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1].

Inleiding.

1.1]. Aanleiding.
In het westen van de provincie Utrecht ligt een veenweidegebied met bijzondere natuur- en
landschapswaarden. In het gebied is een vitale landbouw aanwezig en zijn cultuurhistorie en
ontginningsgeschiedenis nog in ruime mate leesbaar. De verschillende onderdelen zijn nauw verweven en
kunnen elkaar versterken en stimuleren.
In 2007 zijn door gebiedspartijen afspraken gemaakt in het “Herijkt Plan de Venen”. In dit plan wordt het
proces beschreven hoe te komen tot een integrale oplossing voor de realisatie van een robuuste
natuurverbinding tussen de Nieuwkoopse plassen in het westen en de Vechtstreek in het oosten.
In het project dient een gedragen combinatie te worden gezocht met een duurzaam watersysteem,
verminderde bodemdaling, vitale landbouw, en weidse recreatie. Om tot een efficiënte aanpak te komen
is het plangebied opgedeeld in een aantal deelgebieden en deelprojecten.
Het inrichtings- en maatregelenplan reservaat polder Demmerik is onderdeel van het deelproject GrootWilnis – Vinkeveen. In het gebiedsconvenant Groot Wilnis – Vinkeveen 2010 – 2020 zijn maatregelen en
doelen beschreven die tot realisatie van het plan moeten leiden. In het realisatieplan Groot Wilnis –
Vinkeveen 2011-2020 is nader op de realisatie van deze doelen ingegaan.
Om inzicht te krijgen in de benodigde inrichtings- en beheermaatregelen heeft programmabureau
Utrecht-west aan bui-tegewoon, groenprojecten gevraagd (in overleg met de Agrarisch Natuur
Vereniging De Venen, het Staatsbosbeheer en individuele natuur beherende agrariërs) een visie te
ontwikkelen op de weidevogeldoelstelling in het gebied rondom reservaat Demmerik en in relatie tot de
draslandverbinding. Tevens is verzocht om op basis van de visie voorstellen en onderbouwingen te
leveren voor inrichtings- en beheermaatregelen voor het gehele plangebied.
De onderhavige rapportage geeft invulling aan deze opdracht.

1.2.]. Doelstelling.
In 2020 dient Demmerik e.o. als kwalitatief goede drasland- en wetlandverbinding te functioneren,
waarbij de wetlandverbinding van de A2 parallel aan de Geuzensloot loopt en via het Marickenland naar
het westen doorloopt en de draslandverbinding door polder Demmerik naar het zuiden een verbinding
vormt. Ten zuiden van de Spoordijk dient het kwalitatief goede weidevogelgebied gehandhaafd en waar
mogelijk verder te zijn ontwikkeld. De samenhang tussen het reservaat enerzijds en het agrarisch
natuurgedeelte anderzijds dient hierbij te zijn versterkt.
Aan de westzijde van het weidevogelgebied is een draslandverbinding ontwikkeld die bestaat uit de
stapstenen reservaat Demmerik en Armenland Ruwiel met omgeving en een drasland snoer met
draslandkralen in het tussenliggende gebied met agrarisch natuurbeheer. Hierbij voldoen de
inrichtingsmaatregelen aan de biotoop, maat en schaal en de actieradius voor de doelsoorten. Conflicten
tussen de draslandverbinding en de weidevogeldoelen zijn middels een afgewogen inrichting voorkomen.
Naast aan bovenstaande natuurdoelen is op integrale wijze invulling gegeven aan de overige
doelstellingen uit het convenant. Dit betekend dat ook de waterkwaliteit is verbeterd, de bodemdalingen
zijn geremd, agrarisch medegebruik mogelijk is en de recreatieve voorzieningen zijn uitgebreid.
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1.3]. Werkwijze.
Alvorens tot een uitwerking te komen is het gebied nader verkend en zijn relevante onderdelen uit
rapporten en overige informatie doorgenomen. Vervolgens hebben oriënterende gesprekken en
terreinbezoeken plaatsgevonden met medewerkers van Staatsbosbeheer, de Agrarisch Natuur
Vereniging de Venen en individuele agrarisch ondernemers uit het gebied.
Na inventarisatie van de aanwezige waarden en knelpunten in het gebied is in eerste instantie gewerkt
vanuit de actuele situatie als weidevogelkerngebied. Hierbij zijn deze actuele waarden in relatie gebracht
met de aanwezige potenties.
Daar een weidevogelgebied bij voorkeur een grote oppervlakte beslaat en een aaneengesloten ligging
heeft is vanuit de optimale situatie van de weidedoelstelling gezocht naar de meest logische ligging van
de draslandverbinding. Vervolgens is geschetst met welke bouwstenen de inrichting van deze verbinding
vorm zou kunnen worden gegeven, zonder de openheid en predatorintrek te verslechteren.
Maatregelen, biotopen en landschapstypen die zich het minst verenigen met de openheid van de
weidevogeldoelstelling zijn hierbij zover mogelijk van de weidevogelkernen voorgesteld en maatregelen
die goed kunnen samenvallen met weidevogelmaatregelen zijn in de overgangszone gesitueerd.
Onderstaande aspecten zijn o.a. in de afwegingen en voorstellen betrokken:
aanwezige actuele- en potentiele waarden;
de uitgangssituatie van voor de doelsoorten en doeltypen belangrijke factoren;
het ruimtebeslag;
de beheerbaarheid van zowel de draslandverbinding en de wetlandkraal zelf als
het agrarisch- en reservaatgebied;
het realiseren van een uitgangsituatie die tegen acceptabele kosten kan worden beheerd;
het behouden van de openheid ten bate van weidevogels en landschappelijke kwaliteiten
het respecteren van cultuurhistorische waarden;
het beperken van predatie op weidevogels en van ganzenoverlast voor de agrarische sector;
het uitbreiden van de mogelijkheden voor recreatief medegebruik en natuurbeleving
gekoppeld aan het vergroten van draagvlak in de streek;
het combineren van functies i.r.t. de overige gebiedsdelen waar mogelijk;
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2].
Gebied.
Het projectgebied is direct ten zuidoosten van Vinkeveen gelegen. Globaal wordt de begrenzing gevormd
door de Geuzensloot in het noorden, het bebouwingslint langs Donkereind in het westen, de Demmerik in
het oosten en de Korenmolenweg en de in het verlengde hiervan lopende kade in het zuiden.
In het noorden tussen de Geuzensloot en de Spoordijk is de wetlandkraal voorzien. In het westen, tegen
het bebouwingslint, tussen de Spoordijk en de Ter Aase Zuwe is het weidevogelreservaat van
Staatsbosbeheer gelegen. Ten zuiden en oosten hiervan ligt het agrarisch gebied waar door de Agrarisch
Natuur Vereniging in samenwerking met de lokale agrariërs het weidevogelbeheer wordt vormgegeven.
Op circa 300 meter achter het bebouwingslint van Donkereind is van noord naar zuid door het
Staatsbosbeheer weidevogelreservaat en het agrarisch gebied de draslandverbinding voorzien.
E.e.a. is weergegeven in figuur 1.
Een integrale gebiedsbeschrijving wordt hier achterwege gelaten. Het gebied is in tal van rapporten en
notities uitgebreid beschreven. Dit rapport dient derhalve als inhoudelijk achtergronddocument voor het
inrichtings- en maatregelenplan te worden gelezen.
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Figuur 1. Overzicht kaart gebiedsproject.
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3].

Analyse huidige situatie en visie op maatregelen.

3.1]
Algemeen.
Polder Demmerik is een fraaie polder waar de combinatie van agrarisch gebruik, cultuurhistorie en
natuurwaarden nog in ruime mate aanwezig is. Het is een karakteristiek landschap voor het Hollands
Utrechts veengebied, waarin de verkaveling en kleine landschapselementen een cultuurhistorische
waarde vertegenwoordigen. Het gebied heeft een relatief groot percentage open water dat wordt
gevormd door de vele slootjes en de frequent voorkomende bredere watergangen .
Het gebiedsconvenant en het realisatieplan Groot Wilnis - Vinkeveen voorziet in de ontwikkeling van
meerdere doelen. Voor het onderdeel natuur worden meerdere functies beoogd (zie paragraaf 1.2).
De verschillende onderdelen uit het convenant hebben de potentie om met elkaar te conflicteren.
Het is van belang om in de ontwerpfase steeds goed te blijven toetsen of de voorgenomen maatregelen
voor het ene doel andere doelstellingen niet frustreren. De samenhang tussen alle beoogde functies
zowel binnen de natuurdoelstelling als met de overige gebiedsdoelen dient derhalve steeds te worden
bewaakt. Soms zal het noodzakelijk blijken dat er een keuze tussen twee belangen moet worden
gemaakt. Anderzijds is het een uitdaging om middels creatief maatwerk, goede overgangen en zoneringen
in het inrichting- en maatregelenplan te realiseren. Om het bewaken van de integraliteit van de
plandoelstellingen te borgen kan worden overwogen één van de projectteam medewerkers specifiek met
deze focus naar het project te laten kijken.
3.2]
Weidevogelgebied.
In zowel het agrarisch gebied en het reservaatgebied zijn weidevogelpopulaties aanwezig die het zonder
meer als goed weidevogelgebied doen kwalificeren. Uit inventarisatierapporten en rapportages over het
gevoerde agrarisch natuurbeheer komt echter ook een beeld naar voren van een geleidelijke afname.
De afname betreft zowel de aantallen als de diversiteit van het soortspectrum. Deze afname gaat
aanzienlijk langzamer dan de landelijke trend, maar is onmiskenbaar aanwezig. Verwacht wordt dat de in
het convenant overeengekomen verlaging van het polderpeil in (delen van) het agrarisch gebied en de,
tegen de verwachting in, op gang gekomen intensivering van sommige bedrijven tot een grotere
inspanning zal moeten leiden om de weidevogelpopulaties op peil te houden.
Bij de terreinbezoeken en uit de gevoerde gesprekken kwam een beeld naar voren waarbij er sprake is
van twee deelgebieden waarin zich de actuele weidevogelkernen bevinden. Met name het noordwestelijk
kerngebied dat in het reservaat van Staatsbosbeheer is gelegen is te klein om in de toekomst te kunnen
standhouden als volwaardig weidevogelgebied. Het zuidoostelijke kerngebied bij de agrarisch natuur
vereniging is aanzienlijk groter, maar haalt ook net de minimum oppervlakte die noodzakelijk wordt
geacht voor een op zich zelf functionerend weidevogelgebied. In dit deelgebied speelt tevens de
voorgenomen peilverlaging en voortgaande intensivering .
Ook zijn er twee deelgebieden te onderscheiden waar ogenschijnlijk veel potentie aanwezig is (figuur 2).
Deze beide delen hebben al geruime tijd een lage weidevogeldichtheid. Bij een terreinbezoek bleek dat in
het kansrijk geachte deelgebied ten noorden van de Spoordijk een redelijke oppervlakte geschikt
kruidenrijk grasland aanwezig is dat als kuikenland voor een groter gebied kan functioneren. Hoewel dit
gebied niet is aangemerkt als subsidiabel gebied in het kader van de SNL is het waardevol om te
verkennen of het middels vrijwillig weidevogelbeheer een bijdrage kan leveren aan het totale gebied.
Inspanningen m.b.t. het creëren van een grotere open ruimte en lichte weidevogelmaatregelen kunnen
echter in combinatie met het aanwezige grasland in eigendom van Staatsbosbeheer (wat een grote
potentie heeft als kuikenland) een goede bijdrage leveren aan de kwaliteit en robuustheid van het totale
gebied. In het zuidelijk gelegen kansrijk geachte gebied wordt een beheer gevoerd dat voornamelijk is
gericht op agrarische productie. In dit deelgebied wordt momenteel gewerkt aan een bedrijfsuitbreiding
middels de nieuwbouw van een stal.
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Uit gesprekken met enkele agrarisch ondernemers ter plaatse bleek dat zij, binnen de mogelijkheden van
hun bedrijfsvoering, bereid zijn te kijken naar passende vormen van beheer waarbij weidevogels meer
kansen krijgen. Hier liggen derhalve kansen voor uitbreiding van het agrarisch natuur beheer en derhalve
een taak voor de Agrarisch Natuur Vereniging.

Potentieel goed weidevogelgebied

Actueel goed weidevogelgebied

Figuur 2 Actuele en potentiele weidevogelgebieden in Demmerik.

Hoewel in de korte tijd van deze opdracht niet kon worden achterhaald hoe de aantalsontwikkeling van
de weidevogels i.r.t. de landschappelijke kwaliteit en het beheer in de afgelopen decennia is verlopen
bestaat de indruk dat een aanvankelijk grotere open ruimte geleidelijk gecompartimenteerd is geraakt.
Dit lijkt ontstaan door ontwikkeling van ruige, moerassige delen in het zuidelijke deel van het
reservaatgebied , opgroeiende houtopstanden lokaal in de overige gebiedsdelen en de, als gevolg van
ouder worden van de beplantingen, toenemende barrièrewerking van de Spoordijk (figuur 3).

Figuur 3. Openheid aantastende elementen in Demmerik

Mogelijk draagt ook het (toenemende ?) verkeer op de Ter Aase Zuwe bij aan het meer versnipperd raken van
de weidevogelkernen. Het werd als opmerkelijk ervaren dat tijdens de bezoeken driemaal een weidevogel als
verkeerslachtoffer op de Ter Aase Zuwe werd aangetroffen (2x scholekster & 1x kievit), waar elders weinig
weidevogels als verkeerslachtoffer worden gemeld. Naast verstoringsinvloed roept dit de vraag op of het
kuikenland in het reservaatgebied voldoende bereikbaar is voor weidevogelkuikens die de weg over moeten
steken als ze van reservaat Demmerik gebruik willen maken..
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Voor weidevogels is het van belang dat zij kunnen beschikken over een grote open ruimte met weinig
randinvloeden. Als minimum areaal wordt uitgegaan van circa 200 hectare, zodat na aftrek van randinvloeden
een aaneengesloten gebied van minimaal 150 hectare overblijft.
Hoe groter deze open ruimte is hoe beter een gebied kan functioneren als weidevogel kerngebied.
In Demmerik voldoen de afzonderlijke kerngebieden overwegend niet (meer) aan deze randvoorwaarden,
alleen het kerngebied aan de zuidzijde benaderd de minimum oppervlakte. Een belangrijke maatregel zou
moeten zijn om de deelgebieden als openruimte te koppelen door het opheffen van de verruiging in het
zuiden van het reservaat, het geheel verwijderen dan wel afzetten en in een hoge zaagcyclus nemen van
openheid verstorende houtopstanden en het verminderen van de versnipperende werking van de Spoordijk en
de Ter Aase Zuwe. In dit verband wordt opgemerkt dat het gedeelte ten noorden van de Spoordijk dat niet
wordt omgevormd naar een wetlandkraal zijn agrarische functie behoud. Het inzetten door de agrarisch
natuurvereniging op weidevogeldoelen in dit deelgebied zal naar verwachting een bijdrage kunnen leveren
aan verbetering van het bestaande weidevogelgebied wanneer parallel de maatregelen om te komen tot een
grotere open ruimte zijn gerealiseerd. Hierdoor zal een robuuster weidevogel gebied kunnen ontstaan.
Belangrijk in dit verband is te constateren dat dit deelgebied niet is opengesteld voor SNL subsidie.
Voor het gebiedsproject is het van belang vanuit de weidevogeldoelstelling dat een grote open ruimte wordt
gerealiseerd, waarbij de beoogde maatregelen voor de draslandverbinding zodanig worden gesitueerd dat zij
de openheid niet aantasten. Tevens dienen structuren die kunnen bijdragen aan intrede door predators en
broedgebied voor ganzen zo veel als mogelijk te worden beperkt door zonering en maatwerk detaillering toe
te passen.
3.3]
Plasdras.
Plasdras situaties zijn nu met name aanwezig in het uiterste noordwesten (SBB) en zuidoosten (ANV). Een in
het agrarische gebied gelegen plasdras situaties van de ANV ligt op een recent door DLG aangekocht bedrijf .
Bezien vanuit de ruimtelijkverdeling is het wenselijk dat er een extra locatie met plasdras wordt gerealiseerd in
het middendeel van het gebied. Naast behoud en uitbreiding van de huidige plasdras situaties is het wenselijk
te kijken naar de beheerbaarheid van de plasdras situaties voor zowel het Staatsbosbeheer als de Agrarische
Natuur Vereniging.
In het reservaat van Staatsbosbeheer lijkt a.g.v. de hogere waterstand plasdras met natuurlijk verloop tot de
mogelijkheden te behoren. Het verdient aanbeveling dit nogmaals in detail te bezien d.m.v. maaiveldhoogte
metingen en in nadere afstemming met Staatsbosbeheer. Specifieke aandacht voor de plasdras situaties bij
het Staatsbosbeheer dient te worden gegeven aan het maaibeheer. De plasdras mag niet verruigen en wordt
bij voorkeur minimaal eenmaal per jaar in de nazomer geheel diep uit gemaaid, waarbij het maaisel wordt
afgevoerd. Als gevolg van de hoge waterpeilen in combinatie met sterk hol gelegen percelen leidt dit in de
huidige situatie soms tot beheerproblemen. Het lijkt wenselijk om voor de plasdraspercelen voorzieningen aan
te leggen die het mogelijk maken het waterpeil ten bate van het beheer voor korte periode te verlagen.
Bij de plasdras situaties onder beheer bij de Agrarisch Natuur Vereniging geldt mogelijk de omgekeerde
situatie. Als gevolg van de grotere drooglegging is het mogelijk dat plas-dras situaties in het voorjaar te vroeg
droogvallen. Als gevolg van de hogere ligging cq de voorgenomen peilverlaging kan mogelijk niet door middel
van vrij verval vanuit de sloten water worden aangevuld. Het nat houden van de plas-dras kan daardoor een
arbeidsintensieve klus worden wanneer deze regelmatig m.b.v. een tractorpomp moeten worden gevuld.
Naast de extra benodigde arbeid is ook de aanwezigheid van tractor en uitvoerend medewerker tijdens het
vullen ongunstig, daar in de vestigingsperiode weidevogels extra verstoringsgevoelig zijn.
Voor het op peil houden van de plas-dras kan het wenselijk zijn om een permanente voorziening te realiseren.
De wenselijkheid cq noodzaak hiertoe zal nader met de Agrarisch Natuur Vereniging moeten worden
besproken alvorens in het maatregelenplan op te nemen.
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Omtrent de mogelijkheden en voorwaarden m.b.t. zowel het tijdelijk opzetten van de plasdras situaties als het
tijdelijk droogzetten van laaggelegen delen dient de peilbeheerder te worden geconsulteerd.
Een ontbrekende schakel in het gebied lijkt de afwezigheid van zogenaamde greppel- of kuiken plasdras te zijn.
Met name in het agrarische weidevogelgebied kan deze maatregel, die bij voorkeur in combinatie met een
kleinschalige kuikenmaatregel (zie bijlage 2) wordt genomen, een sterke verbetering van de opgroeihabitat
betekenen. Helaas past de maatregel niet in de standaard beheerpakketten voor het agrarisch natuurbeheer,
waardoor indien hiervoor wordt gekozen e.e.a. middels een maatwerk pakket moet worden vorm gegeven.
3.4]
Bodemleven en zuurgraad.
Bodemleven en zuurgraad zijn nauw met elkaar verbonden. In de huidige situatie is het onduidelijk hoe deze
voor een weidevogelgebied belangrijke factoren zich hebben ontwikkeld door het ontbreken van voldoende
recente gegevens. Voor beide aspecten zijn goede maatregelen voor handen om, indien de situatie hier om
vraagt deze met een eenmalige ingreep en vervolg beheer te verbeteren. Het is wenselijk om de
uitgangssituatie van zuurgraad en bodemleven inzichtelijk te maken in minimaal de reservaatdelen met een
weidevogeldoelstelling van polder Demmerik.
3.5]
Kuikenland.
Opgroeibiotoop voor kuikens vormt één van de belangrijkste randvoorwaarden voor een goed
weidevogelgebied. Als gevolg van plaats trouw zullen weidevogels die in een gebied zijn geboren voor het over
grote deel daar ook terugkeren als broedvogel. Een goede opgroeibiotoop die bijdraagt aan een voldoende
jongen productie is dan ook een belangrijke factor voor stabiele weidevogelpopulaties.
In het gebied van Staatsbosbeheer is ruim voldoende en kwalitatief goed kuikenland aanwezig. Binnen het
agrarische gebied lijkt het kuikenland nog te weinig aanwezig en dient de ruimtelijke spreiding te worden
geoptimaliseerd. Voor het gebied met agrarisch natuurbeheer is afgesproken dat circa 10% van de oppervlakte
een beheervorm krijgt die wordt gekwalificeerd als kuikenbiotoop. Voor het onderhavige gebied komt dit neer
op circa 20 hectare. Momenteel is de Agrarisch Natuur Vereniging bezig deze oppervlakte te vergroten en
wordt inmiddels circa 10 hectare gerealiseerd.
Door kleine oppervlakte in te richten met een zogenaamde greppel plasdras waaromheen een, relatief bezien,
klein oppervlakte kuikengrasland wordt gerealiseerd (zie bijlage 2) kan op eenvoudige wijze de gewenste
optimalisering in ruimtelijke spreiding worden bereikt. Door deze kleinschalige kuikenmaatregelen te
realiseren in kleinere oppervlakte dan nu gebruikelijk, maar met een grotere frequentie kan bij een gelijke
oppervlakte een groter rendement worden bereikt. Om bovenstaande te realiseren zullen op de gekozen
locaties aanpassingen aan greppels en greppelomgeving moeten worden opgenomen in het inrichtings- en
maatregelenplan. Voor een deel kunnen deze maatregelen worden gecombineerd met maatregelen in het
kader van de draslandkralen die in het agrarisch gebied zijn voorzien. Ook kan d.m.v. regulier beheer worden
gewerkt aan kleinschalige kuikenmaatregelen (zie bijlage 3). Overleg en afstemming met de Agrarisch Natuur
Vereniging om tot de meest geëigende locaties en detaillering te komen tijdens opstellen van het inrichtingsen maatregelenplan is wenselijk.
3.6
Zwarte stern.
De zwarte stern is één van de kroonjuwelen in het gebied. Door vrijwilligers, Agrarisch Natuur Vereniging en
Staatsbosbeheer wordt terecht veel aandacht besteed aan deze kritische soort. In het gebied worden jaarlijks
vlotjes uitgelegd om extra broedgelegenheid op gunstige, rustig gelegen locaties te realiseren.
De aantallen lijken de afgelopen jaren redelijk stabiel (zie tabel 1).
Jaar/periode 77/85 86/90 91/95 96/00 01/05 06/10 2011 2012
paar reservaat (77/10 gemiddelde)
10,7
16,8
17,4
16,2
18,8
9,6
13
15
reservaat (pr. 100/ha)
5,8
9,1
9,4
8,8
10,2
5,2
7,0
8,1
Demmerik totaal paar
Donkereind totaal paar

