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1]. Inleiding. 
Als onderdeel van de groene contour in de provincie Utrecht is een ecologische verbindingszone 
evenwijdig aan de Bijleveld voorzien tussen de Groote Heijcop in het zuiden en de 
Portengensezuwe in het noorden. Tevens is een strook met kruiden & faunarijkgrasland voorzien 
evenwijdig aan de Groote Heycop tussen de Bijleveld in het westen en het Noordeinde van 
Portengen in het oosten. 
 
In 2014 is een nieuwe hoofdwatergang in opdracht van waterschap Amstel Gooi en Vecht op circa 
50 meter afstand evenwijdig aan de Bijleveld gegraven. Hiermee is de beoogde ecologische 
verbindingszone gescheiden van het agrarisch cultuurland en dient deze binnen afzienbare tijd te 
worden ingericht om verruiging te voorkomen. Momenteel wordt het inrichtingsplan opgesteld door 
BWZ-ingenieurs uit Culemborg. 
 
Vanuit het nieuwe beleid zal eigendom en beheer van de ecologische verbindingszone in 
concurrentie worden aangeboden. Voor belangstellende natuurbeheerders dient vooraf duidelijk te 
zijn welke natuurdoeltypen worden nagestreefd en welk beheer wenselijk wordt geacht. 
 
Programmabureau Utrecht-west heeft Bui-tegewoon groenprojecten opdracht verstrekt tot het 
opstellen van een beheerplan alsmede enkele hieraan gekoppelde aspecten. Het  onderhavige 
beheerplan vormt de invulling van deze opdracht. 
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2]. Gebied. 
Het gebied is gelegen aan  de zuidwest zijde van de polder Groot en Klein Oud AA en ligt binnen 
de gemeente Stichtsevecht. Het betreft de achterste, direct aan de Bijleveld grenzende, delen 
(circa 50 meter)  van de percelen die zich vanaf de buurtschap Portengen op strekken naar het 
westen. Ook het direct ten noorden van de Grote Heijcop gelegen perceel maakt onderdeel uit van 
de ecologische verbinding en vormt de aansluiting van het oost-west gesitueerde traject (figuur 1). 
 

 
         Figuur 1.  Ligging EVZ Bijleveld. 
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In 2014 zijn de achterste delen van de  percelen afgescheiden van een smalle evenwijdig aan de 
Bijleveld lopende zone door middel van het graven van een nieuwe hoofdwatergang. 
Hierdoor is een strook (circa 50 meter)  gerealiseerd die evenwijdig aan de Bijleveld tussen de 
Grote Heijcop in het zuiden  en de Portengensezuwe ter hoogte van gemaal Dooijersluis in het 
noorden loopt.  
 
 
 
Zowel de smalle zone evenwijdig aan de 
Bijleveld als het perceel evenwijdig aan de 
Grote Heijcop zijn onderdeel van de 
ecologische verbinding en opgenomen in het 
Nationaal Natuur Netwerk (NNN, voorheen 
EHS) en maken onderdeel uit van de Groene 
Contour door de provincie Utrecht (figuur 2). 

 
Figuur  2.    Nationaal Natuur Netwerk (EHS). 
 

Het gebied bestaat overwegend uit veengronden met een veraarde bovenlaag. Bij de inrichting 
van de ecologische verbinding zal een deel van deze bovenlaag worden afgegraven om de 
bemeste en veraarde zode te verwijderen. De huidige gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt  
–1.97 meter NAP. De beheerstrook die evenwijdig aan de nieuwe hoofdwatergang langs de 
oostzijde van de strook komt te lopen wordt opgehoogd ten bate van het beheer naar een 
aanleghoogte van –1.30  meter NAP. Middels een talud van 1:2 wordt de overgang naar -2.00 
meter NAP gerealiseerd waarna via een vloeiend verlopend talud naar -2.20 meter NAP ter 
hoogte van de kadesloot langs de Bijleveld zal worden geplagd (bron: Concept bestekkaart nr. 064-14-

200, BWZ-ingenieurs). 

 
Het deel van de ecologische verbindingszone langs de Bijleveld krijgt een eigen waterpeil.  
Het laag peil zal -2.30 meter NAP bedragen en gelijk zijn met het zomerpeil in de aangrenzende 
polder. Het hoog peil mag oplopen naar – 2.00 meter NAP. Momenteel is nog niet geheel 
duidelijk wat de datumgrenzen tussen hoog- en laag peil kunnen zijn, hieromtrent is nader 
overleg gewenst met het waterschap. In de paragraaf peilbeheer wordt nader ingegaan op het 
meest wenselijke peilverloop vanuit de natuurdoelen voor het gebied. Vanuit de Bijleveld treedt 
enige mate van kwel op in de westelijke scheisloot  (figuur 3).  
 

  
Figuur 3. Uittreden van kwel uit ‘Bijlevelddijk’, 20141104. 

 

EVZ BIJLEVELD 
Grote Heijcop 



   

 

4 

 
3.] Ecologische doelen. 
 3.1 Algemeen. 
Bij de verbindingszones in het gebiedsplan Groot Wilnis Vinkeveen wordt onderscheid gemaakt 
tussen draslandverbindingen en een wetlandverbindingen (Bijlmer en Klarenbeek 2009). Voor de 
draslandverbinding is gebruik gemaakt van het principe van ecosysteemtypen (Alterra 2001). Het 
geselecteerd type ‘grasland met klein water’ bestaat uit niet bemeste vegetatietypen als kleine 
zeggevegetaties, dotterbloemhooilanden, schraalgraslanden en sloten met een goede 
waterkwaliteit waarin een goed ontwikkelde waterplantenvegetatie en flauw oplopende en 
kruidenrijke oevers worden nagestreefd. Na de herijking van het natuurbeleid in 2010 is door de 
Dienst Landelijk Gebied een aangepaste visie uitgewerkt waarbij de ambitie voor de doelsoorten 
uit bovengenoemde project zijn bijgesteld (DLG 2011). De aangepaste ambitie is vastgesteld door 
de stuurgroep in het plangebied, alsmede door de provincie Utrecht. De ecologische 
verbindingszone Bijleveld is direct aansluitend gelegen aan de plangebieden vanuit het 
gebiedsproject Groot Wilnis Vinkenveen. Hiermee kan bovenstaande als toetsingskader voor de 
aangrenzende ecologische verbindingszone Bijleveld  worden gehanteerd. 

 
3.2]. Doelsoorten. 

Op basis van het bovenstaande algemene doel zijn onderstaande doelsoorten benoemd 
waarvoor de ecologische verbindingszone een functioneel beheer dient te krijgen. 
Doelsoorten ecologische verbindingen (bron DLG 2011 & provincie Utrecht 2011): 
    A]   Fauna. 

 Bittervoorn 
 Kleine modderkruiper 
 Vetje 
 Ringslang 
 Kleine watersalamander 
 Rugstreeppad 
  Heikikker 
  Poelkikker 

 Otter 
 Noordse woelmuis 
 Waterspitsmuis 
 Dwergmuis 
 Watervleermuis 
 Geelsprietdikkopje 
 Zilveren maan 
 Groene glazenmaker 

 
    B]   Flora 

 Brede orchis 
 Moeraswespenorchis 
 Vleeskleurige orchis 
 Grote ratelaar 
 Dotterbloem 
 Rietorchis 
  Trilgras 
  Spaanse ruiter 
 Blauwe knoop 
 Groenknolorchis 
 Blonde zegge 
 Schraalland paardenbloem 
 Ronde zegge 
 Veenreukgras 
 Moerashertshooi 
 Moerasbasterdwederik 
 Krabbenscheer 
 Fonteinkruid spec. (div. soorten) 
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3.3].  Toepasbare doeltypen. 
De realisatie van de ecologische verbindingen dient te worden gerealiseerd middels verwerving 
en/of afwaardering via de SKNL regeling waarna de betrokken percelen en perceeldelen een 
status al hoofdfunctie natuur verkrijgen  
Hier uit volgt dat voor het gebied de doeltypen uit de Index Natuur en Landschap, onderdelen 
“Natuurbeheertypen” en “Landschapsbeheertypen” van toepassing kunnen zijn. 
Uitgaande van de doelstelling ecologische verbinding en rekening houdende met de gekozen 
doelsoorten (bron DLG 2011 & provincie Utrecht 2011)  komen onderstaande doeltypen in aanmerking: 

 Zoete plas (N04-02); 
 Nat schraalland (N10-01); 
 Vochtig hooiland (N10-02); 
 Kruiden- en faunarijk grasland (N12-02); 
 Klein moeraselement (N05-01); 

 
In het inrichtingsplan voor de ecologische verbinding Bijleveld is er voor gekozen om met de 
inrichting met name te richten op de graslandtypen uit bovenstaande overzicht, derhalve kruiden- 
en faunarijk grasland, vochtig hooiland en nat schraalland. Het doeltype zoete plas kan door de 
aangrenzende sloten ingevuld. Door middel van het beheer al dan niet te extensiveren kan lokaal 
een rietzoom of klein rietperceel ontstaan en kunnen de kleine moeraselementen langs oevers zich 
ontwikkelen. Het is van belang dat deze elementen uitsluitend verspreid en kleinschalig worden 
ontwikkeld.  
 
4]. Beheer. 

4.1. Peilbeheer. 
Na realisatie van de inrichting van de ecologische verbindingszone zal een hoog peil van -2.00 
meter NAP en een laag peil van – 2.30 NAP worden gevoerd. Het laag peil is hierbij gelijk aan het 
zomerpeil van het oostelijke gelegen agrarisch gebied. Het peilbeheer vindt plaats middels een 
overlaat stuw aan de noordzijde van het gebied. Overtollig water in de hoog peil periode kan via 
een overlaat afstromen naar het aangrenzende agrarisch gebied. In de zomermaanden kan door 
het openzetten van de stuw een watertekort worden voorkomen en het peil van het aangrenzende 
gebied worden gevoerd. 
 
