, is een heel afwisselend 

gebied ontstaan, met allerlei overgangen van nat naar droog. 

Een minpunt van de aanleg is dat voedselrijk omgevingswater 

direct het systeem instroomt. De afgelopen tien jaar is te veel 

gebiedsvreemd water ingelaten. De waterkwaliteitsdoelen worden 

doorgaans niet gehaald. Het water is te rijk aan stikstof en fosfaat, 

en in de zomer en de nazomer is ook het chloridengehalte te hoog. 

Achteraf bezien had men misschien beter een helofytenfilter kun

nen aanleggen, waarin riet en andere moerasplanten het water eerst 

voorzuiveren voordat het naar de rest van het natuurgebied 

stroomt. Vanwege de nadelen van zo'n helofytenfilter, namelijk het 

grote ruimtebeslag en de noodzaak van jaarlijks maaien en afvoe

ren van de begroeiing, is hier destijds van afgezien. Met het 

Hoogheemraadschap is afgesproken dat de op papier gemaakte 

afspraken over een wisselend peilregime voortaan ook in de prak

tijk zullen worden nagekomen. Als het gebied aan het eind van de 

winter kletsnat is, zal het 's zomers minder snel uitdrogen. Dan 

hoeft minder vervuild, gebiedsvreemd water te worden ingelaten. 
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Vogelrijkdom 

De Boezem kent een grote vogelrijkdom. Sommige vogels broe

den hier, andere gebruiken het terrein alleen om er te foerageren of 

te ruien. Tot de soorten die hier komen opvetten tijdens hun voor

en najaarstrek behoren kemphaan en groenpootruiter. Zo'n 30 tot 

40 vogelsoorten doen het gebied in de winter aan, waaronder vele 

soorten eenden en ganzen. Vooral voor de overwinterende 

krakeend is het terrein van grote betekenis. 

Tot de broedvogels behoren de rietgors en zwarte stern. In het 

voorjaar draagt de doffe, diepe roep van de roerdomp ver door het 

moeras. Je kunt hier purperreiger, blauwe reiger en ooievaar ont

moeten, evenals aalscholver, fuut, dodaars, kolgans, grauwe gans, 

nijlgans, Canadese gans, bergeend, krakeend, kuifeend, slobeend, 

winter- en zomertaling. Vooral de populaties van nijlgans, canadese 

gans, kolgans en grauwe gans zijn snel gegroeid. Ook de ijsvogel 

broedt hier. Tal van roofvogels worden hier gezien.Jaarlijks komt 

de visarend langs. In 2002 werd hier de steppearend gezien, een 

zeer bijzondere waarneming. Voorjaar 2004 verschenen voor het 

eerst drie kleine zilverreigers. In totaal worden 45 Rode Lijst-soor

ten in deze omgeving waargenomen; 20 broedvogels, 17 doortrek

kers en 8 wintergasten. 

In de plas-drasgraslanden aan de noordkant van de Boezem zit

ten vooral in het voorjaar veel steltlopers.Je ziet er kievit, grutto, 

tureluur, kemphaan, watersnip, witgatje, oeverloper, kleine plevier, 

groenpoot-, bos- en zwarte ruiter. Er zijn ook veel eenden, zoals 

wilde eend, krakeend, slobeend, zomer- en wintertaling . 
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De aangrenzende Zouweboezem is vanwege het grote aantal 

broedende purperreigers (154 broedparen in 2004) het kleinste 

belangrijke vogelgebied van Nederland. Een satellietkolonie vestig

de zich in de Boezem, maar is daar na enkele jaren om onbekende 

redenen weer vertrokken. Wél blijven de purperreigers druk 

gebruik maken van de Boezem om er voedsel te zoeken. Langs de 

brede sloten lopen de reigers graag over de slibrandjes en spieden 

de oevers af. Het zijn zichtjagers, aangewezen op helder water. In de 

vroege zomer zie je ze langs de brede middensloot stappen. Later in 

het seizoen trekken de reigers veel verder de polders in. Het zijn 

kolonievogels, maar meestal zie je er later maar een of twee tegelijk, 

net als bij de blauwe reiger. Soms staat er zomaar één langs een 

slootje. Ze doen zich tegoed aan de zeldzame, maar op deze plek in 

groten getale aanwezige kleine en grote modderkruipers. 