32
30

38
44

26
62

Tabel 1. Aantal ontwikkeling zwarte stern in reservaat Demmerik, bron: div. rapportages L. Heemskerk.
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Over de soort wordt tweejaarlijks uitgebreid gerapporteerd. In verschillende rapportages wordt de
veronderstelling gedaan dat de beschikbaarheid van voedsel voor zwarte sterns in de kuikenfase een
beperkende factor zou kunnen zijn in het gebied. Ook toenemende predatie door met name kleine
mantelmeeuwen wordt als knelpunt benoemd.
Het veldwerk van de onderhavige opdracht viel te vroeg in het seizoen om uitspraken te doen over de
beschikbaarheid van kleine visjes en grote insecten in de jongen fase van de sterns. Het zal meer inzicht geven
als gegevens omtrent foerageergebied, voedselbenutting en predatie worden besproken met de coördinator
van het zwarte stern project.
Met behulp van de beschikbare broedgegevens en aanvullende informatie over gebied gebruik,
voedselbenutting en predatie kan een zogenaamde kansenkaart voor de zwarte stern worden opgesteld.
Deze ‘kansenkaart’ kan vervolgens worden gekoppeld aan voorgenomen maatregelen ten bate van de
draslandkralen en maatregelen in het weidevogelgebied (kuikenland / meer kruidenrijkdom),
oeverinrichtingen en de overgangen tussen de wetlandkraal en het open weidegebied waardoor de
maatregelen beter kunnen aansluiten bij uitbreiding van de voedselbeschikbaarheid voor de zwarte stern.
3.7]
Predators.
Vanuit het gebied komt informatie omtrent toenemende predatie. Met name hermelijn (cq kleine
marterachtigen), roofvogels en kraaien en in mindere mate vos worden genoemd. De laatste jaren wordt ook
een toenemende predatie door kleine mantelmeeuwen, die zich sinds 2009 in het gebied hebben gevestigd,
genoemd als bron van predatie.
Tijdens de veldbezoeken ten bate van de onderhavige opdracht werd de aanwezigheid van verschillende
predators vastgesteld. In een bosje nabij de Geuzensloot werd een territoriale havik waargenomen. In een
klein bosje direct ten zuiden van het Staatsbosbeheerreservaat werd een buizerdnest aangetroffen en in het
verruigde deel in het zuiden van dit reservaat was een territoriaal paar bruine kiekendieven aanwezig. Het
effect van ruigtevegetaties en houtopstanden in het gebied i.r.t. predators wordt hiermee bevestigd.
Ook zwarte kraaien komen verspreid in het gebied tot broeden. De situatie m.b.t. de kleine mantelmeeuwen
kon binnen het tijdbestek van deze opdracht niet nader worden beoordeeld. Vooralsnog lijken de aantallen
broedende vogels van deze soort (3 territoria in 2012) dusdanig gering dat slechts een minieme invloed wordt
verondersteld. Anderzijds werden berichten in het gebied ontvangen over foeragerende kleine
mantelmeeuwen vanuit een broedpopulatie bij knooppunt Holendrecht aan de A2.
Hoewel geen bodempredators werden waargenomen zullen deze gezien de aanwezige biotoop ongetwijfeld in
het gebied aanwezig zijn.

Figuur 4.
Verruigde oevers en houtopslag binnen het weidevogelgebied
dragen bij aan betreding door bodempredators en bieden zowel
broed- als uitkijkplaatsen voor vliegende predators.
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Predators horen bij elk natuurlijk systeem, derhalve is de aanwezigheid in beginsel geen probleem.
Een soort als de bruine kiekendief kan zelfs als doelsoort binnen de wetlandkraal worden genoemd en
moerasbosjes behoren al geruime tijd in ons land tot het reguliere broedbiotoop van havik en buizerd.
Anderzijds moet het predators niet te gemakkelijk worden gemaakt. Maatregelen om predatie in
weidevogelgebieden te beperken bestaan uit drie onderdelen.
Ten eerste het ontwikkelen van een goede weidevogelstand. Bij een hoge dichtheid zijn
weidevogels immers goed in staat om predators te verjagen.;
Ten tweede een beheermozaïek waarin voldoende lang gras in de kuikenfase aanwezig is om te
kunnen schuilen bij komst van een predator;
Ten derde is het zaak om een weidevogelgebied open te houden. Solitaire bomen en bosjes,
alsmede verruigde gebieden horen niet in centrale delen van weidevogelgebieden aanwezig te
zijn. Ook ruigtevegetaties en verruigde randen die het mogelijk maken om vanuit de randen het
gebied in te trekken dienen te worden voorkomen;
In de actuele situatie komen zowel houtopstanden, solitaire bomen als ruigte vegetaties verspreid in het
gebied voor. In het maatregelenplan is het wenselijk dat ingrepen worden opgenomen om de intrek en
vestiging van predators te beperken. Bij de uitwerking van maatregelen ten bate van de drasland
stapstenen dient er rekening mee te worden gehouden dat geen nieuwe mogelijkheden voor predators
worden gerealiseerd. Hiertoe is de keuze voor het type natuurvriendelijke oever en overige drasland
maatregelen die vanuit de voorgenomen ontwikkeling van een draslandverbinding in het gebied zijn
voorzien van groot belang om de gewenste combinatie van functies te kunnen realiseren.
3.8]
Ganzen.
In het gebied is een tamelijk grote populatie ganzen aanwezig. In onderstaande tabel zijn de meest recente
aantallen uit de broedvogelinventarisatie van Heemskerk/Staatsbosbeheer opgenomen.
grauwe gans
soep gans
brandgans
Nijlgans
grote Canadese gans

38 terr.
130 terr.
2 terr.
9 terr.
3 terr.

Tabel 2. Broedvogelinventarisatie reservaat Demmerik 2012 , Heemskerk/SBB, 2012

Ganzenpopulaties bestaan naast broedparen uit niet broedende vogels. Zo komen grauwe ganzen in de
regel pas in hun derde levensjaar tot broeden. De zomerpopulatie is derhalve in de regel factor 6 tot 8
groter dan broedpopulatie. In de beeldvorming wordt als gevolg van bovenstaande de omvang van
broedpopulaties soms overschat. Om goed inzicht in de ganzenpopulatie, alsmede de opbouw hiervan te
verkrijgen is het aan te bevelen om naast een broedvogelinventarisatie rond eind juli een telling van de
zomerganzenpopulatie uit te voeren.
In het zuidwestelijke deel van het reservaat bevind zich een forse groep soepganzen, daarnaast zijn grauwe
gans, brandgans, grote Canadese gans en Nijlgans broedvogel in het gebied. De grauwe ganzen kunnen
worden gerekend tot de gebiedseigen vogels en behoren tot de doelsoorten van moerasgebieden.
De overige soorten behoren in het onderhavige gebied allen tot de zogenaamde exoten, al wordt over
brandgans en grote Canadese gans in sommige gebieden discussie gevoerd omtrent de mogelijke wilde
herkomst.
Ganzenpopulaties leiden in veel gevallen tot conflicten met het aangrenzende agrarisch gebruik. Daarnaast
treedt in sommige gebieden in ons land concurrentie op tussen weidevogels en ganzen. Met name
‘kortsnavelige’ soorten als brand- en rotgans die de percelen zeer kort af kunnen grazen zijn hierbij
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betrokken. Lokaal wordt overlast gemeld van ganzen op plasdrassituaties die hierdoor in mindere mate of
niet meer functioneren. Gezien bovenstaande ligt zowel vanuit de prioritering op weidevogels als vanuit
het belang van het aangrenzend agrarisch gebied het voeren van populatiebeheer op ganzen in de rede.
Begin dit jaar is overeenstemming bereikt tussen zeven partijen, waaronder de LTO en het
Staatsbosbeheer, in het zogenaamde “G7-akkoord”. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt op welke wijze
en met welke organisatievorm het ganzenbeheer kan worden uitgevoerd. In zogenaamde gebiedsplannen
kan de regionale invulling binnen de kaders van het akkoord verder vorm worden gegeven.
Het projectgebied valt tevens binnen de zogenaamde 20 kilometerzone vanaf Schiphol waar voor de
grauwe gans een maatregelenplan is vastgesteld.
Het bij aanvang op het gewenste niveau brengen van de ganzenpopulatie in het maatregelplan zal de
uitgangssituatie voor het gebiedsproject verbeteren. Het verdient aanbeveling om deze maatregel in
samenhang met het G7 –beleid en het maatregelenplan rond Schiphol vorm te geven.
3.9]
Waterkwantiteit en -kwaliteit.
Tijdens de gebiedsoriëntatie is het beeld ontstaan dat er nog veel onduidelijkheid is bij gebiedspartijen en
gebruikers omtrent de waterkwantiteit en waterkwaliteit. Wat zijn de beoogde peilen en vooral tot welke
drooglegging gaan deze leiden. Ook in meer algemene zin komen er tegenstrijdige geluiden over de
waterkwaliteit in het gebied naar buiten, waardoor e.e.a. moeilijk beoordeeld kan worden.
Met name de drooglegging in de verschillende jaargetijden is van belang voor zowel de ecologische doelen
als de beheerbaarheid. Momenteel wordt in de geraadpleegde documenten voornamelijk over peilen
gesproken. Opgemerkt wordt dat het oppervlakte waterpeil veelal weinig indicatie geeft over de
drooglegging en derhalve over de geschiktheid voor de doelstellingen en de beheerbaarheid hiervan.
Als gevolg van de wegzijging naar de dieper gelegen droogmakerijen ten westen van het onderhavige
gebied is sprake van een wisselende en moeilijk interpreteerbare drooglegging.
In algemene zin kan worden gesteld dat voor grasland gebieden met een hoofdfunctie natuur een hoog peil
in winter tot late voorjaar essentieel is. In de zomer en herfst is het vanuit beheer en het voorkomen van
verruiging van belang dat maaiwerkzaamheden en oeverschoning bij een voldoende draagkrachtige bodem
kunnen worden uitgevoerd en de na beweiding met vee voldoende lang kan doorlopen om met korte
vegetatie de winter in te gaan. Een wat lager zomerpeil en een hoog winterpeil is derhalve van belang,
waarbij het (te) vroeg op laten lopen van het peil in de herfst ongewenst is.
Over de werking en het effect van één van de aanwezige onderbemalingen die afwatert op het reservaat
zijn de meningen verdeeld. Enerzijds wordt deze aangemerkt als een kans om het reservaat door te
spoelen daar de waterkwaliteit ten oosten van het reservaat beter zou zijn als gevolg van het ontbreken
van invloeden uit de Dorpswetering. Anderzijds wordt de onvoorspelbaarheid wanneer water in het
reservaat beschikbaar is cq op het reservaat wordt geloosd als een belemmering aangemerkt. In het kader
van de onderhavige opdracht kon onvoldoende inzicht worden verkregen omtrent dit onderwerp. Het is
van belang dat alle relevante aspecten op waterkwaliteit en -kwantiteit duidelijk zijn als met het opstellen
van het inrichting- en maatregelenplan wordt gestart.
In het gebied lijken op vele plaatsen ondiepe watergangen voor te komen. De combinatie van ondiep water
en grote aantallen karper, die met name in de paaitijd veel op werveling van bodem slib te weeg brengt,
kan mede oorzaak zijn voor het verminderde doorzicht. In het kader van het gebiedsconvenant zijn
inmiddels baggerwerken gestart waarbij een stimuleringsregeling vanuit Waternet wordt toegepast.
Aandachtpunt hierbij dient te zijn dat de aangelegde waterdiepte zodanig wordt gekozen dat bij een
gemiddelde baggeraanwas de gewenste waterdiepte in stand kan worden gehouden bij een baggercyclus
van maximaal eenmaal per 5 jaar en liefst met een lagere frequentie. E.e.a. houdt in dat 5 maal de
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gemiddelde baggeraanwas in het gebied als over diepte t.o.v. de schouwnorm wordt gerealiseerd bij de
uitvoering van de werken in het kader van het maatregelenplan.
De grote breedte van de watergangen en de milieukwaliteit van de baggerspecie maakt het op sommige
locaties lastig om de achterstand in het baggerwerk in te lopen. Om de gewenste waterkwaliteitsdoelen te
bereiken is het noodzakelijk om ook (een deel van) de bredere watergangen in een goede uitgangspositie
te brengen. Dit zal zowel de waterkwaliteit, het doorzicht en de overleving mogelijkheden van waterfauna
in periode van vorst of langdurig hoge temperaturen verbeteren. Anderzijds zal een diffuse overgang van
water naar land een grote bijdrage leveren aan de mogelijkheden voor een groot deel van de doelsoorten.
Vanuit deze optiek geldt dat het ondiep laten van een zone langs de (natuurvriendelijke) oever in de
bredere watergangen een goede bijdrage zal kunnen lever aan de draslandverbinding en de wetlandkraal.
3.10] Oevervegetaties
Zowel in het agrarisch- als het reservaatgebied worden soortenrijke oevers aangetroffen. Het betreft zowel
waardevolle typen met grote helofyten en lissenvegetaties als soortenrijke oevers met dotterbloem,
koekoeksbloem, tweerijige zegge, zeegroene muur, et cetera die als bronpopulatie voor zowel overige
oevers als nieuw te realiseren nat- en vochtig schraalland kunnen dienen.
Het stimuleren van deze oevers door een gericht beheer in de laatste twee á drie meter naar de sloot,
waarbij zowel het maaibeheer, de bemesting als de wijze van oeverschoning aandacht verdienen, kan in
hoge mate bijdragen aan meerdere doelstellingen uit het gebiedsconvenant. Zo draagt een goed
oeverbeheer met waardevolle oevervegetaties bij aan de waterkwaliteit, de voedselbeschikbaarheid voor
zowel weidevogels als zwarte sterns en aan de insecten- en kleine zoogdierfauna. Tevens wordt het gebied
aantrekkelijker voor de natuurgerichte recreant doordat de belevingswaarde toeneemt. Behoud en
ontwikkeling van deze oevers vraagt dan ook aandacht van alle partijen.
Waar mogelijk kan de ontwikkeling van oevervegetaties verder worden gestimuleerd. Dit kan zowel door
actieve inrichtingswerken uit te voeren als door het realiseren van een gunstige uitgangspositie door in het
inrichtings- en maatregelenplan het verwijderen van de aanwezige ruggen met slootvuil op te nemen.
Binnen de Agrarisch Natuur Vereniging kan mogelijk (nog) meer worden ingezet op het stimuleren van een
op de ontwikkeling van oevervegetaties afgestemd beheer en een zorgvuldige toepassing van bemesting..
3.11] Botanisch waardevolle percelen.
In het reservaatgebied van Staatsbosbeheer zijn verschillende percelen aanwezig met een waardevolle
vegetatie. Percelen met een dotterbloemtype, maar ook schrale percelen met orchideeën komen lokaal
voor. Bij enkele extensief werkende agrariërs zijn eveneens nog waardevolle botanische percelen aanwezig.
Het is van belang deze relict populaties te behouden. Om dit te kunnen bereiken is het wenselijk om de
beschikbare gegevens te verzamelen en een overzicht te maken van percelen die vanuit hun actuele
botanische waarden in het maatregelenplan worden gevrijwaard van fysieke inrichtingswerken. Om de
beheerbaarheid te waarborgen dienen deze percelen van een goede beheerontsluiting te worden voorzien,
zodat een optimaal beheer, van deze als brongebied essentiële relicten, kan worden gewaarborgd. Alvorens
het inrichtings- en maatregelenplan op perceel niveau wordt uitgewerkt dient op basis van de beschikbare
kennis over waardevolle locaties een zogenaamde ‘blijf af gebieden kaart’ te worden samengesteld. Overleg
hierover met Staatsbosbeheer en de Agrarisch Natuurvereniging is hierbij gewenst.
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Figuur 5. Vochtig schraalland met koekoeksbloem.