Bij het instellen van de natuurpeilen zal de drooglegging van de geplagde delen tijdens het laag 
peil tussen de 0.10 en 0.30 meter bedragen. Tijdens het hoog peil zal circa 50% van de geplagde 
oppervlakte inunderen met een gemiddelde waterschijf van circa 10 centimeter (range 0-20 cm). 
Voor het realiseren van de beoogde doeltypen is het van belang de periode van inundatie goed te 
beheren. Bij een (te) lang aangehouden hoog peil zal naar verwachting een grotere oppervlakte 
moerasvegetaties en een kleinere oppervlakte dan wel afwezigheid van het doel type vochtig 
hooiland optreden. Het is van belang dat de beheerder goede afspraken omtrent het peilbeheer 
maakt met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hierbij zijn naast afspraken omtrent de 
uitvoering van het feitelijk peilbeheer tevens afspraken omtrent de periode van hoog- en laag peil, 
alsmede de overgangsperiode waarin het gebied volloopt en indroogt van belang. 
 
Idealiter treedt het hoge peil niet te vroeg inwerking daar in dat geval enerzijds de inundatie 
periode te lang wordt voor de beoogde doeltypen nat schraalland en vochtig hooiland en 
anderzijds het oeverbeheer (slootschoning) vanuit ecologische belangen te vroeg in het seizoen 
moet worden uitgevoerd. Geadviseerd wordt om de stuw niet voor half november te sluiten en het 
gebied doormiddel van de aanwezige kwel uit de Bijleveld dijk en het vast houden van het 
neerslagoverschot geleidelijk te vullen. Het waterpeil kan tot maximaal de tweede decade van 
maart  op het peil van -2.00 meter NAP worden gehandhaafd, waarna door middel van indroging 
en verdamping het peil kan gaan uitzakken. Indien als gevolg van droge winterse omstandigheden 
het indrogen eerder aanvangt is dit geen probleem. Aanvullend inlaten van oppervlakte water is 
vanuit waterkwaliteit aspecten ongewenst.  Vanaf half april dienen de terrestrische doeltypen  voor 
85% te zijn drooggevallen om te langdurige inundatie en bovenmatige moerasvorming te 
voorkomen. In dit verband is het wenselijk dat de overlaat stuw wordt voorzien van smalle schotjes 
zodat indien gewenst verhoudingsgewijs kleine waterschijven kunnen worden afgelaten. 
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4.2. Doeltype beheer. 
 

 Zoete plas (N 04.02). 
Het doeltype zoete plas heeft in de onderhavige situatie steeds betrekking op de sloten in het 
gebied. Deze worden in de paragrafen oever- en waterbeheer behandeld. Gezien de beperkte 
breedte is een meer specifiek beheer niet noodzakelijk. 
 

 Nat schraalland (N 10.01). 
Nat schraalland omvat blauwgrasland en kleine zeggevegetaties. Dotterbloemhooilanden en 
veldrus schraallanden kunnen ook tot dit doeltype worden gerekend als ze in combinatie met 
soorten uit het blauwgrasland of kleine zeggevegetaties voorkomen. Het betreft graslandtypen van  
voedselarme, matig zure tot basenrijke bodem die gedurende het winterhalfjaar de waterstand op 
of rond het maaiveld hebben (0-20 cm beneden maaiveld) en in de zomer slechts oppervlakkig 
uitdrogen. De bodem heeft als gevolg van dit natte karakter slecht een beperkte draagkracht. 
In het nat schraalland komen tenminste enkele karakteristieke soorten voor uit de volgende lijst: 
Blonde zegge, vlozegge, sterzegge, tweehuizige zegge, knotszegge, blauwe zegge, waterdrieblad, draadrus, 
melkviooltje, Spaanse ruiter, gevlekte orchis, moeraswespenorchis, klokjesgentiaan, welriekende nachtorchis, klein 
glidkruid, brede orchis, rietorchis, vleeskleurige orchis, blauwe knoop, moerasstreepzaad, addertong, harlekijn, 
aderwortel, kleine valeriaan, moeraskartelblad, parnassia, vetblad. 
 

Als beheermaatregel voor dit doel type geldt dat het jaarlijks dient te worden gemaaid waarbij het 
maaisel moet worden afgevoerd. Maaien dient hierbij in de zomer plaats te vinden vanaf half 
augustus, waarbij in sporen en bodembeschadiging dient te worden voorkomen. het doel type 
verdraagt geen bemesting en begrazing. Enige vorm van structuurrijkdom is hierbij van belang 
maar minimaal 60% van de oppervlakte dient jaarlijks te worden gemaaid. De niet gemaaide delen 
kunnen bestaan uit enkele ook zomers inunderende plasdrasplekken, lage overjarige ruigten en 
zeer lokaal een enkel kleinschalige grove moerasruigte overgaand in laag struweel. 
 
De monitoringsvoorwaarden en kwalitatieve beoordeling vanuit de subsidie regeling SNL zijn 
opgenomen in bijlage 1. 
 

 
   

Figuur 4.   Referentiebeeld nat schraalgrasland. 
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 Vochtig hooiland. 
Vochtig hooiland omvat bloemrijke graslanden die o.a. zijn gelegen op veenbodem met een 
gemiddeld waterpeil van 20 á 30cm onder het maaiveld en waar het waterpeil alleen in de 
zomermaanden gedurende korte tijd dieper wegzakt. 
In het vochtig hooiland komen tenminste enkele karakteristieke soorten voor uit de volgende lijst: 
addertong, adderwortel, beemdooievaarsbek, bevertjes, bleke zegge, bosbies, brede orchis, draadrus, gevlekte orchis, 
gevleugeld hertshooi, gewone dotterbloem, grote pimpernel, gulden boterbloem, harlekijn, herfsttijloos, karwijsalie, kleine 
valeriaan, klimopwaterranonkel, melkviooltje, moeraskartelblad, moerasstreepzaad, moesdistel, noords walstro, noordse 
zegge, platte bies, polei, rietorchis, rode ogentroost, trosdravik, verfbrem, vleeskleurige orchis, waterkruiskruid, wilde 
herfststijlloos, weidekervel, weide-vergeet-mij-nietje, welriekende nachtorchis, wilde kievitsbloem, zilte rus, zwartblauwe 
rapunsel. 

 
Als beheer voor dit doeltype geldt dat het jaarlijks één á twee maal dient te worden gemaaid met 
afvoeren van het gewas. De eerste maaisnede ligt hierbij in de regel rond begin juli, bij veel gewas 
vorming dient een tweede snede rond eind augustus te worden uitgevoerd. Als gevolg van de natte 
bodem omstandigheden is het doeltype gevoelig voor bodembeschadiging, hetgeen steeds dient 
te worden voorkomen. Bemesting is op dit doeltype niet toegestaan.  
 
De aanwezigheid van enige vorm van structuur is vanuit het belang van dit doeltype voor met 
name de ongewervelde en kleine zoogdierfauna gewenst. Dit kan worden gerealiseerd door 
jaarlijks circa 20% van de vegetatie bij de eerste maaisnede te laten overstaan en hiervan bij de  
2e snede maximaal 10% mee te maaien waardoor het resterende deel als staand gewas de winter 
in kan gaan.   
 
De monitoringsvoorwaarden en kwalitatieve beoordeling vanuit de subsidie regeling SNL zijn 
opgenomen in bijlage 2. 
 

 
       

Figuur 5.   Referentiebeeld vochtig hooiland. 
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 Kruiden- en faunarijkgrasland. 

Kruiden- en faunarijke graslanden betreffen graslanden waarin grasachtige dominant optreden, 
maar kruiden en mossen een oppervlakte aandeel van minimaal 20% beslaan. De graslanden 
kunnen op alle grondsoorten voorkomen en hebben een drooglegging van 30- tot 60 centimeter. 
De planten die in dit beheertype voorkomen zijn overwegend meer algemene soorten die weinig 
specifieke eisen aan de a-biotische omgeving stellen. Flora en vegetatie zijn daarom niet alleen 
bepalend voor de kwaliteit van dit doeltype. In het kruiden- en faunarijk grasland  komen naast 
verschillende faunasoorten tenminste enkele karakteristieke planten voor uit de volgende lijst: 
koekoeksbloem, gewone brunel, gewone margriet, grote ratelaar, kamgras, karwijvarkenskervel, klavervreter, klein 
vogelpootje, knolvossenstaart, knoopkruid, moerasstruikgras, muizenoor, polei, spits havikskruid, waterkruiskruid, witte 
munt, zwarte zegge. 
 

Het beheer van dit doeltype kan zowel uit een maairegiem als beweiding bestaan of een 
combinatie hiervan. In voorkomend geval dient minimaal 50% van de oppervlakte onder een 
maairegiem te vallen. Bij beweiding dient dit extensief en bij voorkeur met rundvee plaats te 
vinden. Schapen begrazing wordt ontraden, daar dit ten kosten gaat van de kruidenrijkdom.  
Bij kruiden- en faunarijkgrasland wordt in beginsel geen actieve bemesting toegepast. Een 
uitzondering kan worden verleend bij verzuring verschijnselen waarna maximaal 8 ton ha/jr ruige 
stalmest kan worden aangewend. 
 
Kruiden- en faunarijke graslanden hebben een belangrijke functie voor kleine organismen als 
zoogdieren, amfibieën, ongewervelde en broedvogels. Naast verblijf-, en voortplantingsplaatsen 
leveren ze foerageergebieden aan deze organismen. Vanuit deze functie is bij kruiden- en 
faunarijkgrasland de beschikbaarheid van variatie in structuur van belang. Naast niet gemaaide 
delen waardoor vegetatie delen met overjarige ruigtekruiden ontstaan mogen in het gebied 
struwelen, kleine bosjes en lokaal een solitaire bomen voorkomen. Indien het kruiden- en faunarijk 
grasland onderdeel uitmaakt van een weidevogelgebied, dient terughoudender met hoger 
opgaande elementen te worden omgegaan. 
 
De monitoringsvoorwaarden en kwalitatieve beoordeling vanuit de subsidie regeling SNL zijn  
opgenomen in bijlage 3. 

