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Aanleiding.
Sedert maart 2013 voert de Natuur coöperatie Krimpenerwaard in een pilot het beheer over circa 86
hectare in polder Kattendijksblok te Gouderak. De ecologische doelen voor polder Kattendijksblok
zijn overwegend gericht op weidevogels, bloemrijke graslanden en vochtige- en natte schrale
oevervegetaties. Daarnaast is het gebied landschappelijk en cultuurhistorisch van hoge waarde.
Om in de komende jaren de juiste maatregelen te kunnen nemen en het beheer te optimaliseren is
het wenselijk de gebiedskenmerken te inventariseren. Daar de mate van openheid van het
landschap één van de belangrijkste factoren is voor een optimaal weidevogelgebied is het wenselijk
deze elementen ook buiten de eigen beheer percelen inzichtelijk te maken. Aan de hand van deze
inventarisatie kan in samenspraak met het gebiedsproces, collega beheerders en particuliere
eigenaren een integrale aanpak voor polder Kattendijksblok worden ontwikkeld.

Inleiding.
In polder Kattendijksblok zijn verschillende solitaire bomen en enkele houtopstanden aanwezig.
Daarnaast liggen aan de oostzijde van de polder een tweetal voormalige polder boezems die zich in
de afgelopen decennia hebben ontwikkeld tot waardevolle natte bostypen. De Tiendweg die de
polder verdeeld in een noordwestelijk en zuidoostelijke deel kent eveneens een flinke begroeiing
van knotbomen en stoven. In sommige gevallen conflicteren landschappelijke of cultuurhistorische
waarden van houtopstanden met ecologische doelen. Met name bij weidevogeldoelstellingen treedt
dit op daar voor een goed weidevogelgebied een grote mate van openheid als rand voorwaardelijk
wordt gezien.
Om tot een afgewogen plan te komen hoe om te gaan met aanwezige houtopstanden in relatie tot
de weidevogeldoelen is in 2013 een integrale opname gemaakt. Vanuit de weidevogel belangen is
bezien wat de mate van openheid is, of deze openheid toereikend is voor een zelfstandige
weidevogelkern en hoe deze openheid verder valt te vergroten.
Uit de combinatie van bovenstaande onderdelen is een maatregelenplan samengesteld aan de
hand waarvan ten diensten van het gebiedsproces uitvoering kan worden gegeven zodra de
budgets hiertoe door de provincie worden vrij gegeven.

Werkwijze.
In de maanden juli en augustus zijn verschillende terreinbezoeken gebracht om de aanwezige
houtopstanden in kaart te brengen en nader te verkennen. Alle elementen zijn op kaart ingetekend
(figuur 1) en kort beschreven. Naast de feitelijke beschrijving van het element is de ecologische en
landschappelijke betekenis beschreven en is bepaald of en in welke mate het element effect heeft
op het weidevogellandschap.
Tijdens een aansluitende bureaustudie is van elk element afzonderlijk de eigendomssituatie en het
al dan niet opgenomen zijn op de provinciale waarden kaarten (Kaartrapportage Cultuurhistorische
hoofdstructuur Zuid-Holland, regio Krimpenerwaard en Gouwestreek, PZH-2003) bepaald. Tevens is m.b.v. de
website “wat was waar” (www.watwaswaar.nl) een aantal historische kaarten bekeken om een
inschatting te verkrijgen omtrent de leeftijd van de aanwezige elementen.
Bij het beschrijven van de elementen is een waarde toegekend in een schaal van +2 tot -2. Met
behulp van deze kwalificatie is in relatie tot de (ecologische) doelstellingen voor het gebied per
element een advies opgesteld omtrent het al dan niet opnemen van het element in een maatregelen
plan.
Tevens is het gebied vanuit weidevogel perspectief op de factor openheid beoordeeld, in een
tweetal kaarten is de huidige open ruimte en de te realiseren open ruimte na uitvoering van de
geadviseerde maatregelen gepresenteerd. De gevonden resultaten leiden tot conclusies en
aanbevelingen.

