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Inleiding 

Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze 

peiling ging over recreatie in de Boterhuispolder en Polder Achthoven. Met dit onderzoek wil het 

gemeentebestuur te weten komen of en hoe inwoners beide polders voor recreatie gebruiken of denken 

te gaan gebruiken. De uitkomsten worden gebruikt om het gemeentelijk beleid te evalueren. 

 

Deelnemers konden tussen 29 oktober en 9 november 2014 de vragenlijst invullen. Aan de peiling 

hebben in totaal 451 respondenten deelgenomen. Hiervan hebben er 44 deelgenomen via de link op de 

website van de gemeente. Dit is relatief veel en geeft aan dat het onderwerp belangrijk is voor een deel 

van de inwoners. De respons onder de panelleden bedroeg 57 procent (407 deelnemers van de 716 

panelleden).  

Om onder- en oververtegenwoordiging te corrigeren zijn de uitkomsten gewogen naar leeftijd, geslacht 

en wijk. 

 

 

Boterhuispolder 

Om te beginnen is de panelleden gevraagd of ze weten dat de Boterhuispolder toegankelijk is voor 

recreatie. Dit is bekend bij de meerderheid van de panelleden: 85 procent geeft aan dit te weten 

(figuur 1). 

 
Figuur 1 

Weet u dat de Boterhuispolder toegankelijk is voor recreatie? (n=451) 
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De meeste respondenten die op de hoogte zijn van de recreatiemogelijkheden in de Boterhuispolder 

hebben dit gelezen in het Leiderdorps Weekblad (53 procent), of een ander huis-aan-huis-blad 

(39 procent, figuur 2). Ruim een kwart van de respondenten (27 procent) heeft aangegeven zelf de 

mogelijkheden voor recreatie te hebben opgemerkt, bijvoorbeeld omdat ze er in de buurt wonen of er 

langs kwamen. Een vijfde van de respondenten heeft deze informatie van horen zeggen (21 procent). 

Ook via de gemeentelijke website ontvangen respondenten informatie (14 procent). Hiermee zijn ook de 

meeste communicatiemogelijkheden genoemd, want slechts 3 procent heeft op een andere manier van 

de mogelijkheden voor recreatie in deze polder gehoord. 

 
Figuur 2 

Hoe weet u dat de Boterhuispolder toegankelijk is voor recreatie? (n=385) 

 

 

Aan de respondenten die op de hoogte zijn van de recreatiemogelijkheden in de Boterhuispolder is 

gevraagd of ze er wel eens komen voor recreatie. Tweederde antwoord hierop positief (figuur 3).  

 
Figuur 3 

Komt u wel eens in de Boterhuispolder voor recreatie? (n=385) 

 

 

Een derde van de respondenten geeft aan geen gebruik te maken van de recreatiemogelijkheden die de 

Boterhuispolder biedt. De belangrijkste redenen die de respondenten hiervoor noemen hebben betrekking 

op het verbod om honden mee te nemen, op de locatie en op de mobiliteit. Veel mensen gaan niet naar 

de Boterhuispolder omdat hun hond niet mee mag. Anderen kiezen liever voor een locatie dichter in de 

buurt, of omdat het gebied hen niet aantrekt. Ook is de Boterhuispolder slecht toegankelijk voor mensen 

die slecht ter been zijn. Ten slotte geven veel respondenten aan er nog geen tijd of mogelijkheid voor te 

hebben gehad. 
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Figuur 4 

Hoe vaak komt u buiten het broedseizoen in de polder voor recreatie? (n=257) 

 

 

De bezoekers van de Boterhuispolder zijn gevraagd hoe vaak ze buiten het broedseizoen1 in de polder 

komen (figuur 4). De meeste bezoekers (44 procent) komen eens tot een paar keer per jaar in de 

Boterhuispolder. Dit is verreweg de grootste groep. Naarmate bezoekers vaker gebruik maken van de 

recreatiemogelijkheden wordt de omvang van de groep kleiner. Slechts 2 procent van de respondenten 

geeft aan dagelijks in de polder te komen voor recreatie. Voor de helft van de respondenten is dit eens 

per maand (28 procent) of eens per week (26 procent). 