3.12] Berm vegetaties.
Tijdens het opstellen van de onderhavige visie kwam informatie naar voren omtrent de vegetatie in de
bermen in en rond het gebied. De berm langs de Ter Aase Zuwe bleek op sommige plaatsen gevoelig voor
houtopslag die de potentie heeft in de nabije toekomst de openheid van het gebied aan te tasten. Deze
zogenaamde verhouting is recent verwijderd, maar begint inmiddels te her groeien. Maatregelen om deze
her groei definitief te verwijderen zijn essentieel om de voor weidevogels noodzakelijke grote open ruimte
te kunnen realiseren..
Naast ongewenste situatie komen langs dezelfde weg plaatselijk waardevolle vegetaties voor met oa.
koekoeksbloem en tweerijige zegge. Op één locatie blijkt de bedreigde kievitsbloem in deze berm aanwezig
te zijn en verspreidt zijn er groeiplaatsen van orchideeën.
Ook aan de Demmerik zijn in het recente verleden waardevolle vegetaties vastgesteld. Zo werd bekend dat
in de berm en het oostelijke in een punt uitlopende deel van het Demmeriksebos tot voor kort een grote
groeiplaats van de zeldzame blauwe knoop aanwezig was. De blauwe knoop moet worden gezien als één van
de doelsoorten van het beoogde nat- en vochtig schraalland. Tijdens één van de veldbezoeken werd op deze
locatie uitvoering van een klepel maaibeheer waargenomen.
Bij de uitwerking van eventuele maatregelen in de bermen dient rekening te worden gehouden met deze
groeiplaatsen. Daarnaast is het wenselijk om het beheer van deze bermen aan te laten sluiten op de doelen
van het aangrenzende gebied. Het lijkt in dit verband logisch om het beheer van de bermen mee te nemen
bij het nog op te stellen (koepel) beheerplan.
3.13] Draslandverbinding.
De in het gebiedsconvenant voorgenomen draslandverbinding dient te bestaan uit draslandstapstenen ter
plaatse van het reservaat Demmerik en de omgeving van Armenland Ruwiel en een drasland snoer met
-kralen in het agrarisch gebied die de verbinding tussen deze stapstenen vormt. Om e.e.a. goed te kunnen
combineren met de hier tevens prioritair gestelde weidevogeldoelstelling is het wenselijk de grote open
ruimte van het weidevogelgebied leidend te laten zijn voor de loop van de draslandverbinding (zie ook
figuren 6 & 11 in de navolgende paragraven). Tevens is het van belang om een goede keuze te maken uit de
mogelijke maatregelen voor de beoogde functie.
Binnen de draslandverbinding kan in dit verband het beste worden gekozen voor de maatregelen, klein
watervlak, nat- en vochtig schraalland en verschillende typen natte- en vochtige oeverinrichtingen. Talud- en
drasoevers die gevoelig zijn voor het vestigen van houtopslag en/of verruiging zijn hier minder wenselijk.
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In het kader van het gebiedsconvenant is het beoogde drasland nader uitgewerkt. De onderstaande definitie
is hierbij vastgesteld: “Drasland is niet bemest kruidenrijk hooiland dat maximaal 30 centimeter boven het
oppervlakte waterpeil ligt. De bijbehorende natuurbeheertypen zijn vochtig hooiland en nat schraalland. In de
zomer staat er geen water op deze gronden. In de winter kunnen ze blank staan. Binnen elke kraal, de
verbindende natuurgebiedjes zoals die in het gebiedsconvenant zijn benoemd, moet de volledige range aan
hoogten van 0 tot 30 cm boven het oppervlakte waterpeil aanwezig zijn. In drasland kun je planten soorten
vinden als Echte koekoeksbloem, dotterbloem, riet orchis, blauwe knoop, egel boterbloem, blauwe zegge,
kale jonker en grote ratelaar”.
In alle gevallen dient zorg te worden gedragen dat na inrichting een zorgvuldig en op het doeltype afgestemd
beheer wordt gevoerd. In dit verband is het wenselijk dat parallel aan het inrichtingsplan een beheeradvies
voor de verschillende doeltypen aan de beoogd beheerder wordt meegegeven.
Elementen van de draslandverbinding die zijn gelegen tegen een passage van een weg worden bij voorkeur
iets ruiger en grootschaliger ontworpen dan de elementen in het open agrarisch gebied , zodat een goede inen uittrede in een beschermde omgeving ontstaat van waaruit de oversteek kan plaatsvinden.
3.14] Wetland kraal
Ten noorden van de Spoordijk is in een deel de wetlandkraal gepland. Het andere deel van dit gebied
behoud een agrarische functie. Het inzetten door de agrarisch natuurvereniging op weidevogeldoelen in het
agrarisch deelgebied ten noorden van de Spoordijk zal bijdrage aan verbetering van het bestaande
weidevogelgebied wanneer parallel de maatregelen om te komen tot een grotere open ruimte zijn
gerealiseerd. Hierdoor zal een robuuster weidevogel gebied kunnen ontstaan. Belangrijk in dit verband is te
constateren dat dit deelgebied niet is opengesteld voor SNL subsidie. Een en ander is hierboven onder het
kopje weidevogelgebied reeds beschreven.
De wetlandkraal moet zowel kunnen functioneren als migratiebiotoop en (tijdelijk) leefgebied.
In het kader van het gebiedsconvenant is het beoogde drasland nader uitgewerkt. De onderstaande definitie
is hierbij vastgesteld: “Wetland is een mozaïek van open water, drijvende waterplanten, planten die met hun
voeten in het water staan, riet dat in het water of op het land groeit, biezen en zeggen die in vochtige grond
groeien en hier en daar een wilgenstruik. De essentie zit in de geleidelijke overgang van water naar land waar
verlanding optreedt door waterplanten en moerasplanten: de precieze vorm en aanblik hiervan kunnen
verschillen maar (half) hoge `rietkragen’ maken er steeds deel van uit. Het belangrijkst en meest kritisch is
waterriet: in het water tussen de rietstengels leven tal van kleine waterdieren, bedreigde moerasvogels en
paaien snoeken en andere vissen. Bepalende planten zijn riet, lisdodde, biezen, zeggen, galigaan en
paddenrus. Richting het water gaan deze over in bv. krabbenscheer en fonteinkruiden. Het waterpeil loopt op
van 50 cm onder maaiveld naar 10 cm boven maaiveld. Het is belangrijk dat het peil een natuurlijk
fluctuerend karakter heeft. Dit wil zeggen dat het in de winter en het voorjaar hoger staat dan in de zomer”.
Door de wetlandkraal in noordelijke en noordwestelijke richting op te bouwen met de robuustere en
grovere elementen en naar het potentiele weidevogelgebied, in het oosten, meer transparant en
kleinschaliger te laten verlopen kunnen beide biotopen op een goede wijze in elkaar overlopen. In het gebied
zijn daarnaast verschillende bestaande elementen en structuren aanwezig die als basis kunnen worden benut
voor de wetlandkraal door handhaven en/of uitbouwen tot onderdeel van de wetlandkraal. In bijlage 6 zijn
enkele voorbeelden van deze mogelijkheden op basis van bestaande structuren ten bate van de
beeldvorming nader uitgewerkt. Specifieke aandacht dient m.b.t. dit onderdeel te worden besteed aan de
haalbaarheid van een doorlopende verbinding ter hoogte van de bebouwing bij Gemaal de Ruiter.
3.15 Ecologische verbindingen.
In het gebiedsplan worden maatregelen voorgesteld voor enerzijds de realisatie van een ‘wetlandkraal’
tussen rijksweg A2 en reservaat Demmerik en anderzijds een ‘draslandverbinding’, tussen deze
‘wetlandkraal ‘en de Korenmolenweg. In andere deelprojecten zal deze ecologische verbinding verder vorm
worden gegeven om uiteindelijk aan te sluiten op de natuurgebieden aan de oostzijde van de Nieuwkoopse
plassen.
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Hoewel geen onderdeel van het onderhavige project is het goed om bij het opstellen van het maatregelen
plan voor Demmerik een doorkijk te maken naar de aansluitingen. Voor de wetlandkraal is het van belang dat
er fauna in- en uittrede plaatsen worden gerealiseerd langs de Geuzensloot. De verbinding van de
aangrenzende Kleine plas met de Vinkeveense plassen lijkt vooralsnog alleen te bestaan uit de brug in de
N201 ter hoogte van het gemaal De Ruiter. In hoeverre deze brug ook als functionele faunapassage kan
functioneren dient in een aansluitend project te worden onderzocht. Idealiter wordt in de toekomst ook
meer westelijk een tweede passage onder de N 201 tussen de Kleine plas en de Vinkeveense plassen
gerealiseerd, zodat dit plassengebied ecologische aansluiting vindt met het onderhavige plangebied.
Bij de reconstructie van de A2 is ter hoogte van de Geuzensloot een ecopassage onder de weg door
gerealiseerd die op termijn aansluiting moet geven aan de verbinding met de Vechtplassen.
De functionaliteit van de ecopassage onder de A2 is momenteel nog marginaal. Enerzijds moet aan de zijde
van het projectgebied nog de in- en uittrede biotoop worden aangelegd en anderzijds moet ten oosten van
de A2 nog een verbinding naar het Vechtplassengebied worden gerealiseerd.
Het lijkt gewenst om de aantakking van de wetlandkraal met de ecopassage aan de westzijde in het
voorgenomen maatregelenplan expliciet op te nemen. Omgevingsinrichting en doortrekken van de
verbinding aan de oostzijde zullen op termijn invulling moeten krijgen om de investeringen die nu worden
gedaan aan ‘wetlandkraal’ en ‘draslandverbinding’ optimaal te laten renderen.
Ook de verbinding tussen de wetlandkraal en het Marickenland in het westen dient middels locatie gerichte
maatregelen ter hoogte van de Spoorbaan te worden voorbereid. Gezien de locatie in de nabijheid van de
bebouwing van Vinkeveen en de beperkte ruimte kan gedacht worden dit in combinatie met een recreatief
medegebruiksfunctie of een educatieve functie te ontwikkelen. Overleg met de gemeente Ronde Venen
hieromtrent is noodzakelijk.
Binnen het onderhavige projectgebied verdient de aansluiting van de ‘draslandverbinding’ op de Ter Aase
Zuwe en in mindere mate ter hoogte van de Korenmolenweg aandacht in het inrichtings- en
maatregelenplan. Onder de kop ‘draslandverbinding’ is in de onderhavige rapportage hier reeds aandacht
aan besteedt.
3.16] Recreatie
In de huidige situatie zijn in het gebied weinig rondgaande wandelingen mogelijk. In de bestaande
wandelmogelijkheden wordt slecht in beperkte mate de informatievoorziening gericht op natuurbeleving.
Ook zijn voorzieningen als bankjes, kijkpunten, etc. buiten de terreinen van recreatie Midden-Nederland,
vrijwel afwezig. Het realiseren van rondgaande wandelingen met voldoende voorzieningen, alsmede het
inrichten van natuurbelevingspunten, kan een bijdrage leveren aan het vergroten van het draagvlak en geeft
invulling aan het thema ‘weidse recreatie’. Door de maatregelen te uniformeren en bij voorkeur een
herkenbaar en eigen karakter te geven stimuleert dit het wij gevoel tussen beheerders en wordt de
(voorgenomen) samenwerking naar buiten uitgestraald. De nabijheid van de kern Vinkeveen is hierbij een
interessante mogelijkheid om meer betrokkenheid van de bewoners bij het gebied te verkrijgen. Bij de
ontwikkeling van bovengenoemde routes moet verstoring van het weidevogelgebied steeds als
aandachtpunt worden meegenomen.
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4].

Mogelijke maatregelen.

4.1]
Algemeen.
Onder het inrichten van een gebied met een natuurdoelstelling wordt veelal verstaan het aanleggen van
nieuwe elementen die (nog) niet of te beperkt in het gebied aanwezig zijn. Bij omvorming van een gebied zijn
dit inderdaad belangrijke factoren echter indien het gebied in belangrijke mate de aanwezige
landschapsvorm dient te behouden maar een andere hoofdfunctie krijgt ligt e.e.a. vaak genuanceerder.
In voorkomend geval dienen maatregelen die zich op het grensvlak van inrichting en beheer bevinden te
worden meegenomen om tot een goede uitgangssituatie te komen. Gedacht kan hierbij worden aan
werkzaamheden als baggeren, greppelen, zagen, ganzenbeheer, verbeteren bodem zuurgraad, bodemleven
beschikbaarheid, berminrichting, etc.
Ook het realiseren van een goede uitgangssituatie voor het beheer verdient in dit stadium aandacht.
Mede gezien de verwoording van de doelstellingen in het gebiedsconvenant, waarbij ook breder wordt
geformuleerd dan traditionele inrichtingswerken, lijkt het beter te spreken over een inrichtings- en
maatregelenplan dan van een inrichtingsplan. Overwogen kan worden om middelen uit het maatwerkbudget
in te zetten om deze bredere benadering te implementeren.
In de onderhavige rapportage zijn wij uitgegaan van boven beschreven brede benadering en zijn
aanbevelingen voor het opheffen van achterstallig onderhoud en ongewenste ontwikkelingen (bijvoorbeeld
ontstaan door beheer onder suboptimale omstandigheden als gevolg van het te lang uitblijven van
inrichtingsmaatregelen) meegenomen. Ook maatregelen ten diensten van een effectief en betaalbaar
toekomstig beheer zijn als aanbeveling om op te nemen in het inrichtings- en maatregelenplan vermeld.
Van belang is dat het gebied als eenheid wordt bezien. Uiteraard zijn er deelgebieden met verschillende
functies en ambitieniveaus, maar de veelheid aan doelen die binnen een op zich beperkte oppervlakte
moeten worden gerealiseerd maakt dat rekening met de verschillende functies moet worden gehouden.
In dit verband is het zeer gewenst dat de samenwerking tussen gebiedspartijen verder wordt ontwikkeld en
uitgebouwd. Door op deelgebied overschrijdende onderdelen samenwerking te starten kan dit geleidelijk
verder worden ontwikkeld. Onder deze deelgebied overschrijdende onderdelen kan o.a. worden gedacht
aan:
het openhouden van de grote centrale ruimte waar weidevogels een belangrijke factor zijn voor
zowel het agrarisch natuurbeheer als het reservaatbeheer;
maatregelen ten bate van de zwarte stern met elkaar af te stemmen bij aanvang van het
seizoen en de resultaten als gebiedsresultaten te blijven presenteren;
plas-dras situaties met het oog op weidevogel vestiging zodanig te situeren en beheren dat ze
elkaar kunnen aanvullen en versterken;
ganzenbeheer in overleg en gezamenlijkheid uitvoeren;
recreatieve routes en voorzieningen op elkaar af stemmen en uniformeren, zodat eenheid
ontstaat;
Een jaarlijks afstemmingsoverleg waarin resultaten van het afgelopen jaar en plannen voor het komende jaar
tussen beheerders worden gedeeld kan hieraan een goede bijdrage leveren.
4.2]

Weidevogelgebied.

Eén van de belangrijkste maatregelen om het weidevogelgebied te behouden en te versterken is het
realiseren van een voldoende groot aaneengesloten open gebied voor weidevogels. Hiertoe dient aanvullend
zaagwerk te worden verricht, de verruiging aan de zuidzijde van het Staatsbosbeheer reservaat te worden
opgeheven en is het wenselijk om snelheid remmende maatregelen op de Ter Aase Zuwe te nemen.
De specifieke maatregelen worden onderstaand verder gedetailleerd.
In figuur 6 is het weidevogelkerngebied weergegeven dat kan ontstaan indien de voorgestelde maatregelen
worden uitgevoerd. De west- en noordrand van dit gebied kan dan de begrenzing vormen van de
draslandverbinding en de wetlandkraal (zie figuur 11).
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Figuur 6. Door het opheffen van barrières kan een aaneengesloten open weidevogelgebied worden gerealiseerd.