 
            Figuur 6.  Referentie beeld  kruiden- en faunarijkgrasland. 
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 Oeverbeheer.  
Om verlanding en ontwikkeling van grovere vegetatietypen te voorkomen, alsmede de 
waterhuishouding van het gebied optimaal te houden is het noodzakelijk dat jaarlijks de oevers 
worden geschoond. Ook vanuit de keur van  het waterschap is het jaarlijks schonen van de oevers 
van watergangen verplicht gesteld.  Bij het schonen van de oevers is het van belang dat de oevers 
niet worden beschadigd. De vegetatie dient te worden afgesneden of geknipt op een zodanige 
wijze dat de minerale bodem niet bloot komt te liggen om erosie en baggeraanwas te voorkomen. 
Naast het voorkomen van beschadiging van de oevers is een tweede belangrijk aspect bij oevers 
met een natuurfunctie dat er geen voedselverrijking van de oevers optreedt. Vrijkomend organisch 
materiaal dient dan ook te worden verwijderd of minimaal niet direct op de oever te worden 
geplaatst. In optimale situaties is er een centrale locatie in het gebied aanwezig waar het 
schoningsmateriaal kan worden geplaatst. Een zogenaamde fauna- en/of ringslanghoop levert een 
meerwaarde op voor een ecologische verbindingszone en biedt deze mogelijkheid in voldoende 
mate. De meest geëigende uitvoeringswijze in de onderhavige situatie betreft het uitvoeren van de 
slootschoning met een maaikorf met open spijlenbak. Als gevolg van de geplagde delen en 
overwegend natte terreinomstandigheden dienen deze werkzaamheden voorafgaand aan het 
opzetten naar het hoge peil plaats te vinden. Daar de meest natte terreindelen tegen de kadesloot 
van de ‘Bijlevelddijk’  zijn gelegen en het waterschap de beheer verantwoordelijke instantie is voor 
de gehele kadesloot  ligt het voor de hand om deze kade sloot vanaf de ‘Bijlevelddijk’ te schonen. 
Hiertoe dient overleg en afstemming met het waterschap Amstel Gooi en Vecht plaatst te vinden.  
 
De scheidingsloot met het agrarisch perceel evenwijdig aan de Grote Heijcop biedt de mogelijkheid 
om in plaats van de maaikorf een zogenaamde ecoreiniger (maai- / harkcombinatie) toe te passen. 
Voordeel van deze machine is naast dat het een iets meer faunavriendelijker methode betreft hij 
aanzienlijk goedkoper is dan de maaikorf.  Oeverschoning met een kantenfrees (hemos) wordt 
vanuit natuurdoelen als ongewenst gezien. 
 
Naast het traditionele oeverbeheer van watergangen grenzend aan natuurgrasland kan op daartoe 
geschikte locaties het doeltype klein moeraselement (N05-01) worden gerealiseerd door het 
beheer lokaal te extensiveren. Met name voor de amfibieën, kleine zoogdieren en ongewervelde 
onder de doelsoorten van de ecologische verbindingszone is de verspreidde aanwezigheid van 
dergelijke elementen zeer gewenst. Vanuit de beheerpraktijk is het aan te bevelen dergelijke delen 
bij wat bredere delen van de aangrenzende sloten en op de minst draagkrachtige delen van het 
nat schraalland te situeren. Hierdoor wordt op de moeilijkst te beheren delen het beheer 
geëxtensiveerd. 
 
In voorkomend geval hoeft het doeltype niet als afzonderlijke natuurbeheerpakket te  worden 
aangevraagd daar alle graslandtypen een percentage afwijkend beheer toestaan. Wel is het van 
belang indien wordt gekozen voor deze aanpak dat het lokale beheer conform dit doel type wordt 
uitgevoerd. Dit houdt in dat een cyclisch beheer dient te worden gevoerd van eenmaal per drie jaar 
geheel maaien en afruimen van de vegetatie. Om steeds overjarige moeraskruiden vegetaties in 
het gebied beschikbaar te hebben dient jaarlijks een derde deel van deze elementen te worden 
beheerd.         

  
Figuur 7.  Referentiebeeld klein moeraselement  geïntegreerd in het oever beheer. 
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 Slootbeheer. 
Onder het slootbeheer wordt hier specifiek het op diepte houden van de watergangen bedoeld.  
In het onderhavige gebied betreft dit met name de dijksloot van de ‘Bijlevelddijk’ de scheidingssloot 
met het agrarisch grasland evenwijdig aan de Grote Heijcop en de korte dwarsslootjes in de zone 
tussen de Grote Heijcop en de Portengensezuwe.  
 
Het op diepte houden van de sloten komt enerzijds voort uit de noodzaak tot het verkrijgen en 
behouden van een goede waterkwaliteit en anderzijds aan de voorwaarden zoals gesteld in de 
keur van het waterschap. Vanuit dit laatste aspect is een waterdiepte van 0.50 meter op enig 
moment de gestelde keurvoorwaarden. Voor de beoogde natuurdoelen is dit eveneens een 
voldoende waterdiepte, zodat er geen overdiepte behoeft te worden gerealiseerd. 
 
De frequentie van de verdiepingswerken hangt in hoge mate af van de aanwezige diepte bij ingang 
van het beheer in combinatie met de gemiddelde baggeraanwas. Voor het onderhavige gebied 
wordt door het waterschap Amstel Gooi en Vecht gerekend met een gemiddelde baggeraanwas 
van 2 cm per jaar. Bij een eigen waterpeil waardoor in de regel een betere waterkwaliteit dan 
gangbaar in het agrarische gebied wordt gerealiseerd is deze baggeraanwas gewoonlijk 
aanzienlijk kleiner. Hiervan uitgaande en gezien het voornemen om parallel aan de inrichting van 
het gebied alle watergangen baggerschoon op te leveren wordt een baggerfrequentie van eenmaal 
per 8 tot 10 jaar verwacht.   
 
Bij baggerwerken in een gebied met een hoofdfunctie natuur zijn een aantal aspecten van belang. : 

 een spreiding in de werkzaamheden zodat delen van het gebied ongemoeid blijven en 
flora en fauna zich van onbewerkte delen opnieuw kan verspreiden naar bewerkte 
delen; 

 het vrijwaren van delen met een botanische graslanddoelstelling als vochtig hooiland en 
nat schraalland;  

 uitvoering van de werkzaamheden conform de gedragscode natuurbeheer vanuit de 
flora- en faunawet; 
 

Het eerst genoemde aspect is met name van belang voor het evenwijdig aan de Bijleveld gelegen 
deel van de ecologische verbindingszone. Uitvoeringstechnisch gezien is het gewenst om de 
kadesloot met de Bijlevelddijk in zijn geheel tijdens één werkgang te schonen. Daar de 
eigendomsgrens  op de insteek aan de Bijleveld zijde van de scheidingssloot is gelegen ligt de 
beheer verantwoording hiervan bij het waterschap.  Daar de (geplagde) oever aan de zijde van de 
verbindingszone niet toegankelijk is voor de benodigde machines zal uitvoering van de 
‘Bijlevelddijk’ dienen plaats te vinden. Door in het jaar waarop dit wordt uitgevoerd de kopsloten 
niet te schonen wordt een voldoende spreiding van de werkzaamheden om aquatische flora en 
fauna te kunnen laten hervestigen bereikt. 
  
Voor de kopsloten geldt dat de baggerwerken hiervan bij voorkeur worden gespreid in twee 
verschillende jaren met een tussenperiode van minimaal één jaar. De aangrenzende 
natuurdoeltypen vochtig hooiland en nat schraalland kunnen geen baggerspecie ontvangen.  
Er dient dan ook voor een werkwijze te worden gekozen waarbij de bagger wordt afgevoerd of in 
de taludzone van het schouwpad wordt verwerkt. Als gevolg van de relatief korte slootlengte en de 
beperkte breedte lijkt dit zowel m.b.t. de uitvoeringstechnische mogelijkheden als het bergend 
vermogen van de talud zone redelijk uitvoerbaar. 
 
De scheidingssloot tussen het agrarische perceel en de ecologische verbindingszone evenwijdig 
aan de Grote Heijcop kan als gevolg van de opstrekkende slootlengte goed met een zogenaamde 
wielbaggerpomp worden geschoond. De kadastrale grens tussen EVZ en agrarisch perceel ligt 
hier in het hart van de sloot, waardoor beide eigenaren voor de helft van het baggerwerk 
verantwoordelijk zijn. Idealiter vinden de baggerwerken vanaf het agrarische perceel plaats waarbij 
de vrijkomende baggerspecie dun wordt verspoten over het agrarisch perceel. Om tot 
gezamenlijke uitvoering te komen zullen afspraken met de buur eigenaar dienen te worden 
gemaakt. Daar de betreffende sloot onderdeel uitmaakt van het aangrenzende grote peilvak is 
spreiding van de werkzaamheden hier niet nodig. 
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De gedragscode natuurbeheer stelt onder andere voorwaarden aan de uitvoering van 
baggerwerken. Het voornaamste relevante onderdeel hierbij betreft een voldoende spreiding in 
ruimte en tijd. Daarnaast is de watertemperatuur van belang. Baggerwerken kunnen niet worden 
uitgevoerd bij een watertemperatuur kleiner dan 4 graden Celsius. Daar de werkzaamheden in het 
onderhavige het beste uitvoerbaar zijn  in het zomerhalfjaar wordt wat dit betreft geen 
belemmering voorzien. 
 

 Singels en op stoof afgezette houtgewassen. 
Lokaal in het gebied zijn enkele op stoof afgezette houtgewassen en een kleine singel aanwezig. 
Het betreft overwegend de soort zwarte els. Afhankelijk van de standplaats dienen deze opstanden 
met een tussen liggende periode van 4- tot 8 jaar te worden afgezaagd op ‘stoof hoogte’. Het 
vrijkomende snoeihout kan worden verwerkt in een nabijgelegen faunahoop.  
 
Voor stoven en singels die directe grenzen aan geplagde terreindelen is het, met name bij zwarte 
els en berk, wenselijk om een hoog frequent zaagbeheer te voeren ( eenmaal per 4 jaar), zodat 
geen zaadzetting plaatsvindt die tot kieming van houtgewas op de natte graslanden kan leiden. 
Stoven en singels grenzend aan droge en vochtige ruigte kruidenvegetaties kunnen laag cyclisch 
worden afgezet. Hier levert de vorming van zaad een waardevol bijdrage aan de voedsel 
beschikbaarheid voor de fauna. De zaag frequentie kan in deze situatie, afhankelijk van windworp 
gevoeligheid, eenmaal per 8- tot 10 jaar bedragen. 
 

 Knotbomen. 
Aanwezige kontbomen dienen eveneens regelmatig te worden afgezet. Bij knotwilgen is de zaag 
frequentie eenmaal per 3 á 4 jaar, bij kontessen eenmaal per 5 á 6 jaar. Indien het recent geplante 
knotwilgen betreft is het wenselijk om gedurende de eerste jaren eenmaal per 2 jaar te knotten 
zodat tak dikte in relatie tot stamdiameter in verhouding blijft. Eventueel optredende opslag van 
takken aan de hoofdstam dienen jaarlijks te worden verwijderd.  
Vanuit de natuurfunctie van knotbomen is het zogenaamde beheer van ‘stikken’ (uitdunnen) van 
de ‘knot’ ongewenst. Bij het knotten van de bomen dient steeds circa 3 á 4 cm boven de vorige 
zaagsnede te worden afgezet zodat een grillig gevormde ‘knot’ kan ontwikkelen met veel ruimte 
voor fauna. 
 