Resultaten opname landschapselementen.
In het gebied zijn 15 elementen onderscheiden die variëren van solitaire bomen, linten & singels,
bosschages en boezemlanden. De gevonden resultaten worden beschreven aan de hand van de
toegekende nummering in onderstaande overzichtskaart (figuur 1).

Figuur 1. Houtige elementen in polder Kattendijksblok te Gouderak.

1].
Schaapjeszijde en aangrenzend deel Wellepoort.
De Schaapjeszijde is een weg van lokaal belang welke aan beide zijde over vrijwel de gehele
lengte een lint begroeiing heeft van voornamelijk elzenstoven. Lokaal komen enkele andere soorten
voor voornamelijk grauwe wilg struiken en essenstoven. De weg alsmede de bermen en
beplantingen zijn in beheer en onderhoud bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard. Het beheer bestaat uit een hakhout beheer met een cyclus van circa 6 jaar,
waarbij lokaal enkele overstaanders worden uitgespaard.
Eigendom situatie
Landschappelijk
Cultuurhistorisch
Ecologisch
Effect op weidevogels

 Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard..
 De singels geven maat en schaal aan het landschap en markeren de weg Schaapjeszijde
 Schaapjeszijde wordt in de Provinciale waardenkaart aangemerkt als een historisch,
landschappelijke lijn met een hoge waarde.
.
 Vanuit ecologie wordt geen belangwekkende waarde toegekend aan de SChaapjeszijde
 De beplanting doorsnijdt de weidevogelgebieden van polder Kattendijksblok ten zuiden van
de Tiendweg en polder de Nesse. Daarnaast is als gevolg van de singels de eerste 100- tot
150 meter grenzend aan de weg ongeschikt voor broedende weidevogels. Anderzijds wordt de
aanwezige open ruimte in zowel het weidevogelgebied van zuidelijk Kattendijksblok als van
de Nesse als voldoende ruim beoordeeld voor zelfstandig duurzame weidevogelpopulatie.

+1
+1
0

-1

Advies: Huidig hakhout beheer voortzetten. Terughoudend zijn met het handhaven van overstaanders. Dit beperken tot accentuering
van bijvoorbeeld de dijkoprit, de kruising met de Tiendweg, de bochten aan weerszijde van Wellepoort en mogelijk bij uitritten.

2].
Solitaire schietwilgen op dam langs wetering.
In het westelijke deel van de polder op circa 40 meter van de Schaapjeszijde zijn op een dam
tussen twee percelen enkele circa 10 jaar oude schietwilgen aanwezig. Het geeft het beeld van een
spontane opslag welke door de eigenaar/gebruiker is getolereerd en vervolgens in stand gehouden.
Eigendom situatie
Landschappelijk
Cultuurhistorisch
Ecologisch
Effect op weidevogels







Particulier eigendom.
De bomen verfraaien het landschapsbeeld.
De bomen zijn circa 10 jaar oud en hebben geen cultuurhistorische waarde.
Ecologische belangen zijn niet aanwezig.
De directe omgeving heeft weinig tot geen waarde voor weidevogels
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Advies: Bomen in overleg met grondeigenaar proberen te behouden. Daar het in de verwachting ligt dat de bomen op termijn
problemen voor de dam ontsluiting gaan geven en mogelijk instabiel zullen worden gezien windvang i.r.t bewortelingdiepte overleggen of
eigenaar ze wil omvormen tot knotbomen.