Traditioneel namen de rietmaaiers grote delen van de Zouweboe

zem elke winter onder handen. Omstreeks 1993 kon de Stichting 

Het Zuid-Hollands Landschap andere afspraken met de rietmaaiers 

maken. Sindsdien heeft de purperreiger de Zouweboezem als 

broedgebied ontdekt. In 1993 waren er vijf broedparen, in 2002 al 

102 broedparen, in 2004 zelfs 154 . 
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Overige fauna 

Behalve voor vogels is de Boezem ook van betekenis voor andere 

dieren. Onder de zoogdieren verdienen de waterspitsmuis en de 

ruige dwergvleermuis vermelding. De waterspitsmuis, een 

beschermde soort van de Rode Lijst, wordt vaak gezien bij het maai

en. De ruige dwergvleermuis is vaak op jacht te zien. Tot de vissen 

in het gebied behoren naast de al genoemde grote en kleine mod

derkruipers ook enkele soorten van helder, plantenrijk water. Dat 

zijn zeelt, rietvoorn, baars en snoek. Voor amfibieën is de Boezem 

een aantrekkelijk gebied. Voorkomende soorten zijn de bruine kik

ker, middelste groene kikker, heikikker, gewone pad en rugstreep

pad, kamsalamander en kleine watersalamander. Vooral de waarne

mingen van kamsalamander en heikikker, twee kwetsbare Rode 

Lijst-soorten, zijn opmerkelijk. Bij een uitvoerige inventarisatie van 

libellen en juffers in 1999 werden 16 doelsoorten voor rietland 

gespot, waarvan de glassnijder en de vroege glazenmaker extra bij

zonder waren. Verder komt in de Boezem de beschermde moeras

sprinkhaan voor . 
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Plantenrijkdom 

Bij de planten is de soortenrijkdom minder uitbundig dan bij 

de vogels, maar in dit tamelijk voedselrijke milieu was ook niet 

anders te verwachten. Er komen inmiddels toch zo'n 140 planten 

voor en een tiental soorten mossen. We zien dat krabbescheer zich 

in de sloten uitbreidt. Een andere waargenomen Rode Lijst-soort is 

het stomp fonteinkruid, een vrij zeldzame waterplant die thuis

hoort in laagveenplassen. Daarnaast zien we groot blaasjeskruid, 

waterviolier en bijvoorbeeld kransvederkruid en watergentiaan. 

Tussen de mattenbies staan soorten als grote waterweegbree, grote 

egelskop en gele waterkers. 

De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft veel tijd en 

� energie gestoken in inventarisaties van botanische waarden. Maar 

het inventariseren van dit slecht begaanbare terrein is verre van 

eenvoudig. Enkele jaren geleden zijn er luchtfoto's gemaakt. Wil 

men het gebied nauwgezet op planten inventariseren, dan zou dat 

door de seizoenen heen moeten gebeuren en dat werkt dan weer 

verstorend voor de broedvogels. Aangezien de plantenrijkdom nu 

wel bekend is, gaat de aandacht vooral uit naar de fauna. De vegeta

tieonderzoekers maken alleen nog wat insteken zodat de vegetatie

ontwikkelingen in elk geval wel worden vastgelegd . 
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Hoe nu verder? 

't X] at heeft tien jaar natuurontwikkeling uiteindelijk opgeleverd?

V V Volgens het evaluatierapport van Ingenieursbureau DHV is er alle

reden om tevreden te zijn. In tien jaar tijd is de Boezem veranderd 

van een gewoon stuk grasland in een bijzonder soortenrijk natuur

gebied. De natuurontwikkeling kan nog meer vaart krijgen door 

beter toe te zien op het peilregime. De daarvoor noodzakelijke ver

anderingen zijn al in gang gezet. Het feit dat de ontwikkeling van 

het rietland traag op gang is gekomen, is achteraf bezien eerder een 

voordeel dan een nadeel, want nu blijft dit strategisch gelegen en 

voor de vogels 'broodnodige' moerasgebied langer jong en open. 

Wél adviseert DHV om het areaal moerasgebied verder uit te brei

den. Dat kan bijvoorbeeld door nieuwe gronden ten noorden van 

het huidige natuurgebied te verwerven en vervolgens als moeras in 

te richten. Wie weet welke nieuwe verrassingen de natuur dan nog 

in petto heeft! 
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