 Poelen. 
Mogelijk worden in de inrichting van de ecologische verbindingszone Bijleveld voorzien in de 
aanleg van één of twee poelen. Indien poelen tot de inrichting gaan behoren is het van belang dat 
de poelen op de juiste wijze worden beheerd. 
Bij poel beheer is een vrije zon instraling van belang, dit betekend dat de zuid en west kant bij 
voorkeur worden gevrijwaard van houopslag en ruigte kruiden vegetaties. Anderzijds is enige 
dekking voor de fauna doelsoorten van poelen van belang. Overjarig ruigten  en lokaal enkele  
struiken zijn dan ook gewenst. Deze diens steeds aan de noord oost zijde van de poel te worden 
gesitueerd.  
 
Poelen dienen steeds voldoende open water te bevatten anderzijds mag nooit de volledige poel in 
één jaar worden geschoond. Het schonen  van poelen gebeurd bij voorkeur vroeg in het najaar 
(september), waarbij steeds maximaal 50% en bij voorkeur 33% van zowel de poel als de 
ruigtekruidenvegetatie in één jaar wordt uitgenomen cq gemaaid. Een in de nabijheid van de poel 
gesitueerde faunahoop vergemakkelijkt het beheer en komt de faunadoelstelling van de poel 
(winterverblijf voor amfibieën) ten goede. 
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4.3.   Soortenbeheer. 
 Storingssoorten. 

De ecologische verbindingszone Bijleveld grenst over de gehele lengte aan agrarische productie 
percelen. Hierbij is de zone overwegend aan de west-zuidwest zijde hiervan gelegen zodat als 
gevolg van de overheersende windrichting ongewenste zaadverspreiding naar de aangrenzende 
percelen kan optreden. Vanuit goed nabuurschap, beperken van overlast en draagvlak is het 
gewenst dat verspreiding van storingssoorten vanuit de ecologische verbindingszone over 
agrarische percelen wordt voorkomen. 
 
In de actuele situatie is lokale besmetting met grote brandnetel en ridderzuring aanwezig. Als 
gevolg van het plaggen  van grote delen van het gebied zal met name de grote brandnetel hiermee 
worden verwijderd. Van de dieper wortelende ridderzuring zullen de wortels naar verwachting niet 
geheel worden verwijderd waardoor her groei zal optreden. Ook op de dammen en het beheer pad 
langs de oostzijde van de ecologische verbinding waar de plaggrond wordt hergebruikt zal naar 
verwachting in de eerste jaren besmetting met storingssoorten optreden. Daarnaast zal de vers 
vergraven grond gevoelig zijn voor vestiging van akkerdistel.  
Met name in de eerste jaren van het beheer zal steeds tijdig, voor de bloei, dienen te worden 
geanticipeerd op deze ontwikkeling. Verruigde delen dienen hierbij eerder te worden gemaaid en 
afgeruimd, zodat zaadzetting en zaadverspreiding wordt voorkomen. Meer verspreidde 
besmettingen kunnen handmatig worden verwijderd, middels uitsteken/trekken of pleksgewijs 
maaien. Indien de besmetting zodanig massaal is dat het doel type beheer in gevaar komt kan 
onder voorwaarden soms een ontheffing worden verkregen om de situatie eenmalig te 
normaliseren middels chemische bestrijding. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de subsidie vestrekker is dit echter niet mogelijk. 
 
Een tweede aspect waarbij de inrichting van natte en vochtige natuurdoeltype rekening mee moet 
worden gehouden betreft de vestiging van pitrus. Vanuit de waarneming dat zich lokaal langs de 
randen van de nieuw gegraven hoofdwatergang vrij massaal pitrus heeft gevestigd bestaat het 
vermoeden dat het gebied gevoelig is voor besmetting met deze soort. Een zorgvuldige inrichting 
zonder bodemverdichting en waarbij holligging wordt voorkomen kan de ontwikkeling van pitrus 
sterk beperken. Daar waar zich pitrus als nog vestigt dient in de eerste jaren het beheer op het 
beperken van deze besmetting te worden ingesteld. Hiertoe dienen pitrus besmette delen te 
worden gemaaid en afgevoerd voordat zaadzetting optreed (< 10 juni) en vinden bij voorkeur 
minimaal twee maaisneden in het seizoen plaats. Kort voor aanvang van het nieuwe groeiseizoen  
(tweede helft februari) wordt de pitrus bij voorkeur nogmaals gemaaid, hierbij kan deze blijven 
liggen. Aanvullende maatregel kan zijn om in september een kalk gift in granulaat vorm toe te 
passen van 200 kg kalkmeststof per hectare. Hierbij dienen de oeverzones ruim (> 2.00 meter) te 
worden gevrijwaard van de kalkmeststof. 
 

 Zomerganzen. 
Ook de aanwezigheid van broedende ganzen kan tot overlast bij aangrenzende agrarische 
percelen leiden. Binnen de provincie Utrecht hebben agrariërs, wildbeheereenheden en terrein 
beherende organisaties een ganzenakkoord gesloten. Onderdeel van dit akkoord is dat binnen 
percelen met een hoofdfunctie natuur buiten de verstoringsgevoelige periode voor de doel fauna 
nestbehandeling van ganzen kan worden uitgevoerd.  
Gezien de ligging en doelstelling van de ecologische verbindingszone ligt vestiging van broedende 
ganzen in de lijn van de verwachting. Het inbrengen van de ecologische verbindingszone in 
bovengenoemd akkoord en in overleg en samenwerking met de wildbeheereenheid het toepassen 
van nestbehandeling lijkt dan ook wenselijk om overlast te voorkomen en draagvlak te behouden. 
Vanuit de doelstelling voor het gebied wordt geadviseerd nest behandeling in twee ronden uit te 
voeren met een tussen ruimte van circa drie weken. De eerste ronde zal dan in een gemiddeld jaar 
rond de laatste dagen van februari kunnen worden gepland en de tweede ronde omstreeks 20 
maart. 
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 Faunahopen. 
Veel organismen die migreren langs structuurrijke en bloemrijke gebieden hebben tijdens de 
verplaatsingen behoefte aan schuilplaatsen en beschutting. Faunahopen kunnen hierin een 
belangrijke rol vervullen. Faunahopen worden bij voorkeur enigszins beschut gesitueerd en liggen 
deels in de zon.  De omvang van de faunahoop bedraagt minimaal 4 kubieke meter en maximaal  
8 kubieke meter. De bodem wordt bij voorkeur opgebouwd van grover materiaal als takhout en wat 
stammen dat zodanig wordt aangebracht dat holle ruimte ontstaan. De hoop kan vervolgens 
tijdens beheerwerkzaamheden worden aangevuld met maaisel, slootvuil, snoeihout en overige 
organische materiaal dat niet kan worden benut binnen de bedrijfsvoering. Faunahopen dienen 
zodanig te worden gesitueerd dat ze goed bereikbaar zijn voor de aanvoer van dit materiaal. 
Eenmaal in de 5 á 6 jaar dient de hoop met een kraan te worden opgenomen en geheel opnieuw 
te worden opgebouwd. Bij de aanwezigheid van meerdere faunahopen dienen deze niet in het 
zelfde jaar te worden opgenomen. 
 

 
                            

Figuur 8.   Aanleg begin aanzet van een  faunahoop .  
 

4.4.  Beheer van  Kunstwerken. 
Vrijwel alle terreinen bevatten één of meerdere kunstwerken of het nu hekken, rasters, 
greppelbuizen of andere terrein voorzieningen betreft al deze elementen mogen niet bij het beheer 
worden vergeten. 
 

 Hekken en rasters. 
Het onderhoud van hekken en rasters bestaat uit een jaarlijkse controle op functionaliteit, 
veekerendheid en beschadigingen. Indien uit de controle reparatie of onderhoud behoefte naar 
voren komt dient dit tijdig te worden uitgevoerd. 
 

 Dammen en bruggen. 
Ook dammen en bruggen dienen jaarlijks te worden beoordeeld op gebreken en gewenst 
onderhoud. Bij bruggen dient steeds een visuele inspectie van de palen en de beschottingen  te 
worden uitgevoerd om de veiligheid te waarborgen en onder loopsheid van de beschotting te 
voorkomen. Bij dammen en bruggen is ook een goede mate van aansluiting van de brug of dam 
verharding van belang. Bij het ontstaan van ‘stootranden’ kan de constructie van deze elementen 
snel in kwaliteit af gaan nemen. Tijdig aanvullen van kuilen en stootranden is dan ook een 
belangrijke beheermaatregel. 
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 Duikers, peilscheidingen en water in- & uitlaten.  

Elementen die betrekking hebben op de waterhuishouding van het gebied zijn van groot belang 
voor het behalen van de natuurdoelen, zeker waar dit overwegend natte en vochtige doel type 
betreft zoals in het onderhavig gebied het geval is. Gezien het grote belang dient de controle 
tweemaal per jaar plaats te vinden. Vanuit de functionaliteit vinden deze controles steeds rond de 
wisseling van hoog- naar laag peil plaats. Parallel aan de controles dienen overstort schotten en 
stuwen te worden vrijgemaakt van drijfvuil en overige belemmeringen in de water aanvoer. Ook 
duikers dienen te worden nagelopen op verstoppingen en belemmeringen. 
 

 Wandelvlonder en recreatiepunt. 
De wandelvlonder en het recreatiepunt dient tijdens elke bezoek te worden gecontroleerd op 
aanwezigheid va zwerfafval, wat bij aantreffen dient te worden verwijderd. Eenmaal per jaar is het 
wenselijk de voorzieningen na te lopen op noodzakelijk onderhoud en beschadigingen. 
 
5]. Monitoring. 
Om te kunnen bepalen of aan de kwaliteitseisen de doeltype wordt voldaan verplicht de 
subsidieregeling tot het opstellen en uitvoeren van een monitoringprogramma. De te monitoren 
onderdelen verschillen per doel type. Gespecificeerde  informatie omtrent de te monitoren 
onderdelen en de  gewenste en/of voorgeschreven systematiek kan worden geraadpleegd in de 
“Werkwijze monitoring en beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000 / PAS (Beek,J.G., etal 2014). 
 