 
Figuur 5 

Welke recreatieve activiteiten onderneemt u in de polder? (n=257) 

 

 

De meest ondernomen recreatieve activiteiten zijn wandelen (70 procent) en fietsen (68 procent, 

figuur 5). Ook geven relatief veel respondenten aan te komen voor het beleven van de natuur 

(39 procent), vogels te kijken (24 procent) of hard te lopen (20 procent). Slechts een kleine groep komt 

in de polder voor kanovaren (3 procent), een wandeling onder begeleiding van een (natuur) gids 

(2 procent) of een andere activiteit (3 procent). Er zijn geen panelleden die vissen in de Boterhuispolder. 

 

Ten slotte is aan de bezoekers van de Boterhuispolder gevraagd hun oordeel te geven over een aantal 

aspecten (figuur 6, zie volgende pagina). De respondenten die geen mening hadden zijn buiten 

beschouwing gelaten. Respondenten die matig of slecht als oordeel gaven zijn gevraagd dit toe te lichten. 

                                                
1 De Boterhuispolder is tijdens het broedseizoen gesloten voor recreatie. 
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Figuur 6  

Hoe beoordeelt u de volgende aspecten? 

 

 

De bezoekers zijn over het algemeen goed te spreken over de begaanbaarheid van de paden in de 

Boterhuispolder. 65 Procent beoordeelt dit als goed en 19 procent zelfs als uitstekend. Eén op de tien 

respondenten (in totaal 26) vindt de begaanbaarheid van de paden matig of slecht. Hun opmerkingen 

hebben voornamelijk betrekking op de ervaringen dat het pad snel overwoekerd is, vaak glad is na 

regenval, op sommige plaatsen ongelijk is en over het algemeen te smal is.  

De informatievoorziening over de polder op de informatieobjecten wordt ook positief beoordeeld. Zo 

omschrijft 67 procent deze informatievoorziening als goed en 7 procent zelfs als uitstekend. Slechts 

5 procent van de respondenten vindt de informatievoorziening over de polder matig. De genoemde reden 

is de beperktheid en onduidelijkheid van de informatie. 

 

Over het aantal rustplekken met bankje, de route-informatie op de zwerfkeien en het aantal plekken om 

een fiets te parkeren is (ruim) de helft van de bezoekers positief.  

De respondenten die de aanwezigheid van rustplekken met bankjes als matig of slecht ervaren (bijna een 

vijfde), doen dit voornamelijk omdat er naar hun mening te weinig rustplekken zijn. Ook is de afstand 

tussen de rustplekken, zeker voor invaliden, te groot. 

Een op de tien beoordeelt de route-informatie op de zwerfkeien als matig of slecht. De klachten gaan dan 

voornamelijk over de zichtbaarheid van de zwerfkeien, de beperkte informatie of de onduidelijkheid 

hiervan. Het aantal parkeerplekken voor fietsen is voor een op de zes respondenten matig of slecht. In de 

toelichting geven zij aan dat er te weinig plaatsen zijn, hoewel er geen schrijnend tekort wordt gemeld. 

 

Ruim honderd bezoekers gaven hun oordeel over de toegankelijkheid van de polder voor mindervaliden. 

Bijna een derde is hierover positief, ruim een derde negatief. In de toelichtingen wordt vooral de kwaliteit 

van de paden en de bruggen genoemd. De paden zijn moeilijk begaanbaar voor mensen met een rollator 

of rolstoel, terwijl de bruggen te steil zijn en ongelijk zijn met de grond aan weerskanten. 

 

Over de begaanbaarheid van de kanoroutes heeft slechts een klein deel van de respondenten een mening 

gegeven. Een relatief groot deel van hen (44 procent) vindt de kanoroutes matig of slecht. De 

opmerkingen gaan met name over de hoeveelheid waterplanten in het water. Ook zijn de sloten te 

ondiep en is het niet duidelijk waar je precies kan varen, opstappen en waar de verbindingen zijn. 