4.3]
Open ruimte.
Om de voorgestelde grote open ruimte te realiseren dienen verspreid in het gebied solitaire bomen te
worden verwijderd of tot knotboom te worden omgevormd. Een belangrijk element in deze is de direct ten
oosten van reservaatgebied Demmerik gelegen kleine bosschage, waarin 2013 een buizerd zijn nest heeft
gebouwd. Idealiter wordt het bosje geheel gerooid en getransformeerd tot een klein watervlak, zodat in de
toekomst geen frequent terugkerend zaagbeheer optreedt. Indien (bijvoorbeeld vanuit landschappelijke of
cultuurhistorische waarden) dit niet tot de mogelijkheden blijkt te behoren kan het bosje in een hoog
cyclisch hakhoutbeheer worden genomen, waarbij het eenmaal per 4- of 5 jaar geheel wordt afgezet.
Gerealiseerd moet worden dat bij deze tweede keuze extra beheerwerk wordt gegenereerd.
Voor de Spoordijk wordt geadviseerd om het middendeel (over een lengte van circa 25%) geheel af te zetten
en de ruigte in de bermen om te vormen tot een kruidenrijk grasland met maaibeheer. Op de aangrenzende
delen kan dan over enkele tientallen meters een hoog cyclisch hakhout beheer worden gevoerd, waardoor
de begroeiing geleidelijk over gaat van een besloten kade via een half open kade naar een graskade. De
voorgestelde delen om het hout te verwijderen kennen nu reeds een aanzienlijk beperktere houtopstand
dan de beide ‘kopeinden’ van de Spoordijk. Door het uitvoeren van deze maatregel worden de gebieden aan
de noord- en de zuidzijde van de Spoordijk ruimtelijk gekoppeld, kan het weidevogelgebied worden vergroot
en ontstaat een ecologisch samenhangend gebied. Op een deel van de aanwezige brede bermen aan de
zuidzijde is Staatsbosbeheer enkele jaren terug reeds een hooilandbeheer gestart. De botanische
ontwikkelingen zijn hierbij zeker positief te noemen. Voorgesteld wordt de verruigde bermen in het gedeelte
wat houtvrij wordt gemaakt eveneens om te vormen naar schrale graslandtypen.
Gezien de aanwezigheid van zowel cultuurhistorische als landschappelijke belangen dienen maatregelen die
van belang worden geacht vanuit het herstellen van de openheid hierop te worden getoetst. Bij strijdigheid
tussen deze belangen dient een prioritaire afweging, onderbouwd te worden gemaakt.
In onderstaande figuur is op hoofdlijnen het noodzakelijk geachte zaagwerk opgenomen. Voor een totaal
zaagplan zal een nadere gebiedsverkenning moeten worden uitgevoerd en overleg moeten worden gevoerd
met de individuele eigenaren alvorens particuliere eigendommen in het inrichtings- en maatregelenplan
worden opgenomen.
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Te verwijderen solitaire boom
In hakhout beheer te nemen deel spoordijk
Om te vormen deel spoordijk

Figuur 7. Globale weergave van wenselijk zaagwerk om een groot open weidevogelgebied en ruimtelijke samenhang te realiseren.

Geadviseerd wordt de moerassige ruigte aan de zuidzijde van het Staatsbosbeheer reservaat op te heffen
d.m.v. het geheel verwijderen van de vegetatie en deze, voor een weidevogeldoelstelling te laag gelegen
delen, op te hogen. Dit ophogen kan kosteneffectief worden aangepakt door de betreffende percelen in te
richten als baggerdepot, waarmee een combinatie met de wenselijk geachte baggerwerken (zie ook
onderstaande desbetreffende paragraaf) kan worden gerealiseerd.
De voorgestelde maatregelen om de huidige vier onderscheiden deelgebieden voor weidevogels te
transformeren tot een grote open ruimte met een hoofdfunctie weidevogels (zie hierboven) zal bijdragen
aan meer verplaatsing mogelijkheden voor oudervogels met kuikens zodat reeds beschikbaar kuikenland in
het Staatsbosbeheer reservaat beter ten diensten kan komen van de agrarische weidevogelgebieden.
Anderzijds zal ook de situatie voor uitwisseling van insecten, die als voedsel voor de kuikens kunnen dienen,
verbeteren.
4.4]
Plasdras
Om het gebied verder te optimaliseren als weidevogelgebied is het wenselijk dat integraal naar de ligging van
de plasdrassituaties in het gebied wordt gekeken. Indien er een goede ruimtelijke verdeling is tussen de
verschillende plasdras situaties en afstemming (ook tussen beheerders) m.b.t. het instellen en droog laten
vallen wordt gerealiseerd zullen de plasdrassen’ elkaar versterken en kan de functionaliteit verder
toenemen.
Het is van belang dat bij het vervreemden van een recent door DLG aangekochte bedrijf (waarop zich al
jaren een plasdras in beheer bij de agrarisch natuurvereniging bevindt) een nieuwe eigenaar wordt
gevonden die de continuïteit van deze plasdras kan en wil waarborgen. Voor de vestigingsbiotoop, waarvan
de plasdrasgebieden een essentieel onderdeel uit maken is continuïteit van groot belang. Ook is er behoefte
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aan een extra vestigingsplasdras op het snijvlak van het Staatsbosbeheer reservaat en Agrarisch Natuur
Vereniging percelen nabij de Ter Aase Zuwe.

Figuur 8. Ligging plas-dras percelen.

Om plasdras gebieden in de toekomst efficiënt en tegen acceptabele kosten te kunnen blijven beheren kan
het plaatsen van weidepompen op zonne-energie een wenselijk onderdeel van het inrichtings- en
maatregelen plan zijn. Hiermee kan het op peil houden in de delen met agrarisch natuurbeheer in het
voorjaar en het droogzetten van de bij Staatsbosbeheer in lage delen aanwezige plasdrassen in de nazomer
t.b.v. het maaien, beiden effectief worden uitgevoerd. De door de firma Bom Aqua B.V. ontwikkelde
‘hooilandpomp’ kan voor beide situaties een adequate oplossing bieden. Voor de exacte invulling van de
maatregelen dient vooraf overleg met beide beherende partijen plaats te vinden.

Figuur 9. Bom-aqua, hooilandpomp.

Met name in het agrarisch gebied is het wenselijk om de vestiging plasdrassen uit te breiden met enkele
zogenaamde greppel plasdrassen. Greppel plasdras heeft zich elders bewezen als zeer succesvolle maatregel
ten bate van kuikenoverleving en voedselbeschikbaarheid voor oudervogels in droge voorjaren. Knelpunt
hierbij kan zijn dat het geen reguliere maatregel is in het subsidiestelsel voor het agrarisch natuurbeheer.
Via een provinciaal maatwerkpakket kan worden overwogen hier als nog invulling aan te geven.
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4.5]
Bodemleven.
De aanwezigheid van een voldoende groot en gevarieerd bodemleven is voor een weidevogeldoelstelling
een belangrijk aspect. Indien in een gebied het bodemleven in te geringe mate aanwezig is en/of de
beschikbaarheid van aangrenzend foerageergebied te beperkt of op te grote afstand is gelegen kan het nodig

zijn om het bodemleven een impuls te geven. Bodemleven beperkingen spelen in de regel voornamelijk in
reservaatgebieden. Om de noodzaak tot het uitvoeren van een bodemleven impuls te bepalen is het
wenselijk op de tien percelen met de grootste drooglegging in het reservaat een bemonstering van het
bodemleven uit te voeren. M.b.v. de gevonden waarden kan worden bepaald of maatregelen wenselijk zijn,
waarna de impuls kan worden uitgevoerd volgens de beproefde methode van zuurgraad op orde brengen en
enten van bodemleven.
4.6]
Kuikenland
De spreiding van het kuikenland in met name het agrarisch weidevogelgebied kan worden verbeterd door dit
in plaats van op enkele plaatsen, perceel breed, in kleiner eenheden met een betere spreiding in het gebied
te realiseren. Zo’n kleinschalige kuikenmaatregel kan bestaan uit een greppel plas-dras van circa 150 meter
lengte die wordt omzoomd door een onbemeste en bij de eerste snede niet mee gemaaide zone van circa
4000 vierkante meter. Detaillering van deze, door ons elders succesvol toegepaste maatregel, is in bijlage 2
opgenomen. Naast bovengenoemde combimaatregel kan ook door middel van een afgestemd beheer
kuikenland worden ontwikkeld, de meest gewenste beheervorm hiervoor is opgenomen in bijlage 3.
4.7]
Zwarte stern.
De maatregelen voor zwarte sterns bestaan in veel gebieden voornamelijk uit het aanbieden van nestvlotjes
op hiertoe geschikte en rustig gelegen plaatsen. Veelal wordt het aanbieden van vlotjes gecombineerd met
een aangepaste beheer vorm als uitgestelde maaidatum of een extensieve standweiden, eveneens gericht op
het creëren van rust. In het verleden zijn in het onderhavige gebied ook oeverinrichtingsmaatregelen
uitgevoerd om de foerageerbiotoop voor zwarte sterns te verbeteren. Van deze maatregel zullen ook o.a.
purperreigers en de libellenfauna profiteren. De maatregelen in het kader van de wetlandkraal en de
draslandstapsteen en -kralen zullen eveneens bijdragen aan een grotere voedselbeschikbaarheid, waardoor
de foerageerhabitat verder zal toenemen.
Om een duurzame populatie van de zwarte stern in het gebied te kunnen waarborgen en de maatregelen te
optimaliseren is het wenselijk om in overleg met de vrijwilligers die zich bezig houden met deze soort de
huidige broedplaatsen en foerageergebieden in kaart te brengen. Door deze kennis mee te nemen in
enerzijds het inrichtings- en maatregelenplan en anderzijds de aanbiedingslocaties van vlotjes in de toekomst
kan de populatie mogelijk een extra groei impuls krijgen.
4.8]
Predators.
In het gebied is discussie over de aanwezigheid en rol van predators i.r.t. de ontwikkeling van de
weidevogelpopulatie. De voorgestelde maatregelen m.b.t. het herstellen van de openheid door het
verwijderen van verspreide bosjes en bomen en het opheffen van de verruigde delen in het Staatsbosbeheer
reservaat zal de situatie verbeteren. Een zorgvuldige afweging m.b.t. de te nemen maatregelen ten bate van
de draslandverbinding is eveneens essentieel om predators niet te faciliteren in het weidevogelgebied.
Hierbij is het van belang goed inzicht te hebben in de aanwezige predators en hun gedrag zodat de
maatregelen optimaal worden afgestemd op het gedrag van deze dieren, waardoor ze kunnen worden
afgeleid van het weidevogelgebied. Meer inzicht in de problematiek die lijkt te zijn ontstaan door de
vestiging van kleine mantelmeeuwen is wenselijk om te bezien of hier rekening mee gehouden kan worden
bij het opstellen van het inrichtings- en maatregelenplan.
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4.9]
Ganzen.
In polder Demmerik verdient het aanbeveling de ganzenpopulatie terug te brengen tot bij de
gebiedsdoelstelling passende aantallen. Een eenmalige maatregel die in overleg en samenwerking met het
‘ganzenbeleid Schiphol’ en het lokale ganzenberaad plaatsvindt verdient hierbij de voorkeur. In deze
samenstelling kan ook de gewenste populatieomvang gezamenlijk worden bepaald.
Door het verwijderen van de ruigtevegetaties in het gebied zal de oppervlakte broedbiotoop voor ganzen
afnemen. Anderzijds zal de aan te leggen draslandverbinding nieuwe broedmogelijkheden kunnen gaan
bieden. De broedmogelijkheid voor ganzen in de draslandverbinding kan worden beperkt door een
zorgvuldige afweging van de aan te leggen type elementen en de beheerbaarheid hiervan.
Naast het realiseren van een gunstige uitgangssituatie door eenmalige populatiereductie als maatregel in het
inrichtings- en maatregelenplan op te nemen is een goed plan van aanpak en afstemming rond het vervolg
beheer tussen gebiedspartijen een belangrijk aandachtpunt. Het opstellen van een meerjarig
ganzenbeheerplan dat als basis dient voor dit vervolgbeheer is gewenst.
4.10] Waterkwantiteit en -kwaliteit.
Alvorens dat maatregelen voor waterdoelen, plasdrassituaties en aanleg hoogten van oeverinrichtingen,
etc. worden uitgewerkt dient een goed inzicht te worden verkregen in zowel de waterhuishouding, de
waterkwantiteit als de waterkwaliteit. Een vertaling van de beoogde waterpeilen naar de drooglegging waar
toe dit zal leiden en de effecten op de wegzijging is hierbij essentieel om tot de juiste maatregelen,
hoogteligging en beheerbaarheid voor het gebied te kunnen komen.
Conform het gebiedsplan zal de waterkwaliteit voornamelijk moeten worden gerealiseerd door gebruik te
maken van het zelfreinigend vermogen. De procentueel grote hoeveelheid oppervlaktewater in het gebied in
combinatie met de voorgenomen aanleg van natuurvriendelijke oevers bieden hiertoe naar verwachting
voldoende mogelijkheden. In dit verband is het van belang dat een vrij groot deel van de natuurvriendelijke
oevers wordt gerealiseerd in een type met een onderwaterbanket. Dras- en taludoevers zijn hier minder
wenselijk en zullen slechts een beperkte bijdrage kunnen leveren aan het zelfreinigende vermogen.
Dit type oevers biedt tevens veel broedgelegenheid aan ganzen en wordt door bodempredators als
beschutte gebiedsintrede gebruikt. Hetgeen in de draslandverbinding niet wenselijk is m.b.t. de
weidevogeldoelen.
4.11] Baggerwerken.
In grote delen van het gebied is sprake van een beperkte waterdiepte die veelal minder dan 0.30 meter
bedraagt (Bware, 2011). Voor meerdere doelstellingen uit het gebiedsplan is een grotere waterdiepte van
belang. Om de voorgenomen maatregelen ten bate van de draslandverbinding en de wetlandkraal na aanleg
de eerste jaren te vrijwaren van ingrijpende beheerwerkzaamheden en vanuit de voor de ontwikkeling van
beoogde doelsoorten en doeltypen gewenste waterkwaliteit dient baggeren een essentieel onderdeel van
het inrichtings- en maatregelenplan te zijn. Geadviseerd wordt om de actuele situatie van waterhuishouding
en waterdiepte te inventariseren en een baggerplan voor het gebied op te stellen. De kleinere watergangen
kunnen als regulierbeheer na het opstellen van een meerjaren baggerplan worden gebaggerd door de
beheerders. Bredere watergangen en watergangen die grenzen aan in te richten of te ontwikkelen locaties
dienen in het kader van het inrichtings- en maatregelenplan vooruitlopend op of parallel hier aan te worden
gebaggerd.

Figuur 10. Op een aantal plaatsen is baggerachterstand aanwezig.
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Voor het reservaatgebied kan (een deel van) de vrijkomende baggerspecie worden benut om de aanwezige
lage, natte ruigte op voor weidevogels ongewenste locaties, op te heffen door hier een baggerdepot op aan
te leggen (zie ook onder de kop “Open ruimte” hier boven) die na rijping wordt gevlakt en als grasland
ingericht. Ook (te) hol gezakte percelen in delen met een weidevogeldoelstelling kunnen in sommige gevallen
worden benut voor het plaatsen van vrijkomende baggerspecie. In dit verband is een goed zicht op de ligging
van laag gelegen delen en de kwaliteit van de vrijkomende baggerspecie van groot belang. Overleg over de
beschikbaarheid en implementatie van deze gegevens met zowel Staatsbosbeheer als Waternet is
voorafgaand aan het opstellen van het inrichtings- en maatregelenplan gewenst.
4.12] Oevervegetaties.
In het gebied zijn op verschillende plaatsen waardevolle oevers aanwezig. Het lijkt wenselijk om de
belangrijkste oevers vanuit vegetatieoogpunt te verkennen en in beeld te brengen. Oevermaatregelen in het
kader van het inrichtings- en maatregelenplan worden bij voorkeur niet uitgevoerd op locaties waar actuele
waarden aanwezig zijn. Bij het Staatsbosbeheer is kennis aanwezig waar deze oevers in hun gebieden zijn
gelegen. Voor het agrarisch gebied kan mogelijk via de Agrarisch Natuur Vereniging informatie worden
verkregen. De als actueel waardevolle oever benoemde gebieden krijgen bij voorkeur een afgestemd beheer.
Hiervoor kan in het agrarisch gebied het pakket soortenrijke rand worden gestimuleerd en op actueel en
potentieel waardevolle oevers een beheeradvies worden gegeven. In het reservaatgebied kan door
beheervoorwaarden gericht op de oever in het pachtcontract op te nemen eveneens worden geanticipeerd.
Lokaal kunnen oevers met potentie licht worden geprofileerd, zonder dat direct naar een talud of
natuurvriendelijke oever behoeft te worden vergraven. Deze zeer kleinschalige maatregel waarbij de oever
iets flauwer wordt opgetrokken op een breedte die met een gangbare cyclo maaier kan worden gemaaid kan
veel resultaten bieden. Wanneer vervolgens een beheer van jaarlijks tweemaal uitmaaien plaatsvindt en
geen mest in de oever wordt gebracht zullen gezien de grote potenties in het gebied snel bloemrijke oevers
kunnen worden ontwikkeld. De eerste maal zal het maaien hierbij rond eind juli dienen te gebeuren en de
tweede maal half september vooruitlopend op de oeverschoning.
4.13] Botanisch waardevolle percelen.
Alvorens locaties op kaart in te tekenen waar inrichtingswerken of anderszins maatregelen worden
voorgesteld is het verstandig een overzicht te op te stellen van percelen met een actuele botanische
waarden. Deze percelen worden aangemerkt als percelen die niet voor inrichtingsmaatregelen in aanmerking
komen, maar als bestaande waardevolle natuur dienen te worden gehandhaafd. Waar nodig is het wenselijk
maatregelen om de beheerbaarheid te vergroten in het plan op te nemen, zodat optimaal beheer van deze
als bronpopulatie fungerende delen kan worden gewaarborgd.
4.14] Bermvegetaties.
Gezien de aanwezigheid van zowel potentiele knelpunten m.b.t. de openruimte als relictpopulaties van
waardevolle doelsoorten voor het gebied is het wenselijk de bermen binnen het gebiedsconvenant mee te
nemen in zowel het inrichtings- en maatregelenplan als bij het voorgenomen (koepel) beheerplan. De onder
de sub-paragraaf “recreatie” voorgestelde functie ten bate van de doorgaande recreatieve verbinding
versterken deze behoefte. Hierbij is het in beeld brengen van de exacte locaties van zowel de waardevolle
soorten als waar de knelpunten van verruiging en houtopslag optreden van belang om de juiste keuzen in
genoemd plan te maken.
4.15] Draslandverbinding.
De ligging van de draslandverbinding dient in belangrijke mate te worden bepaald door de gewenste open
ruimte van het weidevogelgebied (zie boven). In onderstaand kaartbeeld is een mogelijke uitwerking
weergegeven die aansluit op het voorstel voor de grote open ruimte in figuur 6. Hierbij is bij de aansluiting
op de wetlandkraal en bij de te passeren wegen een ruimere invulling gegeven aan de draslandverbinding,
terwijl grenzend aan het open weidegebied meer kralen in de vorm van losse en nattere elementen worden
voorgesteld (zie figuur 11).
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Wetland kraal

Structuurrijke draslandkraal

Nattere en lagere draslandkraal

Figuur 11. Mogelijke situering van wetlandkraal en de draslandverbinding die recht doet aan het aangrenzende
weidevogelgebied.