Toetsing kan vervolgens plaatsvinden door de resultaten te vergelijken met de kwaliteitseisen 
zoals per doel type worden  vermeld in de “Bijlage 1: bij Werkwijze monitoring en beoordeling 
Natuurnetwerk en Natura 2000 / PAS ‘. In deze systematiek wordt een score  toegepast per te 
beoordelen onderdeel als ‘Goed’, ‘Matig’ en ‘Slecht’. Goed’ levert vervolgens 2 punten op, ‘matig’  
1 punt en ‘slecht’ 0 punten. Niet bij alle pakketten telt elk criterium even zwaar mee ten bate van 
het eindoordeel. Voor de eindscore wordt het resultaat van elk criterium met een weegfactor 
variërend van 1 tot 12 vermenigvuldigd (BIJ12, 2014). De te monitoren onderdelen en hun frequentie 
en de bijbehorende  kwaliteit bepaling van de drie relevante doeltypen voor het onderhavige terrein 
zijn in bijlage 1 tot 3 opgenomen. 
 
 
6]. Samenvattend tabelmatig beheer plan. 
Ten bate van het uitvoerend beheer is dit op de volgende pagina tabelmatig samengevat.  
 Dit overzicht kan desgewenst in printversie worden meegenomen naar het werkveld waardoor 
snel overzichtelijk is welke zaken aandacht behoeven. 
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B IJ L A G E N. 
 
 
 

Bijlage 1. Kwaliteit bepaling nat schraalland. 
 
Bijlage 2. Kwaliteit bepaling vochtig hooiland. 
 
Bijlage 3. Kwaliteit bepaling kruiden- en faunarijkgrasland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALGEMEEN

NATUURBEHEER

frequentie periode verantwoording uitvoering methode opmerkingen

N4.02      Zoete plas  / watergangen

nalopen en schonen duikers & brug doorgangen 1x jaar oktober pachter/beheerder pachter/beheerder handkracht

nalopen en schonen overige kunstwerken 1x jaar oktober pachter/beheerder pachter/beheerder handkracht

baggerwerken hoofdwatergang & kade sloot pm juni- augustus waterschap pm pm

baggerwerken overige watergangen 1 x 6 jaar juni- augustus pachter/beheerder pm pm

werkzaamheden niet in zelfde jaar uitvoeren als 

baggerwerkzaamheden aan kadesloot door 

waterschap AGV.

baggerpeiling 1x 3 jaar pm pachter/beheerder pm peilstok

N 10.01    Nat schraalland

zorgdragen voldoende mozaïek tussen overige graslandtypen en 

maaidata
jaarlijks nov pachter/beheerder pachter/beheerder jaarwerkplan

geen mestgift tegestaan n.v.t. n.v.t. pachter/beheerder n.v.t. n.v.t.

 1maaisnede inclusief afvoer gewas  jaarlijks  > 10 aug.  pachter/beheerder  pachter/beheerder 

aanvullende maaironde oever afhankelijk van ecologsiche 

kwaliteit & groei  
jaarlijks

situatie 

afhankelijk
pachter/beheerder pachter/beheerder

oeverschoning en afvoer vrijkomend bovenmatig 

schoningsmateriaal
jaarlijks sep-nov pachter/beheerder aannemer situatie afhankelijk

Oeverschoning kade sloot bij voorkeur vanaf kade 

zijde uitvoeren iom waterschap AGV

N10.02     Vochtig hooiland

zorgdragen voldoende mozaïek tussen overige graslandtypen en 

maaidata
jaarlijks nov

bestuur / 

gebiedsregisseur
pachter/beheerder jaarwerkplan

geen mestgift tegestaan n.v.t. n.v.t. pachter/beheerder n.v.t. n.v.t.

1- of 2 maaisneden afhankelijk van gewasproductie            > 15 

juni, met afvoer gewas
jaarlijks > 15 jun & aug pachter/beheerder pachter/beheerder

aanvullende maaironde oever afhankelijk van ecologische 

kwaliteit & groei
jaarlijks

situatie 

afhankelijk
pachter/beheerder pachter/beheerder

oeverschoning jaarlijks sep-nov pachter/beheerder aannemer situatie afhankelijk
Oeverschoning kadesloot bij voorkeur vanaf kade 

zijde uitvoeren iom waterschap AGV

N12.02     Kruiden- en faunarijk grasland

zorgdragen voldoende mozaïek tussen overige graslandtypen, 

beweiding & maaidata
jaarlijks nov pachter/beheerder pachter/beheerder jaarwerkplan

mestaanwending met vaste mest bij verzuringsindicatie waarbij 

minimaal 25% van de percelen met doelstelling      kr.& f-rijk gras 

wordt gevrijwaard van mestgift 

1x per 2  jr mrt of juni pachter/beheerder pachter/beheerder kettingstrooier

max.8 ton/vaste mest ha/ 2jr;  voorkeur voor 

aanwenden na maaien 1e snede; meststoffen 

besluit is leidend voor feitelijke hoeveelheid; 

slootkanten (2 meter), plagzones en greppels (1 

meter) vrijhouden van mest;

bij seizoen standweiden: inscharen > 10 april met rundvee 

max.1,5 GVE/ha

jaarlijks max. 

30%
apr-okt pachter/beheerder pachter/beheerder rundvee begrazing

 bij maaibeheer: 1- of 2 maaisneden (1e snede > 15 juni)
jaarlijks min. 

70%

1e snede > 15 

juni
pachter/beheerder pachter/beheerder

naweide met rundvee max 2,5 GVE/ha jaarlijks na maaien pachter/beheerder pachter/beheerder rundvee begrazing

aanvullende maaironde oever afhankelijk van ecologische  

kwaliteit & groei.
jaarlijks

situatie 

afhankelijk
pachter/beheerder pachter/beheerder

oeverschoning jaarlijks sep-nov pachter/beheerder aannemer situatie afhankelijk

Structuurrijke kruiden ruigte 

(N12.06) Kleinschalig voorkomende ruigten in 

afwisseling met andere beheertypen worden als 

onderdeel van deze beheertypen gerekend.

zorgdragen voldoende mozaïek tussen overige graslandtypen, 

beweiding & maaidata
jaarlijks nov pachter/beheerder pachter/beheerder jaarwerkplan

geen mestgift tegestaan n.v.t. n.v.t. pachter/beheerder n.v.t. n.v.t.

bij seizoen standweiden: inscharen > 01 meil met rundvee 

max.1,5 GVE/ha

jaarlijks max. 

30%
apr-okt pachter/beheerder pachter/beheerder rundvee begrazing

vrijhouden van storingssoorten door gericht uitmaaien jaarljjks hele seizoen pachter/beheerder pachter/beheerder

eenmaal per 2 á 3 jaar 70% oppervlakte maaien en afruimen cyclisch september pachter/beheerder pachter/beheerder
uitgaande van 3 ruigte delen wordt  jaarlijks één 

van de drie vlakken gemaaid en afgeruimd

aanvullende maaironde oever afhankelijk van kwaliteit & groei jaarlijks
situatie 

afhankelijk
pachter/beheerder pachter/beheerder

instandhouden Faunahoop jaarlijks seizoen pachter/beheerder pachter/beheerder

oeverschoning jaarlijks sep-nov pachter/beheerder aannemer situatie afhankelijk

L1.03 Elzensingel

afzetten houtgewas 1 x 8 jr nov-feb pm pm faseren zodat max. 25% in één jaar afgezet

opsnoeien overhangend hout jaarlijk nov-feb pachter/beheerder pachter/beheerder vrijkomend snoeihout afvoeren

beschermen tegen graasdieren bij noodzaak apr-okt pachter/beheerder pachter/beheerder (tijdelijk) raster

L1.08  Knotboom en stoven

check aanwezigheid holte fauna voor uitv. nov-feb pachter/beheerder pachter/beheerder holte check

knotten 1x 4 jr nov-feb pm pm
faseren zodat max. 50% in één jaar afgezet; 

vrijkomend snoeihout afvoeren;

beschermen tegen graasdieren bij noodzaak apr-okt pachter/beheerder pachter/beheerder (tijdelijk) raster

KUNSTWERKEN

Hekken en rasters.

controle op kwaliteit en veekerend zijn. 1 x jaar maart pachter/beheerder pachter/beheerder

eventuele reparaties/onderhoud bij noodzaak mrt- nov pachter/beheerder pachter/beheerder materialen voldoen aan  milieucertificering

format:   © Bui-tegewoon, groenprojecten.

SCHEMATISCH BEHEERPLAN EVZ BIJLEVELD  2015 - 2021.

Bepalingen uit mest- en ammoniakwetgeving zijn onverkort van toepassing;

Bepalingen voorkomend uit de keur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zijn onverkort van toepassing;

Werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de gedragscode Natuurbeheer en/of een andere vigerende gedragscoder;

De "Gedragscode Goede Landbouwpraktijk" wordt gehanteerd;

Maaien en overige landwerkzaamheden  in het donker zijn in het broedseizoen (01 april-15 juli) niet toegestaan;



Dammen en bruggen.

controle op kwaliteit 1x jaar pm pachter/beheerder pachter/beheerder

eventuele reparaties/onderhoud bij noodzaak mrt- nov pachter/beheerder pachter/beheerder materialen voldoen aan  milieucertificering

aanvullen half verharding bij noodzaak pm pachter/beheerder pachter/beheerder materialen voldoen aan  milieucertificering

Duikers, peilscheidingen en water in- & uitlaten.

controle op functioneren 1 x jaar okt pachter/beheeder pachter beheerder

verwijderen drijf- en aangroeid vuil 3 maandelijk hele jaar pachter/beheeder pachter beheerder

eventuele reparaties/onderhoud bij noodzaak mrt- nov pachter/beheerder pachter/beheerder materialen voldoen aan  milieucertificering

Wandelvlonder en recreatievoorziening

verwijderen zwerfvuil doorlopend jan-dec pachter/beheeder pachter beheerder

controle op beschadigingen en onderhoud noodzaak 1 x jaar pm pachter/beheeder pachter beheerder

eventuele reparaties en ondrhoud bij noodzaak pm pachter/beheerder pachter/beheerder