3].
Houtakker langs de oostelijke slootoever van perceel 102a
Op voormalige smalle akker van circa 60 meter lengte en 6 meter breedte, zware houtopstand
bestaande uit opgaande elzen en essen van circa 8 tot 10 meter hoogte en in het midden een
tweetal schietwilgen van circa 15 meter. Eén van beide schietwilgen is in het voorjaar van 2013 door
windworp om gegaan en hangt in de houtopstand. In de tweede schietwilg is een bewoonde
buizerdhorst aanwezig. De onder begroeiing bestaat uit braam, grote ruigtekruiden en een enkele
grauwe wilg. De smalle akker is in de loop der jaren verheeld geraakt met het westelijk gelegen
grasland perceel De oorspronkelijke scheidingssloot is aan de westzijde van het element nog als
laagte herkenbaar in maaiveld. Graasdieren hebben vrij toegang tot de akker.
Eigendom situatie
Landschappelijk
Cultuurhistorisch

Ecologisch

Effect op weidevogels

 Bureau Beheer Landbouwgronden , in tijdelijk gebruik bij Natuur Coöperatie Krimpenerwaard.
 Matig markante houtopstand die voornamelijk vanuit de oostzijde zichtbaar is
 De singel is zichtbaar op historische kaarten vanaf 1914 (figuur 2) en zal derhalve tussen
1910 en heden aanwezig zijn geweest. Mogelijk is de herkomst terug te leiden tot een
voormalige hennepakker, maar hiervan zijn geen verdere aanwijzingen bekend. Op de
provinciale waardenkaart wordt het element niet afzonderlijk benoemd.
 In de houtakker was in 2013 een nest van zowel de buizerd als een zwarte kraai aanwezig.
Beide soorten zijn algemene broedvogels in de Krimpenerwaard die ook elders in het
gebied voldoende broedgelegenheid kunnen vinden.
 Het oostelijk gelegen deel ten noorden van de Tiendweg is de 2e openruimte van polder
Kattendijk met een oppervlakte van circa 85 hectare. In combinatie met de aangrenzende
goede weidevogelgebieden Kattendijksblok zuid en de Nesse heeft het gebied potentie als
redelijk tot goed weidevogel gebied te ontwikkelen. De combinatie van beperkende werking
op de open ruimte als broedgelegenheid voor predators maakt dat bij verwijderen van de
opstand het effect op weidevogels als groot wordt beoordeeld.

Advies: Houtopstand rooien en wortelzone ontwikkelen tot natuurvriendelijke oever. Voor de broedplaats van de (jaar rond
beschermde) buizerd dient conform de Flora- en faunawet te worden gehandeld.

Figuur 2 Elementen 3 & 5 zoals zichtbaar op historische kaarten uit respectievelijk 1914 en 1944.

+1

+1

+1

-2

4].
Enkele exemplaren stamboom es in los groepsverband aan weerszijde van perceel 103a
Twee losse groepen van respectievelijk 2 stamboom essen op de westoever en 3 stamboom essen
op de oostoever.
Eigendom situatie
Landschappelijk
Cultuurhistorisch
Ecologisch
Effect op weidevogels

Advies:







Bureau Beheer Landbouwgronden , in tijdelijk gebruik bij Natuur Coöperatie Krimpenerwaard.
De bomen vallen weg achter houtakker nr. 3 en zijn nog relatief klein
De bomen zijn <10 jaar en hebben geen cultuurhistorische waarde.
Ecologische belangen zijn niet aanwezig.
Het oostelijk gelegen deel is de 2e grote openruimte van polder Kattendijk met een oppervlakte
van circa 85 hectare. In combinatie met de aangrenzende goede weidevogelgebieden
Kattendijksblok zuid en de Nesse heeft het gebied potentie als redelijk tot goed weidevogelgebied te ontwikkelen.

0
0
0

-2

Geheel verwijderen van de betreffende bomen.