De maatregelen om de draslandverbinding te ontwikkelen dienen zoveel als mogelijk aan onderstaande
voorwaarden te voldoen:
Optimale benutting van bestaande structuren en actuele waarden;
Zo beperkt mogelijk ruimtegebruik van productiegrasland;
Geen aantasting van het open karakter door potenties voor verruiging of houtopslag te
voorkomen;
Eenvoudig en kosteneffectief te beheren;
Geen intrede veroorzaken van predators in het weidevogelgebied;
Zo min mogelijk broedbiotoop genereren voor ganzen;
Kansrijke maatregelen kunnen onder andere zijn:
Het aanleggen van kleine watervlakken op laag gelegen en of agrarisch ineffectieve perceeldelen
en overhoeken;
Het aanleggen van vochtig schraalland door het plaggen van kopakkers, waarbij het
essentieel is dat de percelen voldoende draagkracht behouden om ze in de nazomer machinaal te
kunnen maaien en afruimen;
Het aanleggen van drasoevers langs hoofdwatergangen en brede watergangen, waarbij de
gehele oever een onderwaterbanket dient te krijgen zodat deze ongeschikt is als broedbiotoop
voor ganzen en voor intrede van bodempredators. Bijkomend voordeel is dat een dergelijke
oever laag cyclisch (zie figuur B4-2 in bijlage 4) kan worden beheerd zonder dat verhouting en
verruiging optreden;
Het naar een minimaal 1: 4 talud profileren van slootoevers en deze middels een aangepast
oeverbeheer ontwikkelen tot bloemrijke randen die jaarlijks worden gemaaid en afgeruimd;
Het laten verlanden van een zone van circa 3 meter breedte in brede watergangen door de
baggerwerken excentrisch in de sloot uit te voeren en de ‘verlandingsoever ‘niet (jaarlijks) te
schonen (voorbeeld zie figuur B4-1 in bijlage 4)
Het realiseren van kleine elementen d.m.v. het benutten van bestaande structuren en situaties.
In bijlage 5 zijn enkele elders door ons toegepaste basisprincipes van deze zogenaamde
kleinschalige watermaatregelen weergegeven.
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4.16] Wetlandkraal.
Voor de realisatie van de wetlandkraal kunnen vrijwel alle in de voorgaande paragraaf genoemde onderdelen
worden benut. Waar mogelijk dienen de elementen iets grootschaliger te worden toegepast. Lokaal is een
iets ruigere verschijningsvorm hierbij gewenst. Meer nog dan voor de draslandverbinding geldt voor de
wetlandkraal dat waar mogelijk gebruik kan worden gemaakt van bestaande structuren en reeds aanwezige
elementen, het aanpassen en ontwikkelen van deze elementen beperkt aanleg kosten en grondverzet.
Vanuit de beheerbaarheid is het van groot belang dat bereikbaarheid integraal wordt meegenomen in het
inrichtings- en maatregelenplan. Een grondige gebiedsverkenning van zowel kansrijke bestaande structuren
als de gewenste beheerontsluitingen voorafgaand aan de ruimtelijke invulling van het inrichtings- en
maatregelenplan is hierbij van belang. Enkele mogelijke locaties en voorbeelden zijn opgenomen in bijlage 6.
4.17] Verbindingen en passages
De voorgenomen realisatie van de wetlandkraal en draslandverbinding kan niet los worden gezien van de
functie die zij in de doorgaande ecologische verbinding moeten gaan vervullen. Daar waar wetlandkraal en
draslandverbinding de te realiseren passage raakt is het wenselijk om maatregelen aan de zijde van het
plangebied nu reeds mee te nemen. Door een vroegtijdige realisatie kunnen deze zogenaamde “in- en
uittrede plaatsen” zich ontwikkelen en volgroeid raken zodat een snellere functionaliteit kan worden bereikt
wanneer de aansluiting aan de andere zijde van het plangebied wordt afgerond.
Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Geuzensloot die niet over al even toegankelijk
oevers heeft en wordt doorsnede door een matig drukke lokale weg, de Ter Aase Zuwe. Ook voor deze
barrières en doorsnijding moeten in het maatregelenplan passende oplossingen worden ontwikkeld om de
wetland kraal en draslandverbinding goed te kunnen laten functioneren. Van noord naar zuid zijn
onderstaande locaties in dit verband van belang (zie figuur 12):
Aansluiting op faunapassage A2.
In- en uittrede oevers aan de Geuzensloot.
Verbinding naar het Marickenland ter hoogte van de Spoorbaan.
Passeerbaarheid van de Ter Aase Zuwe (ook voor weidevogelkuikens van belang).
Verbinding t.h.v. de Korenmolenweg tussen deelgebied 5a en 5b.
Faunapassage A2.
Hoewel er nog onduidelijkheid bestaat over de verbinding tussen deze faunapassage en de Vechtplassen is
het wenselijk aan de zijde van Demmerik een goede in- en aantrede biotoop te realiseren. Bij voorkeur
bestaat deze uit een structuurrijke inrichting met ruime in- en uittrede oevers naar de Geuzensloot. Aanleg
van natte- en droge ruigtes en bosschages van enige omvang zijn wenselijke maatregelen dicht tegen de
passage aan.
In- en uittredeoevers langs de Geuzensloot.
De verbinding met de Vinkeveens plassen maakt geen onderdeel uit van het op te stellen maatregelenplan.
Gezien de ligging van het maatregelenplan is het zinvol om de randvoorwaarden te scheppen om in de
toekomst uitwisseling tussen dit gebied en Demmerik mogelijk te maken. Het is derhalve van belang dat
dieren die zich zowel over land als door het water verplaatsen op verschillende locaties in- en uit het water
kunnen komen. Bij de maatregelen in Demmerik is het wenselijk op verschillende plaatsen een in- en
uittrede locatie op te nemen.
Verbinding met het Marickenland ten noorden van de Spoordijk.
Voor de geplande verbinding tussen Demmerik en het Marickenland zijn slechts beperkte mogelijkheden
aanwezig. Op het eerste gezicht lijkt een verbinding ter hoogte van de Spoordijk het meest logisch. Indien
een natte inrichting zodanig wordt ontworpen dat recreatief- en educatief medegebruik mogelijk is kan de
westelijke bebouwing van Vinkeveen worden aangetakt op de recreatieve mogelijkheden in polder
Demmerik en de ecologische verbinding naar het Marickenland worden gerealiseerd. Nu rekening houden bij
de Inrichtingsmaatregelen ter hoogte van deze aantakking op de wetlandkraal maken een toekomstige
aansluiting mogelijk. Indien niet wordt besloten tot aantakking passen de maatregelen even zo goed binnen
de doelstelling van de wetlandkraal als de doelstelling weidse recreatie.
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Passage Ter Aase Zuwe.
Om de Ter Aase Zuwe passeerbaar te maken zal nader moeten worden beoordeeld wat hier wenselijke en
mogelijk is. De fysieke situatie ter plaatse, de beoogde waterpeilen aan beide zijde van de weg en de
beoogde doelsoorten zijn in samenhang bepalend of in- en uittrede oevers of een onderdoorgang mogelijk
cq wenselijk is. Indien voor in- en uittrede oevers wordt gekozen waarbij de weg door de dieren gelijkvloers
gepasseerd moet worden is het gewenst om snelheid remmende maatregelen op te nemen. Deze maatregel
is tevens gewenst om uitwisseling van weidevogelkuikens tussen beide zijde van de weg te stimuleren.
Om de mogelijkheden te verkennen is overleg met de wegbeheerder noodzakelijk.
Verbinding tussen deelgebied 5a en 5b t.h.v. de Korenmolenweg.
Welke maatregelen wenselijk en mogelijk zijn zal ook bij de aansluiting van deelgebied 5b op 5a ter hoogte
van de Korenmolenweg nader moeten worden onderzocht. Ook hier geldt dat de aanwezige situatie, de
waterpeilen, de doelsoorten en de voorwaarden van de wegbeheerder bepalend zijn voor de mogelijkheden.

Voor fauna passeerbare brug & ecopassage
Wenselijke in- & uittrede oevers
Wenselijke passage doelsoorten
Wenselijke snelheid remmende maatregel

Figuur 12. Aandacht locaties voor verbindingen en passages.

4.17] Recreatie.
Het huidig recreatiefmedegebruik van het gebied beperkt zich voornamelijk tot een wandelmogelijkheid over
de Spoordijk. Het is wenselijk om één of mogelijk enkele rondgaande routes te ontwikkelen. Als gevolg van
de gewenste rust voor weidevogels en de beperkingen die de gewenste grote openruimte stelt is hier een
zorgvuldige inpassing gewenst. Voorgesteld wordt de mogelijkheden te bezien van een wandelroute door
de wetlandkraal ten noorden van de Spoordijk. De kleinschalige en meer besloten inrichting die bij deze
biotoop past, maakt recreatief medegebruik hier beter inpasbaar. Gedacht kan worden om de
beheerontsluiting van het Staatsbosbeheer nabij de kern van Vinkeveen hierin te betrekken en de wandeling
middels wandelbruggetjes aan te laten takken op de Spoordijk. Op deze wijze kan een klein ommetje van
circa 2,5 kilometer worden gerealiseerd.
Om een ruimere rondwandeling te realiseren kan mogelijk d.m.v. het aanleggen van een graswandelpad in
de bermen van delen van de Demmerik en van de Ter Aase Zuwe worden gerealiseerd. De bermen lijken hier
in een eerste beoordeling voldoende breed om dit te realiseren. Mogelijk moeten lokaal delen worden
opgehoogd. Enerzijds kan hier werk met werk worden gerealiseerd door de delen van de oever langs de Ter
Aase Zuwe te plaggen zodat de opslag van houtige gewassen hier duurzaam worden verwijderd. Anderzijds
dient zorgvuldig te worden omgegaan met delen waarop zich de waardevolle vegetaties bevinden.
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Middels bovengenoemde ingreep wordt de Spoordijk gekoppeld aan het onverharde wandelpad over de
Demmeriksekade en wordt aansluiting gevonden bij het Demmeriksebos. Via de Ter Aase Zuwe kan worden
terug gewandeld naar Vinkeveen. Met een wandelroute als boven omschreven kan een rondje van circa 5
kilometer worden ontwikkeld.
Naast het realiseren van enkele rondgaande wandelingen kan het recreatief medegebruik meer worden
gericht op natuurbeleving. Aan de rand van het weidevogelgebied kan een ‘kijkpunt ‘met uitzicht op een
plasdras worden aangelegd. Door dit kijkpunt op een m.b.v. vrijkomende grond aangelegde verhoging te
situeren wordt het zicht, ook bij hogere grasvegetaties, verbeterd (figuur 13). Bij een dergelijke voorziening
kan er voor worden gekozen om gerichte informatie te verstrekken.

Ca. 1.50 mtr

Figuur 13. Kijkheuvel aan rand van het weidevogelgebied.

Andere mogelijkheden zijn om in de wetland kraal een vlonderpad door een als moeras ingericht gedeelte
heen naar een ondiepe waterdeel aan te leggen. Middels een informatiepaneel kan informatie worden
verstrekt over waterdiertjes en het belang van een goede waterkwaliteit. Ouders met kinderen kunnen via
dit paneel worden gestimuleerd om met een schepnetje terug te keren en waterdiertjes te vangen. Op deze
manier wordt een actief en educatief gebruik van het gebied gestimuleerd en wordt draagvlak en
betrokkenheid gerealiseerd. In een iets uitgebreidere versie kan bovenstaande als educatief pakket worden
aangeboden aan de leerlingen van de Vinkeveense basisscholen.

Bestaande wandelstructuur.
Te realiseren gras pad in berm.
Uitbreiding met dorpsommetje
Te realiseren belevingspunt.

Figuur 14. Suggesties voor recreatieve invullingen.
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5].

Toekomstig beheer.

5.1]
Koepelbeheerplan.
Gezien het belang van een op elkaar afgestemd beheer is het wenselijk dat de hoofdlijnen van het beheer
worden bepaald aan de hand van het gebiedsconvenant en het inrichtings- en maatregelenplan. Door in een
koepelbeheerplan afspraken vast te leggen worden de investering tijdens de inrichting beter geborgd en de
uitgangspunten van het convenant beter bewaakt. Beherende partijen in het gebied kunnen het
koepelbeheerplan gebruiken als kapstok waarop zij het eigen beheerplan kunnen detailleren en toespitsen
op de eigen organisatie. Anderzijds geeft het koepelbeheerplan mogelijkheden om bepaalde activiteiten
gezamenlijk aan te pakken of uit te besteden, waardoor zowel kwalitatieve als financiële voordelen kunnen
worden behaald. Voor de provincie biedt het koepelbeheerplan mogelijkheden om de beheerpakketten die
aan het gebied worden toegekend nader te bepalen en kan worden beoordeeld of maatwerkpakketten
wenselijk zijn. Indien wordt over gegaan tot het opstellen van een koepelbeheerplan is het van belang om
alle beheerders uit het gebied te betrekken en te stimuleren om dit koepelbeheerplan te onderschrijven.
Naast de Agrarische Natuur Vereniging en Staatsbosbeheer, dient hierbij te worden gedacht aan de
wegbeheerder(s), het recreatieschap en de Wild Beheers Eenheid.

KOEPELBEHEERPLAN

Beheerplan ANV
de Venen

Beheerplan
Staatsbosbeheer

Beheerplan
Wegbeheerder

Beheerplan
Recreatiebeheerder

Beheerplan
Wildbeheer
eenheid

5.2]
(Meer) Samenwerking tussen beheerders.
Het agrarisch (mede) gebruik draagt zorg voor het behoud van de openheid van het landschap tegen
verantwoorde koste. Maaien en beweiden zijn een belangrijke voorwaarden voor de weidevogeldoelstelling
van het gebied alsmede de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten.
Anderzijds kan de agrarische sector neveninkomsten generen uit het natuurbeheer, verbreding op met name
recreatie en natuurbeheer, relatief goedkope pachtgrond benutten van de terrein beherende organisatie
Staatsbosbeheer en draagt het bij aan het positieve imago van de agrarische sector als geheel.
Een samenwerking tussen beide beheerders in het gebied ligt hierdoor voor de hand, waarbij naast
regelmatige reguliere contactmomenten in het veld, minimaal eenmaal per jaar een gezamenlijke
bijeenkomst wordt belegd waarbij evaluatie van het afgelopen jaar en planning voor het komend jaar met
elkaar worden gedeeld en afgestemd.
De samenwerking kan worden gestimuleerd door bij het beschikbaar komen van voor agrarisch medegebruik
geschikte percelen bij de terrein beherende instantie ondernemers uit het gebeid die ook via de agrarisch
natuurvereniging een bijdrage leveren aan de gebiedsdoelen een voorkeur positie te bieden.
Sommige aspecten lenen zich voor een verregaande afstemming of een gezamenlijke aanpak. Gedacht kan
hierbij worden aan de situering van plasdras locaties en kuikenland, de recreatieve voorzieningen, het
gezamenlijk aanbieden van gebied- en natuurinformatie, het ganzenbeheer, het afstemmen van
monitoringactiviteiten, en het waarborgen van de openheid.
Naast de beide natuurbeheerders in het gebied is het van belang dat ook de wegbeheerder, de
recreatiebeheerder en mogelijk de Wildbeheereenheid m.b.t. het ganzenbeheer aansluiten in de
samenwerking.
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5.3]
Bemesting.
Voor de percelen met een weidevogeldoelstelling is het op orde houden van het bodemleven en de
zuurgraad van groot belang. Bemesting vormt hierbij een belangrijke schakel, waarbij vaste stalmest van
rundvee tot de beste resultaten leidt. In sommige gevallen is het verkrijgen van voldoende vaste mest
problematisch. Ook het inzicht welke mest daadwerkelijk wordt aangewend is soms onduidelijk. Het
aanwenden van compostmest of de dikke fractie van gescheiden mest is vanuit de daar in aanwezige hoge
nutriënten gehalten (soms tot 3 maal meer fosfaat dan reguliere vaste mest) voor weidevogeldoelen
ongewenst. In voorkomend geval dat geen vaste mest beschikbaar hebben twee alternatieven voorkeur, te
weten:
A] geen mest aanwenden en eenmaal per 4 jaar een korrelkalk gift van 400 kg/ha aanwenden;
B] aanwenden van 20 ton dunne mest van rundvee/ha na maaien van de eerste snede of uiterlijk
begin juli;
Ook de wijze van aanwending van vaste mest is van belang om de doelen te behalen. Aanwending met een
traditionele ketting strooier geeft voor zowel het bodemleven als de vegetatie structuur (‘pollerigheid’) het
mooiste aanwendingsbeeld. De mest komt in onregelmatige kluiten te liggen en komt uitsluitend achter de
mestkar terecht. Buiten het rijspoor, zoals oevers van slootkanten en greppelranden, komt geen mest
hetgeen gunstig is voor kruidenrijke randen en derhalve het kuikenbiotoop, alsmede voor de waterkwaliteit.
De aanwendingstechnieken zijn echter in de loop der jaren gewijzigd. Zo is het aanwenden van vaste mest
m.b.v. een moderne trommel- of schotelstrooier ongunstig voor waterkwaliteit en oevervegetaties, daar met
deze strooiers de mest onvoldoende nauwkeurig op de juiste delen van het perceel kan worden gebracht en
ver buiten het rijspoor wordt weggeslingerd.
5.4]
Bodemleven en zuurgraad.
Nadat de uitgangssituatie van het gebied op peil is gebracht is het wenselijk belangrijke aspecten voor een
weidevogelgebied als beschikbaarheid bodemleven en ontwikkeling van de zuurgraad te blijven volgen.
Geadviseerd wordt het bodemleven en de zuurgraad in een driejarige cyclus te beoordelen en indien nodig
een onderhoudsbemesting en/of het enten van bodemleven uit te (laten) voeren om de zuurgraad en het
bodemleven te onderhouden. Met name rond plasdraspercelen en in extensief beheerd reservaatgebied
vraagt dit onderdeel van het beheer meer aandacht dan doorgaans wordt onderkend.
5.5]
Slootkanten beheer.
Slootkantenbeheer kan mogelijk vanuit een andere benadering plaatsvinden, waarbij meer functie gericht
wordt geschoond en door maatwerkkeuzen in type machine, frequentie en omgang met het vrijkomende
materiaal zowel winst op de ecologische doelen als op de beheerkosten kan worden gemaakt. Om te komen
tot een goed sloot- en oeverschoningplan dat is gericht op maatwerk dient dit onderwerp in overleg tussen
waterschap, terreinbeheerder en ANV tot stand te komen. Het faciliteren van de totstandkoming van een
gebied specifieke notitie omtrent deze materie verdient aanbeveling en kan de effectiviteit van de
inrichtingsmaatregelen sterk doen toenemen.
5.6]
Baggerwerken.
Voor het goed functioneren van de aangelegde draslandverbinding en de wetlandkraal is een goed
baggerbeheer van belang. Een voldoende waterdiepte draagt bij aan goede waterkwaliteit met gezonde
zuurstofhuishouding. Daarnaast worden met het regelmatig verwijderen van de bagger nutriënten uit het
water afgevoerd en wordt het systeem op orde gehouden.
Door het opstellen van een meer jaren baggerplan kunnen de beheerkosten worden verdeeld over de jaren
en vooraf inzichtelijk worden gemaakt. Door de baggerwerken te faseren met een formule die is bepaald op
basis van de gemiddelde baggeraanwas en de minimaal gewenste waterdiepte kan de frequentie vanuit
kostenbeheersing zo klein mogelijk worden gemaakt.
Voor smallere watergangen (tot 6 meter breedte op de waterlijn) die grenzen aan percelen met een
weidevogeldoelstelling kan de behoefte aan een vaste mestgift worden verkleind en verzuring effectief
worden voorkomen door eenmaal in de 4- of 5 jaar geen mest aan te wenden, maar de bagger m.b.v. een
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mobiele baggerpomp dun over het land te verspreiden. Kort voor het baggeren kan dan 200 kg korrelkalk
worden aangewend om het basen niveau op orde te houden. Op deze wijze kan de behoefte aan vaste mest
op percelen met een weidevogeldoelstelling met 20- tot 25% worden teruggebracht en separaat de
waterdiepte op orde worden gehouden. Door de bemestende werking van de bagger blijven de percelen
beter inpasbaar voor de pachtende agrariër, waardoor het uitvoeren van een baggerronde eenmaal per 4 tot
6 jaar (afhankelijk van de breedte) in het pachtcontract kan worden verlegd naar de gebruiker.