Daarnaast wordt genoemd dat er onderbrekingen waardoor de kano uit het water getild moet worden. 
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Polder Achthoven 

Vervolgens is een aantal vragen gesteld over de Polder Achthoven. Ruim de helft van de panelleden 

(57 procent) komt wel eens in deze polder voor recreatie (figuur 7). De Polder Achthoven wordt dus 

minder vaak gebruikt voor recreatie dan de Boterhuispolder.  

Het deel van de panelleden dat niet in de Polder Achthoven komt, geeft hiervoor uiteenlopende redenen. 

Veel respondenten vinden de locatie te ver weg of onaantrekkelijk, waardoor zij andere recreatieplekken 

verkiezen boven de Polder Achthoven. Bovendien weten veel respondenten niet van het bestaan van (de 

recreatiemogelijkheden in) de Polder Achthoven af. Het is hun onbekend, of het is er nog niet van 

gekomen. 

 
Figuur 7 

Komt u wel eens in de Polder Achthoven 
voor recreatie? (n=451) 

 

Figuur 8 

Hoe vaak komt u in de polder voor recreatie? (n=259) 
 

 

De respondenten die recreëren in de Polder Achthoven doen dit over het algemeen een paar keer per jaar 

(50 procent, figuur 8). Ruim 30 procent van de respondenten komt er ongeveer maandelijks, terwijl 

ongeveer 15 procent wekelijks in de polder komt voor recreatie. Een klein deel van de bezoekers 

(4 procent) komt er dagelijks. 

 

In tegenstelling tot de recreatieve activiteiten in de Boterhuispolder, is fietsen in de Polder Achthoven 

verreweg de meest ondernomen activiteit (88 procent, figuur 9). In mindere mate komen de bezoekers 

er wandelen (39 procent), natuur beleven (31 procent), vogels kijken (21 procent) en hardlopen/joggen 

(16 procent). Wandelen onder begeleiding van een gids, vissen en andere activiteiten (6 procent) worden 

nauwelijks ondernomen. Op het wandelen na komt dit beeld overeen met de Boterhuispolder. 
 

Figuur 9 

Welke recreatieve activiteiten onderneemt u in de polder? (n=259) 

 

 

De gemeente gaat de Ruigekade herinrichten als wandelpad. Ernaast komt een nieuw fietspad, dat in het 

landschap wordt ingepast. Rustplekken, fietsparkeervoorzieningen, visplekken, een uitkijkpunt en 

informatie-objecten moeten de route aantrekkelijk maken voor recreanten. Momenteel wordt hiervoor 
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een plan gemaakt. De panelleden zijn gevraagd suggesties te doen voor de herinrichting van de 

Ruigekade. Hieronder een korte samenvatting van de genoemde suggesties. 

Veel respondenten adviseren om vooral de natuurwaarden en de huidige charme van de Ruigekade te 

behouden. Hierbij moet ook aandacht zijn voor de vogels in het gebied. Ook wordt de suggestie gedaan 

de paden te verbeteren, het gebied beter aan te laten sluiten op andere fietsroutes en een scheiding aan 

te brengen tussen fiets- en wandelpaden om de veiligheid te verbeteren. Dit laatste hangt samen met 

genoemde ergernis over racefietsers en brommers die te hard rijden. Ten slotte doet een aantal 

respondenten het verzoek om meer bankjes en afvalbakken in de Ruigekade. 

 

Tot slot van de vragenlijst is gevraagd of er nog andere opmerkingen waren naar aanleiding van het 

onderwerp van de peiling. De opvallende punten uit reacties hierop hebben vooral betrekking op de 

discussie rondom honden en het broedseizoen. Hondenbezitters pleiten ervoor om honden, los of 

aangelijnd, toe te laten in de Boterhuispolder. Andere recreanten pleiten juist voor een strengere 

handhaving en verbod voor honden. Veel respondenten vinden ook dat de polders opengesteld moeten 

worden in het broedseizoen. Daar staat tegenover dat een kleinere groep respondenten de sluiting van 

de gebieden tijdens het broedseizoen juist wil handhaven.  

 

 
Figuur 10 

Ligging Boterhuispolder en Polder Achthoven 

 