5].
Voormalig eendenkooirelict.
Al op oude kaarten (figuur 2) aanwezige kleine waterpartij met rond enige begroeiing. Mogelijk een
voormalige eendenkooi. Een veenput zoals lokaal wordt gesuggereerd ligt niet voor de hand gezien
het tamelijk dikke kleidek ter plaatse. In de huidige situatie is het element in gebruik als particulier
stukje grond, mogelijk ten diensten van de jacht. Enkele jaren terug is alle houtige begroeiing in het
element afgezet. De huidige verschijningsvorm is derhalve jong hakhout rond een kleine waterpartij.
Eigendom situatie
Landschappelijk
Cultuurhistorisch
Ecologisch
Effect op weidevogels

 Particulier eigendom.
 Het element is landschappelijk fraai en karakteristiek.
+2
 Het element is cultuurhistorisch waardevol als relict van het oude landschap. Op historische
kaarten uit 1914 is het element reeds aanwezig.
+2
 Het element heeft veel potentie voor insecten, kleine zoogdierfauna en als broedgebied voor
zangvogels van het oud Hollands cultuurlandschap.
+2
 Het oostelijk gelegen deel is de 2e grote openruimte van polder Kattendijk met een oppervlakte
van circa 85 hectare. In combinatie met de aangrenzende goede weidevogelgebieden
Kattendijksblok zuid en de Nesse heeft het gebied potentie als redelijk tot goed weidevogel-2
gebied te ontwikkelen.

Advies: In overleg treden met eigenaar om element duurzaam te behouden. Gezien de aangrenzende potentiele weidevogelwaarden is
het wenselijk het element in een hoog cyclisch hakhoutbeheer te nemen, waarbij maximaal zes jarig hout ontstaat. Het laten staan van
zogenaamde overstaanders is hierbij ongewenst om broedhabitat voor weidevogel predators te voorkomen.

6].
Houtopstanden van de Gouderakse Lange Tiendweg.
De Gouderakse Tiendweg vormt een onderdeel uit de ontginningsgeschiedenis van het gebied.
De Tiendweg is op de meeste plaatsen dicht begroeid met knotbomen van wilg, es en populier.
Naast knotbomen zijn veel elzen- en essenstoven aanwezig alsmede struikvormig grauwe wilgen.
Op veel plaatsen is het onderhoud van genoemde bomen en struiken zwaar achterstallig (figuur 3).
Om de gehele Tiendweg in een onderhoudstoestand te brengen die recht doet aan de hoge
landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarde zijn naar schatting 120-150 mensuren
noodzakelijk.
Eigendom situatie
Landschappelijk
Cultuurhistorisch

Ecologisch

Effect op weidevogels

 Eigendommen behoren bij de eigenaren van de aangrenzende percelen waarbij de kadastrale grens
zich in het midden van de Tiendweg bevind.
 Een landschappelijk zeer fraaie Tiendweg, met waardevolle, knotbomen en stoven.
+2
 De Tiendweg vormt een onderdeel van de ontginningsgeschiedenis van het gebied en is zeer
waardevol. Op de cultuurhistorische waarde kaart is de Tiendweg aangemerkt als historisch,
landschappelijke lijn van hoge waarden (PZH,2003)
+2
 Als broedgebied voor vogels van het oud Hollands cultuurlandschap als o.a. ringmus, grauwe
vliegenvanger,en steenuil is de Tiendweg van belang. Daarnaast een migratie route voor kleine
zoogdieren en insectenfauna. De knotbomen worden in het najaar als baltsplaats benut door
+2
ruige dwergvleermuizen.
 De begroeiing op de Tiendweg compartimenteert het weidevogelgebied van polder
Kattendijksblok in een noordwestelijk en zuidoostelijk deel. Met name het noordwestelijke deel - 2
wordt hierbij aan de kleine kant voor een zelfstandig weidevogelgebied. Anderzijds draagt de
nabijheid van op zichzelf goede weidevogelgebieden in polder de Nesse en Kattendijk zuidoost bij de
functionaliteit van het noordwestelijke gebied.