Figuur 15 Baggerwerken m.b.v. wielbaggerpomp.

5.7]
Ganzen beheer.
Nadat als ‘inrichting maatregel’ eenmalig d.m.v. één of enkele gerichte vangacties in de ruiperiode van de
ganzen de populatie is genormaliseerd dient de populatie beheerd te worden om niet opnieuw een
bovenmatige ganzenpopulatie te laten ontwikkelen. Gedurende de periode 2013 – 2018 is in het
zogenaamde G7 convenant afgesproken dat het behandelen van nesten met eieren tot de
beheermaatregelen kan worden gerekend.
Bij een juiste uitgangspositie kan de aanwas worden geremd en de populatie op een stabiel peil worden
gehandhaafd door jaarlijks een gezamenlijke nest- cq eieren actie te houden. Het houden van een eenmalige
actie in het inrichtings- en maatregelenplan zoals in paragraaf 4 beschreven dient dan ook de basis te zijn
voor onderstaand regulierbeheer in de nabije toekomst. Wanneer tot een lokaal ganzenbeheerplan wordt
besloten is het van belang dat alle beheerders in een gebied hierin gezamenlijk optrekken. In dit verband is
het wenselijk dat naast de agrariërs in het gebied en Staatsbosbeheer als terreinbeheerder ook het
recreatieschap, de LTO en de WBE in het ganzenbeheer worden betrokken. Gezien de ligging binnen de 20
kilometerzone van Schiphol kan het wenselijk zijn ook de luchthavendienst te betrekken.
Daar de grauwe gans tot de vroegst broedende soorten behoord is het goed mogelijk om een gezamenlijke
actie op legsels cq eieren van de grauwe gans uit te voeren voor de start van het (weidevogel) broedseizoen.
Voor de grauwe gans kan derhalve worden gekozen om in zo’n gezamenlijke actie, die het beste rond
20 maart kan plaatsvinden, alle potentiele broedbiotopen langs te lopen, waarbij de eieren worden geprikt.
Het ganzenbeheer zou verder kunnen bestaan uit de afspraak dat agrariërs en beheerders wanneer zij een
legsel van een tot de exotische ganzen gerekende soort tegen komen tijdens hun veldbezoeken /
werkzaamheden deze behandelen door de eieren te schudden, te prikken of te dompelen in slaolie. Om tot
een goed ganzenbeheerplan te komen is het wenselijk dit in een gebied specifiek ganzenbeheerplan uit te
werken.
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5.8]
Voorkom verruiging.
In het kader van het realiseren en ontwikkelen van de draslandzone en de wetlandkraal zullen op veel
plaatsen in het gebied maatregelen worden uitgevoerd en kleine elementen worden aangelegd. Vers
vergraven grond, kleine overhoekjes, drasbermen en moerassige elementjes zijn met name gevoelig voor de
vestiging van storingssoorten als pitrus en voor kieming van houtige gewassen als els en wilg. Indien
verruiging optreedt binnen het weidevogelgebied wordt de openheid aangetast en wordt het gebied ook
makkelijker ‘exploiteerbaar’ voor predators. Bodempredators als o.a. hermelijn en vos kunnen langs
verruigde zones ongezien diep in het gebied doordringen en vliegende predators krijgen uitkijkpunten van
waaruit zij aanvallen op nesten en kuikens kunnen starten.
Na aanleg van bovengenoemde elementen en inrichting van het gebied dient met name in de eerste jaren
adequaat te worden gereageerd op ongewenste ontwikkelingen en dient een effectief op het ontwikkelen
van het doeltype gericht beheer te worden gevoerd. Structureel dient zorgvuldig te worden beheerd,
waarbij ongewenste ontwikkelingen als het achterlaten van ‘ruggen’ slootvuil en verruiging van oevers
wordt voorkomen.

Figuur 16 : Bovenmatig slootvuil op de oevers beperkt kruidenrijkdom.

Figuur 17: Houtopslag in extensief beheerde oevers tast openheid aan.

5.9]
Volg de ontwikkelingen.
Een juist beheer kan alleen dan worden gevoerd als regelmatig wordt geëvalueerd en ontwikkelingen
worden gevolgd. Helaas is monitoring (in brede zin) veelal één van de eerste aspecten waarop wordt
bezuinigd bij het krimpen van beheer gelden. Met name in een gebied wat wordt getransformeerd naar
andere functies is in de eerste jaren na het uitvoeren van de maatregelen een extra inspanning gewenst.
Deze dient zich naast de traditionele ecologische onderwerpen ook te richten op zaken als waterkwaliteit,
baggeraanwas, vegetatiestructuur, zuurgraad, bodemleven, etc. Door inventarisaties over de grenzen van de
beheerders heen in gezamenlijkheid uit te zetten wordt de waarde en het inzicht vergroot en kan veelal
goedkoper worden gewerkt. Waar gekozen wordt voor een individuele aanpak van de verschillende
beheerders is het wenselijk om de methodiek vooraf af te stemmen zodat de resultaten vergelijkbaar en
uitwisselbaar zijn.
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6. Samenvatting.
Aanleiding.
In 2007 zijn door gebiedspartijen afspraken gemaakt in het “Herijkt Plan de Venen”. In dit plan wordt het
proces beschreven hoe te komen tot een integrale oplossing voor de realisatie van een robuuste
natuurverbinding tussen de Nieuwkoopse plassen in het westen en de Vechtstreek in het oosten.
Groot-Wilnis – Vinkeveen is één van de deelgebieden in het plan. In het gebiedsconvenant Groot Wilnis –
Vinkeveen 2010 – 2020 zijn maatregelen en doelen beschreven die tot realisatie van het plan moeten leiden.
In het realisatieplan Groot Wilnis – Vinkeveen 2011-2020 is nader op de realisatie van deze doelen ingegaan.
Om inzicht te krijgen in de benodigde inrichtings- en beheermaatregelen heeft programmabureau Utrechtwest aan bui-tegewoon, groenprojecten gevraagd een visie te ontwikkelen op de weidevogeldoelstelling in
het gebied rondom reservaat Demmerik in relatie tot de beoogde draslandverbinding en wetlandkraal.
Tevens is verzocht om op basis van de visie voorstellen en onderbouwingen te leveren voor inrichtings- en
beheermaatregelen voor het gehele plangebied.
Aanpak.
Aan de opdracht is invulling gegeven door de actuele- en potentiele waarden als mede de kansen en
knelpunten m.b.t. deze doelstelling te verkennen. Op basis van deze verkenning is een visie op het gebied
ontwikkeld die vervolgens verder is uitgewerkt in mogelijke maatregelen, randvoorwaarden en
aanbevelingen. Tot slot zijn de uitkomsten in relatie gebracht tot de overige doelstellingen van het
gebiedsconvenant te weten vitale landbouw, duurzaam watersysteem, verminderde bodemdaling, en weidse
recreatie.
Analyse.
Tijdens de analyse werd geconstateerd dat hoewel het gebied actueel een goed weidevogelgebied betreft
er een geleidelijke afname plaatsvindt. Het gebied vormt een belangrijk broedgebied voor de zwarte stern.
Lokaal zijn relicten van waardevolle oever- en schraalland vegetaties aanwezig. Voor weidevogels belangrijke
biotopen als vestigingsplas-dras en opgroeibiotoop voor kuikens zijn enigszins geconcentreerd in het gebied
aanwezig. De actuele situatie m.b.t. de beschikbaarheid van (voldoende) bodemleven is onduidelijk. De
mogelijkheden om te migreren voor in het convenant beoogde doelsoorten tussen de Vechtplassen en de
Nieuwkoopse plassen is slechts beperkt en hiervoor geschikte doeltypen zijn versnipperd aanwezig.
In het gebied is de mate van openheid van het landschap de afgelopen jaren verminderd o.a. als gevolg van
zich ontwikkelende houtopstanden, toenemende verruiging en als gevolg hiervan versnippering van het
gebied. Tevens is, in tegenstelling tot eerdere verwachtingen, sprake van een intensivering van de agrarische
bedrijfsvoering binnen het gebied.
Mede als gevolg van deze ontwikkeling wordt de ruimte voor weidevogels kleiner en krijgen predatoren en
broedende ganzen meer ruimte, hetgeen effect heeft op de broedresultaten enerzijds en het draagvlak voor
natuurdoelen anderzijds.
Hoewel een combinatie van ontwikkelingen ten grondslag ligt aan de terugloop van de weidevogelstand, is
met name het herstellen van een grote open ruimte een belangrijk aandachtpunt voor het maatregelenplan
Demmerik eo. Door daarnaast een betere ruimtelijke spreiding van het kuikenland en de plas-dras situaties
te bewerkstelligen kan de bereikbaarheid voor kuikens en het opgroeiresultaat verder toenemen.
De landschappelijke structuur van het gebied leent zich om zowel de beoogde wetlandkraal, de
draslandverbinding als de weidevogeldoelstelling naast elkaar te ontwikkelen. Hierbij is het van belang dat de
locaties van de afzonderlijke doeltype zorgvuldig worden gekozen. Binnen het weidevogelkerngebied dient
met name voor maatregelen te worden gekozen die de openheid niet aantasten, geen broedbiotoop voor
ganzen biedt en die de intrek van predators in het gebied niet faciliteren. Specifieke aandacht dient uit te
gaan naar de locatie van maatregelen, optimale benutting van reeds aanwezige elementen door middel van
inpassing, ontwikkeling of optimalisering en geleidelijke overgangen.
De grote hoeveelheid open water en grote lengte aan oevers biedt kansen om bestaande structuren en
elementen uit te bouwen tot functionele doeltypen voor zowel de wetlandkraal als de draslandverbinding.
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Aanbevelingen voor ontwikkeling.
Om het gebied te ontwikkelen conform de doelen zoals verwoord in het convenant dient allereerst een grote
openruimte te worden hersteld en gewaarborgd. Hiertoe dient verruiging in het Staatsbosbeheer reservaat
te worden opgeheven, verspreide solitaire bomen en houtopstanden in het gehele gebied te worden
verwijderd een deel van de Spoordijk te worden open gezaagd. Deze aanpak zal tevens bijdragen aan het
verminderen van predatie en ganzenoverlast voor de agrarische sector. Gezien de voorgenomen combinatie
van wetlandkraal, draslandverbinding en weidevogellandschap is het van belang dat naast een optimale
inrichting het achterstallig onderhoud en de belemmerende ontwikkelingen die reeds geruime tijd in het
gebied optreden worden opgeheven of aangepast parallel aan het inrichtingsplan. Ook dienen garanties te
worden verkregen voor met name enkele cruciale onderdelen van het beheer die het werkgebied van de
individuele beheerders overschrijden. Naast Staatsbosbeheer, de Agrarisch Natuur Vereniging De Venen en
individuele agrariërs, zijn hierbij ook Waternet (waterkwaliteit en kwantiteit) en de gemeente Ronde Venen
(aantasting openheid door houtontwikkeling in de bermen) belangrijke om als beheerder te betrekken voor
een goed resultaat. Idealiter zou een koepelbeheerplan als basis dienen voor het beheer van de verschillende
individueel organisaties.
Om aan bovenstaande invulling te geven zijn verschillende mogelijke doeltypen, inrichtingsmaatregelen, en
de wijze waarop deze kunnen worden bereikt als voorbeelden en uitwerkingssuggesties aangereikt. Deze
maatregelen worden in combinatie gebracht met mogelijkheden voor recreatief medegebruik, agrarische
structuurversterking en het verbeteren van de waterkwaliteit. Zo worden voorstellen gedaan voor een
kleine rondwandelmogelijkheid nabij de kern van Vinkeveen en een natuur uitkijkpunt aan de Ter Aase Zuwe.
Wordt beschreven hoe natuurvriendelijke oevers en kleinschalige water maatregelen kunnen worden
toegepast die mede bijdragen aan de waterkwaliteit en worden suggesties gedaan voor het verbeteren van
de beheerbaarheid zowel vanuit de agrarische optiek als ten bate van het natuurbeheer.
Reservaat na inrichting.
Na realisatie van de maatregelen dient een gebied te zijn ontstaan van een grote openruimte met verspreidt
tussen de agrarische productie percelen gelegen plas-dras situaties en kruidenrijke percelen ten bate van de
weidevogels in het gebied. Langs de Geuzensloot en in het noordwestelijke deel zorgen verspreidde
moerassige elementen, rietperceeltjes en natuurvriendelijke oevers in combinatie met vochtige
schraallanden en kruiden- en faunarijk grasland voor de invulling van een wetlandkraal. Door het westelijke
deel van het Staatsbosbeheer reservaat Demmerik ligt een snoer van natuurvriendelijke oevers, natte en
vochtige schraallanden en kruiden- en faunarijk grasland die als draslandverbinding de wetlandkraal voortzet
naar de Ter Aase Zuwe. Vanaf de Ter Aase Zuwe zet de draslandverbinding zich voort langs de
Middenwetering van polder Donkereind met een fijnmazig netwerk van natuurvriendelijke oevers die langs
de Middenwetering iets robuuster wordt vormgegeven en bestaat uit vochtig schraalland en kruiden- en
faunarijke graslanden. Specifieke aandacht wordt besteedt aan de inpassing van de maatregelen ten
opzichte van de weidevogelbelangen in het gebied.
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BIJLAGE 1:

FACTSHEET:

Optimaliseren mozaïek voor weidevogels.

Doel:
Het realiseren van een optimale mozaïek in inrichting, beheer en gebruik van het
weidevogelgebied, zodat zowel voor de afzonderlijke soorten als de verschillende stadia van
het voortplantingsproces steeds de gewenste vegetatiestructuren aanwezig zijn.
Omschrijving:
Verschillende soorten stellen verschillende eisen aan de
omstandigheden in het weidevogelgebied. Zo houden kievit en
scholeksters van wat kortere vegetaties en broeden grutto en
tureluur liefst in half lang gras. Veldleeuweriken, graspiepers,
tureluurs en eendachtige als slobeenden en zomertaling
houden van wat pollerige omstandigheden in percelen met
overwegend lang gewas. Watersnip en zomertaling prefereren
wat nattere omstandigheden. Graspiepers en tureluurs
benutten graag verspreid staande weidepaaltjes.
Bovenstaande is slechts een kleine greep uit de voorkeuren
en omstandigheden.
AANVULLENDE GEGEVENS:

Periode:
Februari - juli

Aandacht soorten:
allen

Overige:
Uitgangspunten zijn als volgt:
 30% seizoen standweiden.
 10% voorweiden < 10/04.
 6 gespreide maai data.
 Max. 3 aaneengesloten percelen
met zelfde maaidatum.
 75 á 85% opp.(vaste) mest gift.
 2 plas-dras ca. 1,5 ha per 100 ha.
 4 greppel plas-dras per 100 ha.
 5% totaal oppervlak water in
maaiveld eind januari – begin
april.