SOORTEN BEHEER

Storingssoorten

signaleren overmaat storingssoorten jaarlijks april-oktober pachter/beheerder pachter/beheerder

bestrijden overmaat aan storingssoorten jaarlijks juni-september pachter/beheerder situatie afhankelijk maatwerk aanpak
Volgorde beheerkeuze: 1- handmatig 2-

mechanisch; 3- pleksgewijs chemisch; 

Zomerganzen.

aanvraag ontheffing nestbehandeling en afstemming WBE jaarlijks november pachter/beheerder Wild Beheer Eenheid standaard format

uitvoeren nestbehandeling jaarlijks februari-april pachter/beheerder Wild Beheer Eenheid prikstok registratie verplicht aan vergunning gekoppeld

Ringslanghoop / faunahoop

aanvullen met groen afval materiaal naar omvang             van 6 

tot 8 m³
jaarlijks hele jaar pachter/beheerder pachter/beheerder

Ringslanghoop -->omzetten en inmengen 2 m³vaste mest 

bijvoorkeur van paarden
1x 2 jr 2e helft april pachter/beheerder pachter/beheerder mini kraan

faunahoop omzetten en opnieuw opbouwen. 1 x 5 jr september pachter/beheerder pachter/beheerder minikraan

                                   MONITORING                                      

conform  "Werkwijze monitoring en beoordeling natuurnetwerk 

en Natura 2000/PAS" (IPO, april 2012).                     

frequentie periode uitvoering

N4.02      Zoete plas

visuele opname vegetatie samenstelling 1x 6 jaar mei-augustus nader te bepalen

visuele opname waterkwaliteit 1x 3 jaar mei-augustus nader te bepalen

bepalen waterdiepte en baggerdikte 1x 3 jaar pm nader te bepalen

N10.01    Nat schraalland

planten 1 x 6 jaar nader te bepalen

dagvlinders & sprinkhanen 1 x 6 jaar nader te bepalen

broedvogels 1x 6 jaar nader te bepalen

bepaling abiotiek 1 x 6 jaar nader te bepalen

stikstofdepositie 1x 6 jaar nader te bepalen

vegetatie 1x12 jaar nader te bepalen

ruimtelijke condities 1x 6 jaar nader te bepalen

N10.02     Vochtig hooiland

planten 1 x 6 jaar nader te bepalen

dagvlinders & sprinkhanen 1 x 6 jaar nader te bepalen

broedvogels 1x 6 jaar nader te bepalen

bepaling abiotiek 1 x 6 jaar nader te bepalen

stikstofdepositie 1x 6 jaar nader te bepalen

vegetatie 1x12 jaar nader te bepalen

ruimtelijke condities 1x 6 jaar nader te bepalen

N12.02     Kruiden- en faunarijk grasland

structuurelementen 1x 6 jaar nader te bepalen

planten 1 x 6 jaar nader te bepalen

dagvlinders 1 x 6 jaar nader te bepalen

ruimtelijke condities 1x 6 jaar nader te bepalen

nader te bepalen

Structuurrijke kruidenruigte + faunahoop

geadviseerd - niet verplicht. nader te bepalen

structuurelementen 1x 6 jaar nader te bepalen

ruimtelijke condities 1x 6 jaar nader te bepalen

gebruik faunahoop 1 x 3 jaar april nader te bepalen

GIS-analyse en veldwaarnemingen

omzetten check op  ringslang eieren; check 

op belopen holten;   sporenbedmethode;

opvragen stikstof depositie

GIS-analyse en veldwaarnemingen

bepalen bedekking

diverse methode zie IPO april 2012

opvragen stikstof depositie

geen verplichte monitoring

vegetatie kartering

GIS-analyse en veldwaarnemingen

bepalen bedekking

inventariseren kwalificerende soorten

inventariseren kwalificerende soorten

inventariseren kwalificerende soorten

baggerpeiling

inventariseren kwalificerende soorten

methodiek (methode volgens)

visueel

biotoets sloten boerenland (CLM)

inventariseren kwalificerende soorten

vegetatie kartering

GIS-analyse en veldwaarnemingen

inventariseren kwalificerende soorten

inventariseren kwalificerende soorten

inventariseren kwalificerende soorten

diverse methode zie IPO april 2012
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BIJLAGE  1. BETREFT:  Kwaliteit bepaling en pakketeisen  N10.01 Nat schraalland.
 (Bron: Bijlage deel 1 bij werkwijze monitoring en beoordeling Natuurnetwerk en Natura  2000/PAS). 

(Van dit type moet ongeacht de aanwezige oppervlakte altijd een kwaliteitsbepaling worden gedaan). 
 

 
Afbakening 

 Nat schraalland omvat blauwgrasland, kleine zeggen- en kalkmoeras. Dotterbloemhooilanden en 
veldrusschraalanden in beekdalen en boezemlanden kunnen ook tot dit type gerekend worden als 
ze in combinatie met de eerste drie vegetatietypen voorkomen. 

 Komen dotterbloemhooiland en veldrusschraalland zonder blauwgrasland, kleine zeggen- of 
kalkmoesras voor, dan is de draagkracht van de bodem wat minder slecht en worden ze tot vochtig 
hooiland gerekend. 

  De graslanden komen voor op voedselarme, matig zure tot basische bodems die gedurende de 
winter het waterpeil tenminste op of rond het maaiveld hebben van (0-20 cm. Beneden maaiveld) en 
s’zomers slechts oppervlakkig uitdrogen. De bodems zijn vanwege het natte karakter weinig 
draagkrachtig. 

 In nat schraalland komen tenminste enkele karakteristieke soorten voor: blonde zegge, vlozegge, 
sterzegge, tweehuizige zegge, knotszegge, blauwe zegge, waterdrieblad, draadrus, melkviooltje, 
spaanse ruiter, gevlekte orchis, moeraswespenorchis, klokjesgentiaaan, welriekende nachtorchis, 
klein gildkruid, brede- en rietorchis, vleeskleurige orchis, blauwe knoop, moerasstreepzaad, 
addertong, harlekijn, adderwortel, kleine valeriaan, moeraskartelbld, parnassia, vetblad. 

 Het beheertype wordt jaarlijks gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. 
 
1] Flora en fauna 
 
Biotische kwaliteit wordt uitgedrukt in het voorkomen van kwalificerende flora- en faunasoorten uit de 
volgende groepen: 

 
 Kwaliteitsbepaling flora & fauna. 

 Goed: Indien minimaal 8 kwalificerende soorten voorkomen, waarvan ten minste 5 op > 15% 
van de oppervlakte van het beheertype en twee soortgroepen vertegenwoordigd zijn.  

 Matig: Indien 5-8 kwalificerende soorten voorkomen of indien meer soorten voorkomen,  
maar niet aan de eisen van klasse goed voldaan wordt.  

 Slecht: Indien niet aan de klasse matig of goed voldaan is.  
 
 
2] Structuur 
Een structuurrijk nat schraalland is vooral van belang voor insecten. Natte schraallanden komen veelal nog 
maar op kleine oppervlakten voor, hetgeen vaak betekent dat hier minder ruimte is voor structuurvariatie en 
dat gecombineerde flora- en faunadoelstellingen niet altijd haalbaar zijn. 
Het beheertype nat schraalland bestaat voor minimaal 60% uit een korte gesloten graslandvegetatie. Voor 
dagvlinders, sprinkhanen en amfibieën zijn daarnaast enkele zomerse plas-drasveldjes, ruigten, hoge 
kruidenrijke delen en kleine struwelen van belang. In het geval het nat schraalland tevens belangrijk 
broedgebied is voor weidevogels, zijn opgaande structuurelementen ongewenst. 
 

Soortgroep Soorten 

  

Planten: 

Addertong, armbloemige waterbies, bevertjes, blauwe knoop, bleke zegge, blonde zegge, bonte 
paardenstaart, brede orchis, breed wollegras, draadgentiaan, draadrus, draadzegge, dwergbloem, 
dwergrus, gele zegge, gevlekte orchis, gewone vleugeltjesbloem, groenknolorchis, grondster, 
grote muggenorchis, heidekartelblad, honingorchis, karwijselie, kleine valeriaan, 
klimopwaterranonel, klokjesgentiaan, knolsteenbreek, knotszegge, koprus, kranskarwij, kruipende 
moerasweegbree, liggende vleugeltjesbloem, melkviooltje, moeraskartelblad, moerasstreepzaad, 
moeraswespenorchis, moesdistel, noordse zegge, paardenhaarzegge, parnasia, plat 
blaasjeskruid, rietorchis, ronde zegge, schildereprijs, schubzegge, spaanse ruiter, sterzegge, teer 
guichelheil, tweehuizige zegge, veenmosorchis, vetblad, vleeskleurige orchis, vlotzegge, 
waterdrieblad, weidekervel, welriekende nachtorchis, wijdbloeiende rus, zwartblauwe rapunzel. 

Dagvlinders&  
Sprinkhanen: 

Aardbeivlinder, bruine vuurvlinder, gentiaanblauwtje, moerassprinkhaan, zilveren maan, 
zompsprinkhaan. 

Broedvogels: Gele kwikstaart, grutto, kemphaan, kwartelkoning, tureluur, watersnip. 

  
Tot de kwalificerende soorten kunnen ook 4 extra soorten uit bijlage 1 gerekend worden, indien deze voorkomen in het  beheertype. 
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3] Milieu- en watercondities.  
De beoordeling van a-biotische condities wordt gedaan op basis van de interne water- en milieuconditie 
(standplaatsfactoren) alsmede de externe factor Stikstofdepositie. Wanneer externe beïnvloeding beter, 
respectievelijk slechter scoort, wordt het eindoordeel 1 punt/klasse naar boven of beneden bijgesteld. 
 
A].  Standplaatsfactoren. 
 
Het beheertype wordt gekenmerkt door natte omstandigheden waarbij grondwaterstanden in winter en 
voorjaar tot aan of iets boven maaiveld staan (plas-dras). ’s Zomers kunnen de schraallanden oppervlakkig 
uitdrogen. 
De standplaats is zwak zuur tot zwak basisch. Door regenwaterinvloeden kan de bovenste bodemlaag matig 
zuur zijn. De aanwezigheid van bufferstoffen is van essentieel belang, omdat nat schraalland zeer gevoelig 
is voor verzuring. 
 