Advies: handhaven van de Tiendweg in zijn huidige vorm met begroeiingen. Opheffen van het achterstallig onderhoud in twee fase om
geen ecologische verstoring teweeg te brengen. Hierbij is het van belang dat in de eerste selectie de meest zware knotwilgen en toegang
beperkende elementen worden aangepakt. Gezien de ecologische waarde is het van belang om voorafgaand aan de werkzaamheden
middels een QuickScan Flora- en faunawet te beoordelen welke maatregelen vanuit het zorgvuldigheidsbeginsel wenselijk zijn en of een
ontheffing F&F-wet noodzakelijk is.

Figuur 3.

Gouderakse Lange Tiendweg t.h.v. perceel nr. 30a

7].
Oeverbegroeiing van grauwe wilg langs oostzijde van perceel 102a.
Langs de oostzijde van perceel 102a is over een lengte van circa 75 meter een lintvormige
begroeiing van grauwe wilg aanwezig. De wilgen zijn al meer dan 10 jaar niet gesnoeid. De takken
hangen hierdoor over vrijwel de gehele sloot en belemmeren de waterhuishouding. Voor het
behoud van het element dat o.a. wordt benut door fuut, meerkoet, waterhoen en familiegroepjes
ringmus is het wenselijk het op korte termijn af te zetten.
Eigendom situatie
Landschappelijk
Cultuurhistorisch
Ecologisch
Effect op weidevogels






Bureau Beheer Landbouwgronden , in tijdelijk gebruik bij Natuur Coöperatie Krimpenerwaard.
Landschappelijk verrassend element van matig belang.
Begroeiing is niet zichtbaar op oude kaarten en heeft geen cultuurhistorische swaarde
Beschutting gevend element voor watervogels, waaronder jaarlijks een wintergroepje
waterhoenen. In het voorjaar al vele jaren broedplaats van meerkoet en fuut.
 Gezien de ligging direct tegen de Tiendweg en de geringe hoogte groei van grauwe wilg
heeft het element geen effect op de weidevogeldoelstellingen.

+1
0
+1
0

Advies: Gezien de achterstalligheid van het hakbeheer. Op korte termijn het hele element een keer laag bij de grond afzetten.
Vervolgens in een hakhoutbeheer van 3- tot 5 jaar afzetten, waarbij bij voorkeur niet meer dan 50% in enig jaar wordt afgezet.

8].
Solitaire grote stamboom es direct ten zuiden van de Tiendweg.
Grote solitaire stamboom es die is geworteld in de oostelijke oever van het perceel op circa 20
meter afstand van de Gouderakse lange Tiendweg. Gezien stamomvang en formaat wordt de boom
geschat op 65 jaar oud. De wortels bevinden zich a.g.v. de aanwezige sloot aan de oostkant allen
westelijk van de stam. Windworp is derhalve een verwaarloosbaar risico. De standplaats van de
boom en de zeer beperkte aanwezigheid van grote bomen in het gebied geeft de es
belevingswaarde en maakt hem landschappelijk waardevol.
Eigendom situatie
Landschappelijk
Cultuurhistorisch
Ecologisch
Effect op weidevogels

 Particulier eigendom.
 Landschappelijk zeer fraaie en lokaal karakteristieke es. Als gevolg van het vrijwel afwezig
zijn van grote bomen in het gebied is behoud van de boom wenselijk.
 De boom heeft geen specifieke cultuurhistorische functie of waarde.
 Ecologische belangen zijn niet aanwezig.
 Gezien de standplaats nabij de Tiendweg wordt de openheid nauwelijks extra aangetast.
Daar kraaien en roofvogels minder vaak gebruik maken van essen als broedplaats a.g.v. de
open kroon en gladde takken (in de betreffende boom is inde afgelopen 25 jaar nimmer een
nest van predator soorten aangetroffen) lijkt het effect op weidevogels verwaarloosbaar.

+2
0
0
0

Advies: Eigenaar benaderen en overtuigen van uniek en landschappelijke waarde van de betreffende boom. Handhaven van de boom
bepleiten.