Ook het stadium van de voortplanting periode vraagt
verschillende omstandigheden. Bij vestiging in het
broedgebied staan veel steltlopers graag met de poten in het
water. Ook natte omstandigheden met lokaal plas-dras delen
zijn gewenst omdat het voedsel om op te vetten dan hoog in
de bodem zit en in grote hoeveelheden aanwezig is. Als de
feitelijke nestperiode aanvangt hebben veel soorten behoefte
aan dekking in de vorm van hogere vegetatie..
Graslandzangers en eenden broeden graag in dichte pollen.
Maar voor veldleeuwerik en graspieper is daarnaast een open
zode met een grote kruidenrijkdom van belang om voldoende
insecten te kunnen vinden. In de kuikenperiode van steltlopers
is enerzijds een open, niet al te dichte vegetatie om efficiënt
en zonder bovenmatig energieverlies te kunnen foerageren
van belang, maar er moet ook dekking aanwezig zijn om te
kunnen schuilen bij komst van een predator.
Kortom een mozaïek van nattere en drogere delen. Lokaal
verschillende plas-dras situaties als volle veld plas-dras,
greppel plas, natte plekken, verschillen in maai data, percelen
met extensieve seizoen standweiden, verschillen in
bemestingsniveau, etc.

Z.O.Z.

© bui-tegewoon,groenprojecten.
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Uitvoering methode:
De beheermozaïek wordt vormgegeven door een combinatie
van inrichting maatregelen, beheer maatregelen en gebruik
voorwaarden. E.e.a. is grotendeels geregeld in een
weidevogelgebiedsplan zoals door de beheerder of
gebiedscoördinator opgesteld.
Voor de individuele deelnemers is een goed begrip van
doelen en werkwijze essentieel om tot een succesvolle
beheer mozaïek te komen. Deelname aan een hierop
toegespitste workshop is aan te bevelen.

© bui-tegewoon,groenprojecten.

Onderstaande verdeling geeft een ideale mozaiek voor een
weidevogelgebied en kan als richtlijn voor het beheer door
de beheerder cq gebiedscoördinator worden gehanteerd:
 Maximaal 30% van de oppervlakte seizoen
standweiden (70% met uitgestelde maaidatum).
 Bemesting:
o Op 60% van de oppervlakte een (vaste)
mest gift van max. 140 kg N en 45 kg P ha/jr.
Op 25% van de oppervlakte bovenstaande
mestgift eenmaal per 2 jaar (bijv. alleen in
even jaren).
o Op 15% van de oppervlakte geen bemesting
uitvoeren.
 Plas dras:
o Minimaal 2 vestigingsplas dras situaties van
minimaal 1,5 hectare per 100 hectare
weidevogelgebied.
o Minimaal 4 greppel plas dras situaties per
100 hectare weidevogelgebied.
o Op circa 5 % van de oppervlakte een drasse
perceelsituatie situeren op voedselarme
percelen (geen mest) waar in de periode
eind januari – begin april het water in het
maaiveld staat met lokaal plas dras situaties.
 Maaibeheer in mozaïek:
o Zoals onder de eerste bullet beschreven
dient 70% van de oppervlakte een
uitgestelde maaidatum te krijgen.
o Nooit meer dan 3 naast elkaar gelegen
percelen een zelfde maaidatum geven.
e
o 5% van de oppervlakte met een 1
maaidatum > 05 juni.
e
o 10% van de oppervlakte een 1 maaidatum
> 10 juni
e
o 30% van de oppervlakte een 1 maaidatum
> 15 juni.
e
o 10% van de oppervlakte een 1 maaidatum
> 25 juni.
e
o 10% van de oppervlakte een 1 maaidatum >
1 juli.
e
o 5% van de oppervlakte een 1 maaidatum >
15 juli.

38

BIJLAGE 2:

BASIS UITWERKING KUIKENGREPPEL.

Een kuikengreppel heeft tot doel om weidevogelkuikens de mogelijkheid te bieden om op te groeien binnen
een overwegend intensiever gebruikte agrarische omgeving. Daar het binnen het bedrijfseconomisch
perspectief van bedrijven niet altijd mogelijk is om de kuikenbiotoop op volledige percelen te realiseren kan
er voor worden gekozen om op rustige delen van enkele percelen een zogenaamde “kuikengreppel” te
realiseren. Het effect van een greppel plas-dras kan verder worden versterkt door om de greppel plas-dras
een gedeelte van het perceel in het voorjaar niet te bemesten en niet mee te maaien tijdens de eerste
snede.
Een uitwerking zoals in onderstaand voorbeeld toegepast in een frequentie van twee stuks per agrarisch
bedrijf biedt weidevogels in een polder in ruime mate de gelegenheid om op te kunnen groeien, terwijl per
bedrijf minder dan 1 hectare (2 x ca 4000 m²) aan productie verlies hebben in tegenstelling tot enkele
bedrijven die een volledig perceel van gemiddeld 2,5 hectare inzetten als kuiken maatregel.
BEHEER.
A]. greppel.
Het circa 150 meter lange deel van de greppel deel dat kan worden afgesloten
middels het dichtzetten van de greppeldammen wordt in december dicht gezet.
De 90° bocht op de greppeluitloop wordt schuin gedraaid zodat de greppelbodem
de gehele winter periode nat blijft, zonder dat het grasland al inundeert. Vanaf de
laatste week van februari wordt de 90°bocht geheel omhoog gedraaid, zodat het
neerslag overschot wordt vastgehouden en het maaiveld grenzend aan de greppel
tot zo’n 6 meter breedte (ca. 3 meter aan weerszijde van de greppel) inundeert.
Deze mate van inundatie wordt vastgehouden tot de laatste week van april
waarna de greppel geleidelijk door neerslag tekort en verdamping mag gaan
droogvallen. Indien er in de periode half maart -half april onvoldoende neerslag
valt en de greppel indroogt wordt m.b.v. een tractorpomp (of een vaste maatregel
als een hooilandpomp) de greppel plas-dras weer volgepompt.
B]. bemesting.
Het grootste gedeelte van het perceel kan in regulier agrarisch gebruik worden
genomen en derhalve regulier worden bemest. Onder reguliere bemesting bij het
agrarisch natuurbeheer wordt er vanuit gegaan dat een zone van minimaal 2
meter vanuit de slootoever en 1 meter aan weerszijde van de greppel niet worden
mee bemest. De rest van het perceel krijgt een reguliere dunne mestgift met
uitzondering van een zone met een lengte van 250 meter rond de greppel plasdras. In dit gedeelte bestaat de bemesting uit een strook ter breedte van één
werkgang,, zodat de kuikenbiotoop efficiënt (werkende weg) kan worden
gepasseerd. Door het niet bemesten van de omgeving van de greppel plas-dras,
ontstaat hier een groeivertraging die de al vertragende werking van de natte
terreinomstandigheden a..g.v. de greppelplas-dras versterkt. Bij een vervolg
mestgift kan de greppel plas-dras en de zone die is gevrijwaard van de
voorjaarsmestgift worden meegenomen in de regulier dunne mestgift op het
perceel zodat de basis voederwaarde op het perceel voor de agrarisch
ondernemer op peil blijft. A.g.v. de relatief korte werking van dunne mest is in het
volgende voorjaar de mest uitgewerkt en kan in het voorjaar weer vernatting en
verschraling plaatsvinden.
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Plas-dras (mrt-apr)
Niet bemesten

C]. maaien.
Het perceel kan regulier agrarisch worden gemaaid of als een uitgesteld
maaidatum perceel worden aangemerkt. Een check op aanwezigheid van nesten
en deze markeren zodat ze bij het maaien kunnen worden behouden is wenselijk
en behoort tot de standaard bij het agrarisch natuurbeheer. De zone die niet is
bemest wordt bij het maaien van de eerste snede niet gemaaid, de (bemeste)
werkgang langs de plas-dras wordt gemaaid en dient tevens als beheerontsluiting
voor de het achter de plas-dras gelegen gedeelte in gangbaar beheer.
Het overstaande gewas blijft tot minimaal 2 weken na het oogsten van het perceel
overstaan, daarna kan er voor worden gekozen om het te maaien. Na het maaien
kan het overstaande gedeelte en de greppel plas-dras worden meegenomen met
een volgende bemestingsronde om de basis voedselkwaliteit van het perceel voor
de agrarisch ondernemer in stand te houden.

39

40

BIJLAGE 3:

FACTSHEET:

Beheer en ontwikkeling van kuikenland.

Doel:
Het in de periode 1 mei – 20 juni beschikbaar hebben van bloemrijke percelen met veel
vegetatiestructuren, alsmede kale, natte plekken, waar kuikens goed kunnen foerageren, schuilen en
zich zonder al te veel energieverlies in kunnen verplaatsen.

Omschrijving:
In de kuikenfase hebben weidevogel kuikens behoefte aan
kruidenrijke percelen waar veel insecten, het hoofdvoedsel
van weidevogelkuikens, aanwezig zijn.
Percelen met een kuikendoelstelling dienen een niet te hoge
en dichte vegetatie te hebben, zodat weinig energie wordt
verspilt bij het verplaatsen in de percelen. Anderzijds dient er
lokaal wel een pollerige structuur en grovere vegetatie
aanwezig te zijn, zodat de kuikens bij gevaar zich kunnen
verstoppen. Er dient derhalve een fijn mozaïekpatroon van
verschillende grassoorten en kruiden aanwezig te zijn in de
maanden mei en juni.
AANVULLENDE GEGEVENS:
Periode:
Mei-juni.
Aandacht soorten:
 Grutto.
 Kievit.
 Scholekster.
 Tureluur.
Overige:
 Wees alert op de
ontwikkeling van één
dominante grassoort,
zoals bijvoorbeeld
gestreepte witbol op
veen. In voorkomend
geval hier op ingrijpen.
 Houdt greppel delen
geïnundeerd van
minimaal 1 maart tot
half april.

Uitvoering methode:
Om kruidenrijke percelen te ontwikkelen vanuit een standaard
hoog productief grasland is verandering van de
concurrentiepositie nodig. Verlaging van de productie is het
middel om dit op gang te brengen. Op klei- en veengraslanden
bereiken we dit door enkele jaren niet te bemesten en te
maaien. Bij voorkeur maaien we tweemaal in dit ontwikkeling
stadium. De eerste maaisnede ligt hierbij in de eerste decade
van juni en de tweede maaisnede in de eerste decade van
augustus. Daarna wordt na geweid met rundvee in een lage
dichtheid (2 á 3 GVE ha).
Wanneer het gewenste eindstadium is bereikt kan het
betreffende graslandtype in stand worden gehouden met een
beheer bestaande uit:
 Een maaisnede tussen 15 juni en 15 juli;
 Een naweide met 2 – 2,5 GVE rundvee per hectare;
 Een stikstof bemesting van circa 50 tot 75 kg/ha/jr in
de vorm van een natuurlijke mestgift na het maaien
van de eerste snede;
De gewenste vegetatie structuur met lagere en hogere delen
alsmede vochtiger en drogere plekken kan direct vanaf het
overgang beheer worden bereikt door in de periode maart tot
half april de greppels volledig geïnundeerd te houden en deze
vanaf tweede helft april te laten indrogen.

© bui-tegewoon,groenprojecten.
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BIJLAGE 4.

Ontwikkelen van de oever van een brede sloot tot natte moeraszone.

In bredere sloten, stel vanaf circa 8 meter op de waterlijn, is het mogelijk om een deel van de sloot te
benutten voor het realiseren van een moeras verbinding. In de sloot wordt een dieper deel gehandhaafd,
zodat de doorstroming blijft gewaarborgd. Dit diepere deel is excentrisch gelegen in de sloot en wordt
beheerd met behulp van een wiel baggerpomp vanaf het aangrenzende perceel. De waterdiepte wordt bij
aanvang met een baggerpomp naar circa 70 centimeter gebracht. Direct langs de oever blijft een
‘steundrempel ‘van minimaal 1 meter ongeroerd. De diepere zone wordt gehandhaafd door eenmaal in de
4 tot 6 jaar (afhankelijk van de baggeraanwas) deze opnieuw te baggerpompen.
Op de tegenover liggende oever wordt een smalle natuurvriendelijke oever aangelegd of wordt door
middel van het enkele jaren niet maaien een ruigte strook gerealiseerd. Hierbij dient opslag van houtige
gewassen in deze zone actief te worden bestreden, middels uittrekken of uitsteken.
E.e.a. is weergegeven in figuur B4-1
De andere zijde van de sloot wordt niet gebaggerd zodat na enkele jaren een geleidelijke overgang naar de
natuurvriendelijke oever of vochtige ruigte ontstaat. Oeverschoning vindt nadat het gewenste stadium is
bereikt laag cyclisch en gefaseerd plaats (elk jaar 20- tot 25%) volgens het schema in figuur B4-2.
Voordeel van deze oplossing is een minimaal ruimte beslag op productie grond, terwijl de beheerkosten
laag kunnen worden gehouden doordat het diepere deel van de sloot regulier kan worden beheerd en de
meer kosten voor afvoer van schoningsmateriaal op de ecologisch zone wegvallen tegen de cyclische
aanpak.

NVO of
ruigte
strook
Baggerwerken vanaf
dit perceel uitvoeren.

Diep water zone
( 1x 4 á 5 jr
baggeren).

Ondiepe overgangszone
(niet baggeren).

Figuur B4-1. Principe brede sloot als moerasverbinding.
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Figuur B4-2.

Cyclisch beheerschema moerasoever.

44

BIJLAGE 5.

Suggesties voor benutten van bestaande structuren voor kleinschalige water
maatregelen.

Met de maatregel “graven van kleine waterpartijen” kunnen meerdere gebiedsdoelstellingen worden
bereikt. In de verruimde waterpartij kan centraal een dieper deel worden gegraven zodat verspreid in het
gebied een veilige plaats voor winteroverleving van aquatische fauna bij vorst wordt gerealiseerd.
Lokaal aanwezig dieper water draagt tevens bij aan een groter zuurstofgehalte. Indien de aan te leggen
waterpartij met een flauwe taludhelling van 1:10 of meer wordt aangelegd, die start op circa 30 centimeter
onder het waterpeil ontstaat een oever met verschillende gradiënten en een ruime ondiep waterzone.

Figuur B5-1. Flauwe oever biedt o.a. foerageerhabitat aan weidevogels.

Indien bij de aanleg rekening wordt gehouden met een gunstige zonligging van het ondiepe water zal deze
sneller opwarmen en bijdragen aan een gunstige opgroeihabitat voor jonge vis en overige aquatische
fauna. Bovenstaande maatregel biedt o.a.:
foerageerruimte voor steltlopers, zwarte sterns en purperreigers;
uittrede oevers voor soorten als amfibieën, ringslang en waterspitsmuis;
opgroeibiotoop voor aquatische fauna;
geeft een positieve impuls aan de waterkwaliteitsdoelen;
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Geplagde kopakker.
Sloot driesprong.
Natuurvriendelijke oever.
Aangetakte poel.
Dood slooteinde.
Klein watervlak.
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Figuur B5-2. Voorbeeld van reeds aanwezige locaties voor
maatregelen.
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Maatregel “Geplagde kopakker”.
Bij de maatregel geplagde kopakker wordt er naar gestreefd een bloemrijk nat of vochtig schraalland
element aan het gebied toe te voegen. De bovenste vilt laag wordt afgegraven tot circa 15 tot 20 centimeter
boven het maaiveld. Door het plaggen wordt de verdroogde en bemeste laag afgevoerd en komen
zaadbanken aan de oppervlakte te liggen. Het plaggen dient zodanig te gebeuren dat het middendeel van het
perceel als gevolg van een bolle ligging circa 10 centimeter hoger komt te liggen dan de oeverzones. Indien
deze overhoogte in het midden niet wordt gerealiseerd, zakken de percelen op termijn hol a.g.v. een grotere
oxidatie en mineralisatie in het midden van het perceel t.o.v. de slootranden, waardoor verzuring kan gaan
optreden.
De geplagde kopakker draagt bij aan de aanwezigheid van bloemrijke percelen die de insectenfauna in het
gebied doet toenemen. Zowel ten bate van de kuiken biotoop van weidevogels, als foerageergebied voor
zwarte sterns en amfibieën en voor kleine zoogdierfauna ontstaat een gunstige biotoop. Door de maatregel
lokaal te combineren met een geïsoleerde poel wordt ook de libellenfauna gestimuleerd doordat de
combinatie van foerageergebied in het bloemrijke grasland en opgroeibiotoop zonder vis predatie in de poel
ideaal is.

Figuur B5-3 Geplagde kopakker

Maatregel “Sloot driesprong”.
In een situatie waarbij een dwarsslootje haaks op
de sloten die in de verkavelingsrichting lopen
aanwezig is, ontstaat een mogelijkheid om deze
maatregel toe te passen. De hoekpunten van de
beide delen van het perceel worden komvormig
ontgraven zodanig dat ze meelopen met de
rijrichting van de landbouwmachines. Aan de
doorlopende oever wordt eveneens een
natuurvriendelijke oever bij voorkeur van het type
‘parallel greppel’. Het plaggen kan zowel als
taludoever, plasoever als drasoever plaatsvinden.
In het midden van de sloot kan een verdieping
worden opgenomen als viskuil. Deze zal minder
snel dichtlopen doordat de gronddruk van het
naastgelegen perceel a.g.v. de natuurvriendelijke
oever is weggenomen. E.e.a. is weergegeven in
figuur B5-4
Figuur B5-4 Schetsmatige weergave “Slootdriesprong”.
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Maatregel “Dood slooteinde”.

Een doodlopend slooteinde kan een extra functie
krijgen door het over de laatste 15 tot 25 meter
komvormig te verbreden. Langs de tegenover
liggende oever, waar vanuit het baggerbeheer zal
worden uitgevoerd, wordt een smalle
natuurvriendelijke oever aangelegd van 2 á 3
meter breedte. Op het snijvlak van de voormalige
oever en de komvormige breedte wordt een
smaldeel van de waterbodem verdiept, zodat hier
zuurstofrijkere omstandigheden op kunnen
treden. De kom wordt in een flauw talud
aangelegd, waarbij het profiel grotendeels wel
watervoerend dient te blijven. Het ondiepe water
zorgt voor een gunstig opgroeibiotoop voor jonge
vis en overige waterfauna.
Figuur B5-5. Schematische weergave “Dood slooteinde”.