Het type ontwikkelt zich optimaal onder invloed van basenrijk grondwater. In de natste en meest soortenrijke 
vormen kan sprake zijn van grondwater dat oppervlakkig uittreedt in slenken en laagtes. In minder natte 
vormen speelt capillaire opstijging van grondwater een belangrijke rol in de aanvoer van basenrijk 
grondwater naar de wortelzone. In boezemgraslanden kan buffering ook plaatsvinden door inundatie met 
slib- en       nutriëntenarm oppervlaktewater in de winter. In het rivierengebied komen ook kalkmoerassen 
voor op kalkrijk rivierzand. Hier vormt het kalk in de bodem de belangrijkste buffer. In boezemgraslanden kan 
na het wegvallen van overstroming de hoge basenverzadiging van de kleiige bovengrond nog zekere enkele 
tientallen jaren zorgen voor buffering, maar bij achterwege blijven van overstromingen zal op termijn hier 
verzuring optreden. 
 
Vanwege de binding aan voedselarme standplaatsen is het type gevoelig voor overstroming met slib- en 
nutriëntenrijk beek- en rivierwater. De gevoeligheid voor atmosferische depositie is mede afhankelijk van de 
hydrologische condities. In situaties gevoed door basenrijk grondwater is het risico op verzuring minder 
groot. Bovendien is tenminste in een deel van de natte schraalgraslanden sprake van fosfaatbeperking, 
waarschijnlijk als gevolg van binding van het fosfaat aan calcium en ijzer dat wordt aangevoerd met 
grondwater. Dat vermindert de gevoeligheid voor stikstof.  
. 

 Kwaliteitsbepaling van standplaatsfactoren. 
 Goed: Indien minstens 50% van de oppervlakte zich voor GVG, zuurgraad en 

voedselrijkdom binnen het bereik voor goed ontwikkeld bevindt.  
 Matig: Indien niet voldaan wordt aan goed en minstens 50% van de oppervlakte 

voor GVG, zuurgraad en voedselrijkdom zich minimaal binnen bereik voor matig 
ontwikkeld bevindt.  

 Slecht: Indien aan bovenstaande criteria niet wordt voldaan.  
 
 
B].  Externe beïnvloeding. 
 
De externe beïnvloeding van nat schraalland wordt op basis van gebied specifieke waarde vastgesteld. 
Hiertoe wordt onderstaande kwalificatie aangehouden. 
 

 Kwaliteitsbepaling externe beïnvloeding. 
. 

 Goed Matig Slecht 

Stikstofdepositie* 
<11 kg N ha/jr; 
<780 mol N ha/jr;                          

11-15 kg N ha/jr 
780-1070 mol ha/jr 

>15 kg N ha/jr 
>1070 mol N ha/jr 

*Waarde voor blauwgraslanden (15kg) en heischrale graslanden (11,9) (v.Dobben & v. Hinsberg (2008) 
 
 
4] Ruimtelijke condities. 
De ruimtelijke condities geven inzicht in de mate van isolement van het betreffende terrein of gebied. Het 
wordt gemeten aan de hand van de verbondenheid met andere vochtige hooilanden en/of natte 
schraallanden. Indien een element groter is dan 30 hectare dan scoort het in alle gevallen goed, ook 
wanneer het geïsoleerd is gelegen. 
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  Kwaliteitsbepaling ruimtelijke condities. 

 
Oppervlakte beheertype / Ruimtelijke samenhang >3 ha 1-3 ha < 1 ha 

Verbonden met andere vochtige hooilanden of natte 
schraallanden. 

Goed Goed Matig 

In nabijheid (binnen 1 km) van andere vochtige hooilanden 
of natte schraallanden. 

Goed Matig Slecht 

Geïsoleerd Matig Slecht Slecht 
 
Monitoring. 
Om te kunnen bepalen of aan de kwaliteitseisen van vochtig hooiland wordt voldaan dient de monitoring de 
volgende aspecten te bevatten. Nadere informatie omtrent de gewenste en/of voorgeschreven systematiek 
kan worden geraadpleegd in de “Werkwijze monitoring en beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000 / PAS 
(Beek,J.G., etal 2014). 
 

Parameter Methode Frequentie 

   
Planten Inventarisatie kwalificerende soorten   6 jaar 
Dagvlinders en Sprinkhanen Inventarisatie kwalificerende soorten   6 jaar 
Broedvogels  Inventarisatie kwalificerende soorten   6 jaar 
Bepaling a-biotiek Diverse methoden   6 jaar 
Stikstof depositie Opvragen stikstof depositie   6 jaar 
Vegetatie Vegetatiekartering 12 jaar 
Ruimtelijke condities GIS-analyse en veldwaarnemingen   6 jaar 

 
Toetsing. 
Toetsing kan vervolgens plaatsvinden door de resultaten te vergelijken met de kwaliteitseisen zoals boven 
per onderdeel vermeld. ‘Goed’ levert vervolgens 2 punten op, ‘matig’ 1 punt en ‘slecht’ 0 punten.  
Niet bij alle pakketten telt elk criterium even zwaar mee ten bate van het eindoordeel. Voor de eindscore 
wordt het resultaat van elk criterium met een weegfactor variërend van 1 tot 12 vermenigvuldigd.  
Voor vochtig hooiland gelden de volgende weegfactoren gehanteerd. 
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N10.01 Nat schraalland  7 0 5 3 0 
 
De eindscore voor het betreffende beheertype wordt vervolgens bepaald door de scores voor de 
afzonderlijke kwaliteitscriteria op te tellen. De kwaliteit wordt vervolgens uitgedrukt in het aantal punten. Bij 
het merendeel van de beheertypen is maximaal 30 punten haalbaar. Een beheertype wordt  als volgt 
gekwalificeerd: 
 

   0-12 punten Slecht 
 13-22 punten Matig 
 23-30 punten Goed. 
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BIJLAGE 2.  Kwaliteit bepaling & pakketeisen  N10.02 Vochtig Hooiland.  
(Bron: Bijlage deel 1 bij werkwijze monitoring en beoordeling Natuurnetwerk en Natura  2000/PAS) 
(PM  er hoeft geen kwaliteitsbepaling te worden gedaan wanneer dit type met minder dan 0,5 hectare in een gebeid aanwezig is). 

 
Afbakening 

 Vochtig hooiland omvat hooilanden (meestal bloemrijke graslanden, die één- a tweemaal per jaar 
worden gemaaid), al dan niet met na beweiding (zie ook nat schraalland voor de afgrenzing met dit 
beheertype); 

 Vochtig hooiland wordt ofwel vrijwel jaarlijks overstroomd door oppervlaktewater (o.a. langs de 
rivieren); staat onder invloed van uitredend kwelwater (beekdalen) of is gelegen op een veenbodem 
met een gemiddeld waterpeil van 20-30 cm. onder maaiveld, waarbij het peil in de zomer alleen 
gedurende korte tijd dieper wegzakt. De grondwaterstanden van bodems met een goede vocht 
nalevering, zoals klei- en zavelgronden, kunnen lager liggen; 

 Het beheertype wordt jaarlijks gemaaid en het maaisel afgevoerd; 
 Er wordt geen bemesting toegepast;  

 
1] Flora en fauna 
Biotische kwaliteit wordt uitgedrukt in het voorkomen van kwalificerende flora- en faunasoorten uit de 
volgende soortgroepen: 

 
 Kwaliteitsbepaling flora & fauna. 

 Goed: indien minimaal 8 kwalificerende soorten voorkomen, waarvan ten minste 5 op >15% van de 
oppervlakte van het beheertype en twee soortgroepen vertegenwoordigd zijn of indien kievitsbloem 
of harlekijn massaal (>1000 ex./ha) voorkomen. 

 Matig: indien 5-8 kwalificerende soorten voorkomen of indien meer soorten voorkomen, maar niet 
aan de overige eisen van klasse goed voldaan wordt. 

 Slecht: indien niet aan de klasse matig of goed voldaan is. 
 
2] Structuur 
Variatie in structuur is belangrijk voor faunasoorten die in het vochtig hooiland voorkomen. Zo is een 
gesloten graslandvegetatie van belang als broedgebied voor weidevogels. Naast gesloten vegetatie is 
aanwezigheid van andere structuurelementen zoals overjarige vegetatie en struweel van belang voor 
dagvlinders, sprinkhanen en kleine zoogdieren.  

 
 Kwaliteitsbepaling structuur. 

 Goed:  Indien het vochtig hooiland voor minimaal 60% uit een gesloten graslandvegetatie bestaat en 
de structuurrijkdom ten bate van insecten wordt gewaarborgd door minimaal 20% overjarige 
vegetatie. De oppervlakte aan struweel bedraagt maximaal 10%. 

 Matig: Indien één van de elementen overjarige vegetatie en struweel afwezig is, of het grasland 
percentage niet aan het percentage criterium van minimaal 60% voldoet 

*]
; 

 Slecht: Indien twee van de elementen grasland, overjarige ruigte en struweel ontbreken of indien het 
grasland niet aan het percentage criterium van minimaal 60% voldoet 

*]
; 

*]
 In een combinatie met aangrenzende weidevogel pakketten  kan van het struweel worden afgezien, zonder dat dit de  

  kwalificatie beïnvloed. 

 
 
 
 

Soortgroep Soorten 

  

Planten: 

addertong, adderwortel, beemdooievaarsbek, bevertjes, bleke zegge, bosbies, brede orchis, 
draadrus, gevlekte orchis, gevleugeld hertshooi, gewone dotterbloem, grote pimpernel, gulden 
boterbloem, harlekijn, herfsttijloos, karwijsalie, kleine valeriaan, klimopwaterranonkel, melkviooltje, 
moeraskartelblad, moerasstreepzaad, moesdistel, noords walstro, noordse zegge, platte bies, 
polei, rietorchis, rode ogentroost, trosdravik, verfbrem, vleeskleurige orchis, waterkruiskruid, wilde 
herfststijlloos, weidekervel, weide-vergeet-mij-nietje, welriekende nachtorchis, wilde kievitsbloem, 
zilte rus, zwartblauwe rapunsel. 

Dagvlinders&  
Sprinkhanen: 

aardbeivlinder, bont dikkopje, bruine vuurvlinder, donker pimpernelblauwtje, pimpernelblauwtje, 
zilverenmaan, moerassprinkhaan,  zompsprinkhaan. 

Broedvogels: gele kwikstaart, grutto, kemphaan, kwartelkoning, tureluur, watersnip. 