9].
Solitaire grote stamboom es direct ten noorden van de Tiendweg.
Grote solitaire stamboom es die is geworteld in de oostelijke oever van het perceel op circa 50
meter afstand van de Gouderakse lange Tiendweg. Gezien stamomvang en formaat wordt de boom
geschat op circa 60 jaar. De wortels bevinden zich a.g.v. de aanwezige sloot aan de oostkant allen
westelijk van de stam. Windworp is derhalve een verwaarloosbaar risico. De standplaats van de
boom en de zeer beperkte aanwezigheid van grote bomen in het gebied geeft de es
belevingswaarde en maakt hem landschappelijk waardevol.
Landschappelijk
Cultuurhistorisch
Ecologisch
Effect op weidevogels

 Landschappelijk zeer fraaie en lokaal karakteristieke es. Als gevolg van het vrijwel afwezig
zijn van grote bomen in het gebied is behoud van de boom wenselijk.
 De boom heeft geen specifieke cultuurhistorische functie of waarde.
 Ecologische belangen zijn niet aanwezig.
 Gezien de standplaats nabij de Tiendweg wordt de openheid nauwelijks extra aangetast.
Daar kraaien en roofvogels minder vaak gebruik maken van essen als broedplaats a.g.v. de
open kroon en gladde takken (in de betreffende boom is inde afgelopen 25 jaar nimmer een
nest van predator soorten aangetroffen) lijkt het effect op weidevogels verwaarloosbaar.

+2
0
0
0

Advies: Eigenaar benaderen en overtuigen van uniek en landschappelijke waarde van de betreffende boom. Handhaven van de boom
bepleiten.

10].
Solitaire stamboom schietwilg en struikwilg op perceel 31a
Halverwege de perceeldiepte staat een circa
12 jarige schietwilg op de westelijke perceel
oever en op dezelfde hoogte een solitaire
struikwilg aan de oostzijde van het perceel.
Het betreft een school voorbeeld van
ongewenste situatie in een weidevogelgebied.
In 2013 werd in de schietwilg een broedplaats
van een zwarte kraai vastgesteld, terwijl in de
wortelvoet een holte bewoond door een
bunzing aanwezig was.

Figuur 4. Solitaire boom op perceel 30a midden
in het open weidevogellandschap.
Eigendom situatie
Landschappelijk
Cultuurhistorisch
Ecologisch
Effect op weidevogels

 Bureau Beheer Landbouwgronden , in tijdelijk gebruik bij Natuur Coöperatie Krimpenerwaard
 De bomen verfraaien het landschapsbeeld, maar staan op grote afstand voor optimale
Belevingswaarde.
 De boom en struik zijn jong en hebben geen cultuurhistorische waarde.
 Ecologische belangen zijn beperkt aanwezig in de vorm van broed- en verblijfplaats
 De directe omgeving heeft weinig tot geen waarde voor weidevogels

+1
0
0
-2

Advies: Zowel stamboom als struikwilg geheel rooien en als grasland in gebruik nemen.

11].
Ingeplant recreatief steunpunt van het Zuid-Hollands Landschap
In midden jaren negentig van de vorige eeuw aangelegd recreatiepunt met picknicktafel. Het
element is van een beschutting gevende struikbeplanting voorzien waarin enkele stambomen
waaronder een populier, es en ruwe berk. Met name de populier zal op termijn een grote hoogte
bereiken en vormt een geschikte broedplaats voor predators.
Eigendom situatie
Landschappelijk
Cultuurhistorisch
Ecologisch

Effect op weidevogels

Advies:

 Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
 Het element sluit goed aan bij de beplanting op de Tiendweg, maar heeft geen toegevoegde
waarde.
 Het element heeft geen cultuurhistorische herkomst en is relatief jong.
 Beschutting gevend element voor een breed scala aan faunagroepen. Met name voor
broedvogels van oud Hollands cultuurlandschap ( ringmus, grauwe vliegenvanger, spotvogel)
al jaren van belang.
 Door aansluiting op de beplanting van de Tiendweg is geen aanvullend effect aanwezig.
De opgaande bomen bieden wel potentiele broedplaatsen voor predators.