Naast ecologische waarden heeft deze maatregel als bij komend voordeel dat er minder ophoping van
slootvuil optreedt die in een dergelijke dode ‘kopsloot’ pleegt samen te drijven. De maatregel levert derhalve
een positief effect op de waterkwaliteit, terwijl minder zuurstof wordt onttrokken door het rottingsproces.
Een tweede voordeel is dat bij schoningswerken in de richting van het dode slooteinden waterfauna niet in
het doodeinde wordt gejaagd, maar a.g.v. de verbreding kan vluchten, waardoor er minder sterfte optreedt
tijdens de uitvoering van de werken.
Maatregel “Aangetakte poel”.
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Een aangetakte poel is een klein moeraselement
die d.m.v. een drempel met ondiep water is
aangetakt op het sloten systeem. Hierdoor
kunnen alleen kleine waterdieren de poel
intrekken en treedt er minder predatie op dan in
een open slootsysteem. Door te variëren in de
inrichting van taluds en meer of minder ondiep
water kan de maatregel worden gevarieerd tussen
water- en moerasmaatregel. Met deze maatregel
ontstaat een prima brongebied voor tal van
amfibieën en kleine waterorganismen.

Figuur B5-6. Schematische weergave “Aangetakte poel”.
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BIJLAGE 6.

Suggesties voor benutten bestaan de structuren ten bate van de wetlandkraal.

Zowel binnen de wetland kraal ten noorden van de Spoordijk als voor de realisatie van de
draslandverbinding door het weidevogelreservaat en het agrarisch gebied is het wenselijk om gebruik te
maken van bestaande structuren, verschijningsvormen en situaties. Door in te spelen op “wat er al is”
kunnen kosten worden bespaard en ontstaat makkelijker overeenstemming met particulier eigenaren.
Naast het gebruik maken van bestaande situaties die worden “uitgebouwd” tot functionele elementen is het
van belang reeds bij het ontwerp rekening te houden met de grondbalans. Waar mogelijk dient de
vrijkomende grond te worden verwerkt op korte afstand van de inrichting maatregelen.
Hoewel bovenstaande een algemeen uitgangspunt zou moeten zijn bij inrichtingswerken ten bate van
natuurinrichting, daar het tot grote kosten besparingen kan leiden, maakt in het onderhavige gebied de
beperkte hergebruik mogelijkheden van de grond, a.g.v. de aanwezigheid van een toemaakdek de
wenselijkheid groter. Voor het verwerken van de vrijkomende grond binnen het gebied kunnen verschillende
mogelijkheden worden benut. Enkele van de mogelijkheden zijn in bijlage 8 weergegeven. Door het
maatregelenplan op te bouwen vanuit het gebied en niet vanaf de kaart zijn nog vele mogelijkheden te
ontdekken en uit te werken.
In onderstaande deel komen achtereenvolgens enkele mogelijkheden voor de wetlandkraal aan de orde.
In figuur B6-1 zijn een viertal locaties die tijdens de gesprekken door beheerders en gebruikers van het
gebied zijn benoemd nader uitgewerkt. De locaties zijn in het veld bezocht en de mogelijkheden zijn
beoordeeld en uitgewerkt. De locaties met nummer 1 en 2 betreffen individuele locaties. In figuur B6-7
wordt de samenhang van de individuele locaties 1 en 2 met de omgeving geschetst, waarbij een
mogelijkheid tot recreatief medegebruik, middels een wandelpad is uitgewerkt.
Locatie 4 toont eveneens de samenhang tussen enkele maatregelen waarbij de vrijkomende grond (deels) is
toegepast om de beheer ontsluiting van deze diep in de polder gelegen locatie te verbeteren.

Figuur B6-1. Situering van de locaties van onderstaande mogelijke uitwerkingen.
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Locatie 1: Bestaande komvormige dwarssloot en in naast gelegen perceel eveneens een dwarssloot.
De situatie leent zich om met de rij richting voor het beheer mee ruime natuurvriendelijke oevers en een
ondiep water zone aan te leggen door de ‘hoekpunten’ van de percelen in flauw talud te ontgraven. In het
middendeel van op deze wijze ontstane waterpartij wordt de bestaande watergang verdiept naar 1.20 meter
beneden waterpeil, zodat een zogenaamde ‘viskuil’ ontstaat. Een dergelijke ‘viskuil’ functioneert in de
winter als plek waar aquatische fauna kan overleven bij vorst en in het zomer halfjaar als koeler en
zuurstofrijker water in perioden met hoge temperaturen. De gegraven ondiep waterzones zullen daar en
tegen juist sneller opwarmen en zo een gunstig opgroeibiotoop vormen voor o.a. jonge vis, amfibieën,
libellenlarven en zoetwatermollusken. De drasoever die in flauw talud naar het maaiveld zijn opgetrokken
zullen zich kruiden- en insectenrijk ontwikkelen, waardoor de voedselbeschikbaarheid voor o.a. zwarte sterns
toeneemt. De zwarte arcering op onderstaande inrichting schets geeft de locatie aan waar vrijkomende
(boven)grond uit de inrichting kan worden aangewend om de beheer ontsluiting te versterken. (zie figuur B63).

viskuil

Locatie 2

Figuur B6-2. Bestaande situatie op locatie 1.

Figuur B6-3. Mogelijke uitwerking locatie 1 tot wetland kraal.

Locatie 2: Bestaande bosschage die uitloopt in twee smalle percelen met een midden sloot.
In de wetlandkraal horen enkele natte bosschages tot de beoogde doeltypen. De op locatie 2 aanwezige
bosschage kan goede invulling geven aan één van deze bosschages. Door de uitlopende smalle percelen in de
aansluiting op de bosschage een meer open karakter te geven door gericht zaagonderhoud wordt de
bosschage naar het oosten meer transparant.
De beide smalle percelen worden in een zeer flauw oplopend talud ontgraven. Te beginnen op circa 0.35
meter onder het oppervlakte waterpeil aan de oostkant naar maaiveld aan de rand van de solitaire
struikvormende beplanting in het midden van het element. De middensloot wordt idealiter uit de
polderschouw van Waternet gehaald zodat deze geleidelijk kan verlanden waardoor een compleet moeras
element ontstaat (zie figuur B6-5 hieronder).
In het noorden zien we de mogelijke inrichting van locatie 1. De zwarte arcering geeft wederom de
mogelijkheden voor het aanwenden van vrijkomende (boven) grond aan die ten diensten komt van de
beheerontsluiting en de beheerbaarheid. De perceelskop van het zuidelijke gelegen perceel is hierbij
eveneens over circa 20 meter lengte opgehoogd zodat onder drogere perceel omstandigheden met de
beheermachines kan worden gekeerd (zie ook figuur B8-1 in bijlage 8). Ecologisch hebben deze lokaal hogere
kopakkers een functie in natte perioden. Op deze plaatsen kunnen kleine zoogdieren als muizen zich bij deze
natte omstandigheden terug trekken zodat ook bij slechte omstandigheden een bron populatie behouden
blijft.
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Figuur B6-4. Bestaande situatie op locatie 2.

Locatie 1

Figuur B6-5. Mogelijke uitwerking locatie 2 tot wetland kraal.

Locatie 3: Samenhang tussen verschillende elementen uit de wetland kraal met recreatief medegebruik.
In figuur B6-7 is uiterst links locatie 1 en de aanzet van locatie 2 zichtbaar. De zwarte arcering geeft de
toepassing van de vrijgekomen grond weer ten bate van beheer ontsluitingen en wandelpad. Door d e
maatregelen naar het westen een vervolg te geven middels de aanleg van een smalle moerasoever, waarbij
de vrijkomende grond in het wandelpad kan worden verwerkt en de ontgraving zodanig wordt uitgevoerd dat
deze grondbalans neutraal kan worden gerealiseerd. Op de hier aanwezige slootviersprong kan een
soortgelijke inrichting als onder maatregel 1 voorgesteld worden ontwikkeld. Daar deze dicht bij de bebouwde
kom is gelegen kan deze desgewenst worden uitgebouwd tot een educatieve locatie voor de beleving van
waterdieren.

Figuur B6-6. Bestaande situatie op locatie 3.

Locatie 1

Wandelpad

Bestaand uitpad SBB

Spoordijk

Figuur B6-7. Mogelijke uitwerking locatie 3 tot wetland kraal met recreatief medegebruik.

Locatie 4: Samenhang tussen verschillende elementen uit de wetland kraal met beheer ontsluiting.
Bij locatie 4 wordt een uitwerking voorgesteld waar smalle perceelkoppen die tot een lastige uitvoering van
het beheer leiden benut om deze om te vormen tot moerassige onderdelen. Ook hier wordt een
slootdriesprong en een bestaand bosje geïntegreerd in de maatregel. Door een zeer flauwe talud helling van
uit circa 35 cm onder waterpeil naar het waterpeil te trekken ontstaat een gradiënt in waterdiepte die
aansluitend overgaand in een natuurvriendelijke drasoever. De vrijkomende grond wordt benut om een
verhoogd spoor aan te leggen, waardoor deze ver van de ontsluiting gelegen locatie beter bereikbaar blijft
voor het beheer. e iets hogere en dus drogere ontsluiting kan des gewenst ook onderdeel uitmaken van een
excursiepad door het gebied. In bijlage B6-9 is e.e.a. schetsmatig weergegeven.

Figuur B6-8. Bestaande situatie op locatie 4.

Nat bosje handhaven.

Figuur B6-9. Mogelijke uitwerking locatie4 tot wetland kraal met beheer ontsluiting..

BIJLAGE 7.

Natuur vriendelijke oevers.
PRINCIPE DETAILS OEVERINRICHTING VAN SLOTEN

ALGEMEEN.
Een deel van de doeltypen van natte en vochtige schraal graslanden en moerasnatuur kan worden gerealiseerd door de aanleg van
natuurvriendelijke oevers, het inrichten van kopeinden tegen een achterwetering of het inrichten van overhoeken. Een voordeel van het
inrichten met kleinschalige elementen is gelegen in het feit dat de vrijkomende grond meestal ter plaatse kan worden verwerkt. In dit
verband dient deze notitie in samenhang met de notitie “Grondverwerking langs oevers” te worden bezien. Om een principe berekening te
maken is er hier van uit gegaan dat de gemiddelde drooglegging 0.50 meter min maaiveld bedraagt. Bij peilopzet worden de vrijkomende
hoeveelheden uiteraard kleiner. Als algemene opmerking wordt tevens meegegeven dat het aanbeveling verdient natuurvriendelijke oevers
alleen aan te leggen langs sloten met een boven breedte van minimaal 5 meter en nooit aan twee zijde van de sloot te werken.
Voor het (machinale) beheer van de natuurvriendelijke oever is het van belang dat deze een maximale breedte van 5 meter hebben.
“GELEIDELIJKE OVERGANG”
In een flauw talud dat wordt ingestoken op ca. 0.20 m onder
de waterspiegel wordt naar het maaiveld geplagd. Het
plaggen dient niet in een vloeiend talud te gebeuren, maar in
een enigszins getrapt profiel. Op deze wijze ontstaan smalle
vegetatiezones van grote helofyten naar vochtig
schraalgrasland. Functie: grote helofyten, schrale
oevervegetatie, diverse overgangen, dekking voor aquatische
fauna en amfibieën, landbiotoop libellen, overige
insectenfauna.
Grondbalans: Vrijkomende grond ca. 2,50 m³ / m¹
“PLASBERM”
De plasberm heeft als principe dat hij permanent
watervoerend is. De aanlegdiepte kan variëren van enkele
centimeters onder het laagste waterpeil (zomerpeil) tot
maximaal circa 0.25 m onder het zomerpeil.
De vegetatie zal kunnen gaan bestaan uit riet, riet/ruigte of
grote helofyten. Functie: riet en riet/ruigte vegetaties met
bijbehorende faunasoorten; grote helofyten; insectenfauna;
dekking voor aquatische fauna; Grondbalans: Vrijkomende
grond ca. 3,50 m³ / m¹ bij 60cm plagdiepte (elke 10 cm
afwijken van de aanlegdiepte scheelt 0,50 m³ / m¹).
“DRASBERM”
De drasberm heeft als principe dat de bodem vrijwel
permanent water verzadigd is. Bij het hoogste waterpeil mag
de berm enige tijd inunderen. In de zomermaanden mag
inundatie optreden maar niet langer dan een week achtereen.
Het vegetatietype dat zich ontwikkeld is sterk afhankelijk van
het maaibeheer van de berm. Het kan bestaan uit grote
helofyten, bloemrijke natte ruigte en natte en vochtige schrale
graslandtypen. In de eerste jaren na aanleg zijn bij een
dergelijke berm veel kiemende boomvormers te verwachten,
die een intensief beheer vragen. Functie: grote helofyten;
insectenfauna; amfibieën; vochtige en natte schrale
graslanden.Grondbalans: Vrijkomende grond ca.2.20 m³ / m¹
bij 40cm plagdiepte.
“PARALLEL GREPPEL”
Bij dit oeverprofiel wordt direct naast de eigenlijke sloot een
smalle strook (0,50 tot 1,00 m tot net boven het laagste
waterpeil afgeplagd (zomerpeil). Aansluitend wordt in een
breedte van circa 2,00 m een laagte aangelegd die max. 0.30
m onder het zomerpeil wordt aangebracht. Vanaf deze laagte
wordt in een vloeiend talud naar het maaiveld gewerkt.
Functie: amfibieën; visfauna; grote helofyten; rietvegetaties;
Grondbalans: Vrijkomende grond ca. 3.00 m³ / m¹.
“TALUD BERM”
Bij een taludberm wordt in een flauw talud de oever relatief
vloeiend naar het maaiveld geprofileerd. Afhankelijk van de
aanvangsdiepte (onder-, op of boven het waterpeil starten
met het profiel) wordt het talud flauwer en treden er nuances
op in de doeltypen ( riet, riet/ruigte en grote helofyten op het
onder of gelijk met het water peil gelegen deel en natte tot
vochtige schrale grasland typen op het boven het waterpeil
gelegen deel). Functie: grote helofyten; natte en vochtige,
schrale vegetaties, amfibieën en insectenfauna;Grondbalans:
Uitgaand ervan een gemiddeld te overbruggen hoogte
verschil van 0.50 m. bedraagt de hoeveelheid vrijkomende
grond 1,25 m3 / m1.
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Tips bij aanleg van een Natuur Vriendelijke Oever.
Voldoende omvang

Soortenrijkdom en habitatdiversiteit zijn direct gerelateerd
aan de omvang [omvang kan eventueel ook worden bereikt door
aaneenschakeling van verschillende kleine oever maatregelen].

Zorg voor verbinding en samenhang

Vergroot de gezamenlijke draagkracht van kleinere gebieden.
Met name van belang voor soorten met een beperkte actieradius.

Zorg voor variatie

Variatie binnen het ontwerp maakt de oever robuuster en voor
meer soorten aantrekkelijk.

Combineer inrichtingen

Meerdere elkaar versterkende maatregelen vergroten de
functionaliteit, soortenrijkdom en habitatdiversiteit. Denk
bijvoorbeeld aan maatregel doodslooteinde(©), maatregel
slootkruising (©), viskuil, poel, klein rietveld, etc.

Voeg ontbrekende habitat toe

Aanleg of herstel van in het systeem passende habitat die nu
ontbreekt is belangrijk.

Let op recreatief medegebruik

Uit diverse onderzoek is gebleken dat recreatie bijna altijd
een negatief effect heeft op vogelpopulaties. Slim en met
gebiedskennis zoneren bij vogeldoelstellingen is noodzakelijk.

Leg een ruw gebied aan

Blijf een ontwerp niet uit detailleren en let bij aanleg op dat
het profiel niet tot het uiterste wordt ‘gepoetst’. Laat natuurlijke
processen dit fijne slijpwerk opknappen.

Kies maatregelen met weinig beheer

Financiën voor beheer zijn beperkt en komen jaarlijks terug.
Bepaal vooraf wat de beheerkosten zullen zijn en bezie of de
financiële middelen hiervoor beschikbaar zijn [Met name oevertype
die boven het waterpeil zijn gelegen vragen in de eerste jaren veel (handmatig)
onderhoud voor het verwijderen kiemende bomen en struiken].

Combineer functies

Met name bij NVO’s is het vaak goed mogelijk om functies te
combineren. Denk naast natuur aan waterberging, veiligheid,
kwaliteitsverbetering, etc.

Monitoring

Monitoring is belangrijk. Monitor niet alleen op ecologie
maar ook op structuur, a-biotiek, waterkwaliteit en behalen van
doelen.

BIJLAGE 8.
Sluitende grondbalans.
De voorgenomen natuurdoeltypen in het plangebied Demmerik zullen leiden tot het vrijkomen van grond.
Daar in het gebied op veel plaatsen toemaakdekken aanwezig zijn is vrijwel onmogelijk om de
vrijkomende grond buiten het werkgebied toe te passen. Het benutten van de vrijkomende grond uit
inrichting maatregelen dient derhalve zoveel als mogelijk in het gebied plaats te vinden.
Geadviseerd wordt om parallel aan de inrichting maatregelen ook de beheerontsluitingen, recreatieve
paden, kopakkers waar beheermachines moeten draaien en dammen die ophoging behoeven in beeld te
brengen.
Door kopakkers waar op moet worden gekeerd, dammen, beheerontsluitingen en wandelpaden op te
hogen met vrijgekomen bovengrond uit het gebied wordt bespaard op transportkosten en wordt de
grondbalans positief beïnvloed. Bij een dergelijke aanpak is het van belang dat reeds in het bestek
rekening wordt gehouden met het gescheiden ontgraven van de boven- en ondergrond.
Het is mogelijk dat de ondergrond die als gevolg van de diepere ligging is gevrijwaard van
verontreinigingen wel buiten het gebied mag worden benut. Overleg hierover met de milieudienst een
oriënterend onderzoek kunnen duidelijkheid verschaffen. Als gevolg van onrijpe en natte veengronden
die in de onderlaag aanwezig zullen zijn kan het noodzakelijk zijn om de ondergrond enige tijd in depot te
zetten en te laten rijpen. Het zoeken naar een geschikte tijdelijk depot locatie is in dat verband wenselijk

Figuur B8-1 Opgehoogde kopakker om draaien met beheermachines zonder bodembeschadiging mogelijk te maken.

Figuur B8-2. Opgehoogde beheer ontsluiting.

Figuur B8-3 Opgehoogd recreatie wandelpad.

Een andere aanpak die mogelijk effectief kan zijn bij maatregelen ten bate van de draslandland stapsteen
door het agrarische gebied kan zijn om de grond gratis ter beschikking te stellen van agrariërs die
maatregel op hun eigendommen laten realiseren. Hierbij kan dan woorden aangegeven dat de grond om
niet wordt geleverd op de door de betreffende agrariër aangewezen plaats, mits deze bereikbaar is voor
het gangbaar ingezette materiaal.