0
0
+1
-1

Element handhaven, maar in overleg treden met het Zuid-Hollands Landschap voor rooien van de stamboom populier en berk.

12].
Ingerichte kopakker van grasland perceel.
Ten bate van de broedvogels van het oude cultuurlandschap alsmede de insecten- en kleine
zoogdierfauna ingerichte kopeinde over een lengte van circa 25 meter. De inrichting bestaat uit twee
kleine struwelen van vuilboom en éénstijlige meidoorn en een stamboom es van circa 15 jaar oud.
Eigendom situatie
Landschappelijk
Cultuurhistorisch
Ecologisch
Effect op weidevogels

Advies:







Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
Het element verfraaid het landschapsbeeld en sluit goed aan bij de Tiendweg.
+1
Het element is circa 15 jaar oud en heeft geen cultuurhistorische waarde.
0
Het element biedt voedsel en foerageergebied voor insecten, kleine zoogdieren en zangvogels. + 1
Gezien de aansluiting op de Tiendweg heeft het element geen versterkend negatief effect
op het weidevogelgebied. Er is een klein mogelijkheid dat de stamboom op termijn als
broedplaats voor predators kan gaan functioneren. Gezien de geringe geschiktheid van essen
0
als nestboom en de nabije aanwezigheid van de Kattendijksblokboezem met een grote
hoeveelheid geschikte nestbomen wordt dit niet als knelpunt gezien.

Element handhaven in huidige vorm. Stamboom es als potentiele broedplaats voor predators monitoren.

13, 15 & 16]. Boezemlanden Kattendijksblok en Stolwijkse boezem noord en zuid.
Voormalige afwateringboezem van respectievelijk de polder Kattendijksblok en polder Stolwijk.
Beide boezemlanden bestaan naast een omvangrijk vochtig elzenbos met voedselrijke onder
begroeiing uit waterpartijen, riet- en ruigtevegetaties en botanisch waardevolle natte schrale
graslanden. De boezemlanden zijn in eigendom en beheer bij de Stichting Het Zuid-Hollands
Landschap en worden beheerd op basis van een goedgekeurd beheerplan.
Eigendom situatie
Landschappelijk
Cultuurhistorisch
Ecologisch

Effect op weidevogels

Advies:

 Stichting het Zuid-Hollands Landschap
 Zeer karakteristieke en fraaie landschappelijke elementen.
 De boezemlanden maken onderdeel uit van de geschiedenis van de waterhuishouding van
het gebied en zijn vanuit deze optiek als zeer waardevol te beschouwen.
 Zowel als broed- en rustgebied voor vogels van grote waarden in de Kattendijksblokboezem
is een kolonie aalscholvers en blauwe reiger aanwezig. Krakeend en grote zilverreiger
gebruiken deze boezem als slaapplaats. Voor een breed spectrum van overige fauna
waaronder insecten en kleine zoogdieren zijn de boezemlanden van groot belang.
Vleermuizen gebruiken de structuren als geleiding en foerageergebied. De aanwezige natte
schraalgraslanden bevatten een groot aantal zeldzame planten soorten.
 De Kattendijksblokboezem ligt enigszins in een hoek van polder Kattendijk. Anderzijds kan
gesteld dat indien dit opgaande element niet aanwezig is dit een positief effect zal hebben op
de grote van de openruimte.
De Stolwijkse boezem doorsnijdt de gehele polder van noord naar zuid. In het noordelijke
deel ligt deze in de effectzone van de Kattendijksblokboezem in het zuidelijke deel vormt
de Stolwijkse boezem een duidelijke begrenzing van de openheid. Het aangrenzende deel
van polder Kattendijk is op zich zelf echter voldoende robuust om als volwaardig weidevogel
gebied te kunnen functioneren.
In beide boezemlanden komen predators van weidevogels tot broeden die zeker hun
jachtgebied mede in het aangrenzende gebied zullen hebben.
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Huidige verschijningsvorm en beheer van Gouderakse boezemlanden handhaven.

14].
Elzensingel en stamboom elzen op voormalige touwbaan.
Betreft een circa 150 meter lang en 8 meter breed perceel met langs de oostoever een
aaneengesloten vegetatie van elzenstoven die in een hoge cyclus ( 1x per 4 jaar) worden afgezet.
Aan de westzijde van het kade vormige grondlichaam staan verspreid solitaire elzen die in het
verleende gebruikt werden voor het drogen van de hennep. Gescheiden door een greppelachtige
laagte ligt aan de westzijde een botanisch waardevol vochtig schraallandje van circa 1 hectare.
Eigendom situatie
Landschappelijk
Cultuurhistorisch

Ecologisch

Effect op weidevogels
Advies:

 Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
 Landschappelijk valt het element niet op daar het visueel wegvalt tegen het boezembos
van de Kattendijksblokboezem.
 Touwbanen vanuit de periode van de commerciële hennepteelt zijn historisch gezien
kenmerkend voor de Krimpenerwaard. In dit verband is het element als waardevol aan
te merken.
 Het ecologisch belang van het element is voornamelijk gelegen in de vochtige schrale
vegetatie met verschillende inmiddels zeldzaam geworden plantensoorten. Voor kleine
zoogdieren en insectenfauna is het element van aanvullende waarden.
 de directe omgeving heeft weinig tot geen waarde voor weidevogels

Huidige situatie en beheer handhaven.
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Conclusie.
De openheid van het landschap ten bate van weidevogeldoelstellingen is ten zuiden van de
Tiendweg in ruime mate aanwezig. Slechts een enkele solitaire boom maakt een klein deel
ongeschikt voor weidevogels. Deze solitaire boom verhoogd wel de intrek van predators in het
gebied. In de boom werd een broedgeval zwarte kraai aangetroffen en in de wortelvoet werd een
nestholte van een bunzing gevonden.
Ten noorden van de Tiendweg is de openheid te klein om als op zich zelf staand
weidevogellandschap te fungeren. Bij een hoge weidevogelstand in aangrenzende
weidevogelgebieden kan het deelgebied wel een functie als overloopgebied vervullen.
Met name aan de westzijde van dit deelgebied zijn verschillende houtopstanden aanwezig.
Verwijderen van (een deel) van deze houtopstanden kan het verschil maken tussen het wel of niet
functioneren als zelfstandige weidevogellandschap. Tevens zal het vergroten van deze open ruimte
leiden tot een grotere lengte waar het noordelijk en zuidelijke weidevogellandschap elkaar bijna
raken, wat de onderlinge verbondenheid tussen de beide onderscheiden deelgebieden zal
vergroten. Indien ook het fors achterstallige onderhoud aan knotbomen en hakhout langs de
Tiendweg wordt opgeheven kan mogelijk van een samenhangend weidevogel landschap worden
gesproken.
Gezien de doelstellingen van het gebiedsproces wordt in overweging gegeven om in samenwerking
met collega terreinbeheerders en particulier eigenaren in overleg te treden met de provincie ZuidHolland voor het verkrijgen van een subsidie voor een eenmalige integrale aanpak. Middels regulier
beheer en onderhoud met een hakcyclus van 4 jaar voor knotbomen en 6 jaar voor hakhout kan het
reguliere beheer door de samenwerkende gebiedspartijen worden gegarandeerd.

Figuur 5. Actuele open ruimte.

Figuur 6. Potentiele open ruimte.