  
Tot de kwalificerende soorten kunnen ook 2 extra soorten uit bijlage 1 gerekend worden, indien deze voorkomen in het  beheertype. 
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3] Milieu- en watercondities.  
De beoordeling van a-biotische condities wordt gedaan op basis van de interne water- en milieuconditie 
(standplaatsfactoren) alsmede de externe factor Stikstofdepositie. Wanneer externe beïnvloeding beter, 
respectievelijk slechter scoort, wordt het eindoordeel 1 punt/klasse naar boven of beneden bijgesteld. 
 
A].  Standplaatsfactoren. 
Vochtig hooilanden worden allen gekenmerkt door vochtige, matig voedselrijke en gebufferde 
omstandigheden. De achterliggende factoren die de vocht-, nutriënten- en basentoestand regelen zijn echter 
per gebied verschillend. Een deel van de vochtige hooilanden komt voor op klei-op-veen, klei- en 
zavelgronden die regelmatig (kort) overstromen, of waar in het verleden overstroming heeft plaatsgevonden. 
De grondwaterstanden zijn hier minder kritisch omdat de vochthuishouding vooral wordt gereguleerd door 
bodemtextuur (vochtberging en capillaire opstijging) en overstroming. 
Een deel van de vochtige hooilanden komt voor op natte veengronden. Hier speelt de grondwaterstand wel 
een belangrijke rol. De voor vochtige hooilanden kenmerkende vegetaties komen hier voor op plekken die in 
de winter plas-dras staan en waar de grondwaterstand in de zomer slechts ondiep wegzakt. Anders dan de 
natte schraalgraslanden zijn de vochtige hooilanden weinig gevoelig voor overstroming met nutriëntenrijk en 
slib rijk oppervlaktewater, mits slibafzetting beperkt blijft (maximaal enkele millimeters per winter). In het 
rivierengebied is droogtestress in de zomer van belang. Hierdoor gaan grasachtige niet domineren, blijft de 
vegetatie open en is er ruimte voor veel kortlevende soorten.  
Veel vochtige hooilanden hebben overgangen naar kleine zeggenvegetaties, als gevolg van lokale stagnatie 
van regenwater. Dit komt veel voor in laagveengebied en vormt een typisch onderdeel van het doeltype in dit 
landschap. 
 

 Kwaliteitsbepaling van standplaatsfactoren. 
 Goed: indien minstens 50% van de oppervlakte zich voor gemiddelde voorjaars  

          Grondwaterstand (GVG), zuurgraad en voedselrijkdom binnen het bereik voor goed  
ontwikkeld bevindt; 

 Matig: indien niet voldaan wordt aan goed en minstens 50% van de oppervlakte  
voor GVG, zuurgraad en voedselrijkdom zich minimaal binnen het bereik voor matig  
ontwikkeld bevindt; 

 Slecht: Indien aan bovenstaande criteria niet wordt voldaan. 
 
B].  Externe beïnvloeding. 
De externe beïnvloeding van vochtig hooiland wordt bepaald op basis van de stikstof depositie. De 
stikstofdepositie wordt d.m.v. het opvragen van gebeid specifieke waarde vastgesteld. Hiertoe wordt 
onderstaande kwalificatie aangehouden. 
 

 Kwaliteitsbepaling externe beïnvloeding. 
. 
 Goed Matig Slecht 

Stikstofdepositie 
< 11 kg N ha/jr; 
< 780 mol N ha/jr; 

11-23kg N ha/jr; 
78-1630 mol  N ha/jr; 

> 23 kg N ha/jr; 
> 1630 mol N ha/jr; 

 
 
4] Ruimtelijke condities. 
De ruimtelijke condities geven inzicht in de mate van isolement van het betreffende terrein of gebied. Het 
wordt gemeten aan de hand van de verbondenheid met andere vochtige hooilanden en/of natte 
schraallanden. Indien een element groter is dan 50 hectare dan scoort het in alle gevallen goed, ook 
wanneer het geïsoleerd is gelegen. 
 

  Kwaliteitsbepaling ruimtelijke condities. 
 

Oppervlakte beheertype / Ruimtelijke samenhang >3 ha 1-3 ha < 1 ha 

Verbonden met andere vochtige hooilanden of natte 
schraallanden. 

Goed Goed Matig 

In nabijheid (binnen 1 km) van andere vochtige hooilanden 
of natte schraallanden. 

Goed Matig Slecht 

Geïsoleerd Matig Slecht Slecht 
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Monitoring. 
Om te kunnen bepalen of aan de kwaliteitseisen van vochtig hooiland wordt voldaan dient de monitoring de 
volgende aspecten te bevatten. Nadere informatie omtrent de gewenste en/of voorgeschreven systematiek 
kan worden geraadpleegd in de “Werkwijze monitoring en beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000 / PAS 
(Beek,J.G., etal 2014). 
 

Parameter Methode Frequentie 

   
Planten Inventarisatie kwalificerende soorten   6 jaar 
Dagvlinders en Sprinkhanen Inventarisatie kwalificerende soorten   6 jaar 
Broedvogels  Inventarisatie kwalificerende soorten   6 jaar 
Bepaling a-biotiek Diverse methoden   6 jaar 
Stikstof depositie Opvragen stikstof depositie   6 jaar 
Vegetatie Vegetatiekartering 12 jaar 
Ruimtelijke condities GIS-analyse en veldwaarnemingen   6 jaar 

 
Toetsing. 
Toetsing kan vervolgens plaatsvinden door de resultaten te vergelijken met de kwaliteitseisen zoals boven 
per onderdeel vermeld. ‘Goed’ levert vervolgens 2 punten op, ‘matig’ 1 punt en ‘slecht’ 0 punten.  
Niet bij alle pakketten telt elk criterium even zwaar mee ten bate van het eindoordeel. Voor de eindscore 
wordt het resultaat van elk criterium met een weegfactor variërend van 1 tot 12 vermenigvuldigd.  
Voor vochtig hooiland gelden de volgende weegfactoren gehanteerd. 
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N10.02 Vochtig Hooiland  5 0 5 5 0 

 
De eindscore voor het betreffende beheertype wordt vervolgens bepaald door de scores voor de 
afzonderlijke kwaliteitscriteria op te tellen. De kwaliteit wordt vervolgens uitgedrukt in het aantal punten. Bij 
het merendeel van de beheertypen is maximaal 30 punten haalbaar. Een beheertype wordt  als volgt 
gekwalificeerd: 
 

   0-12 punten Slecht 
 13-22 punten Matig 
 23-30 punten Goed. 
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BIJLAGE 3. Kwaliteit bepaling & pakketeisen N12.02 Kruiden en faunarijk grasland. 
[PM.  Er hoeft geen kwaliteitsbepaling te worden gedaan wanneer dit type met minder dan 0,5 hectare in een gebied aanwezig is]. 
 
Afbakening. 

 Het betreft grasland, de grasachtige (monocotylen) zijn dominant, maar kruiden (dicotylen) en 
mossen hebben een oppervlakteaandeel van tenminste 20%. 

 Er wordt geen bemesting toegepast, met uitzondering van ruige stalmest (max. 8 ton per ha per jaar) 
of bekalking om verzuring te voorkomen. 

 De graslanden zijn niet tot andere beheertypen te rekenen (zie afbakening andere graslanden). 
 Vrijwel jaarlijks in de winter en voorjaar langdurig overstroomde weilanden worden niet tot dit 

beheertype maar tot Zilt- en overstromingsgrasland gerekend. 
 
1] Flora en Fauna 
Biotische kwaliteit wordt uitgedrukt in voorkomen van kwalificerende flora- en faunasoorten uit de volgende 
soortgroepen: 
 

Soortgroep Soorten 

Planten: 

bochtige klaver, echte   koekoeksbloem, gewone brunel, gewone margriet, grote ratelaar, kamgras, 

karwijvarkenskervel, klavervreter, klein vogelpootje, knolvossenstaart, knoopkruid, 
moerasstruikgras, muizenoor, polei, spits havikskruid, waterkruiskruid, witte munt, zwarte 
zegge. 

Dagvlinders: 
Argusvlinder, bruin blauwtje, bruine vuurvlinder, bruin zandoogje, geelsprietdikkopje, 
groot dikkopje, hooibeestje, kleine parelmoervlinder, zwartsprietdikkopje. 

Dagvlinders Tot de kwalificerende soorten kunnen ook 2 extra soorten uit bijlage 1 gerekend worden, indien deze voorkomen in het beheertype. 

 
 Kwaliteitsbepaling Flora en fauna. 

 Goed:   indien minimaal 6 kwalificerende soorten voorkomen, waarvan ten minste 4  
op  >15% van de oppervlakte van het beheertype en beide soortgroepen 
vertegenwoordigd zijn. 

 Matig:   indien 4-5 kwalificerende soorten voorkomen of indien mee soorten  
voorkomen, maar niet aan de eisen van klasse goed voldaan wordt. 

        Slecht:  indien niet aan de klasse matig of goed voldaan is. 
 
2] Structuur 
Dit beheertype omvat droge tot vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke graslanden. Ze omvat een scala 
aan bloemrijke vegetaties van vrij schrale typen kamgrasweiden tot tamelijk voedselrijke witbolgraslanden. 
Vochtige hooilanden met grondwaterinvloed, overstromingsgraslanden, natte en droge schraallanden en 
glanshaverhooilanden vallen buiten dit type, maar worden als zelfstandige beheertypen onderscheiden.  
De planten die in dit beheertype voorkomen zijn merendeels algemenere soorten die weinig specifieke eisen 
aan de a-biotische omgeving stellen. Flora en vegetatie zijn daarom niet bepalend voor de kwaliteit van dit 
beheertype, en de milieu- en watercondities slechts in beperkte mate. Wel is het belangrijk om te streven 
naar een zo groot mogelijke variatie in voedselrijkdom en vochtigheid. 
Variatie in structuur is belangrijk voor faunasoorten die in dit grasland voorkomen. Zo zorgt een afwisseling 
tussen korte en hoge vegetatie met plaatselijk ruigte en struweel voor verschil in microklimaat, hetgeen van 
belang is voor dagvlinders, andere insecten, reptielen, vogels en kleine zoogdieren. 
Binnen de kruiden- en faunarijk grasland zijn grasachtige  dominant, maar kruiden en mossen hebben een 
oppervlakteaandeel van tenminste 20%. De volgende kwalificerende structuurelementen worden 
onderscheiden: 
 

Structuurelement Minimum % Maximum % 

Hoog struweel, incl. braam-, gagel- en bremstruweel 5 20 

Solitaire bomen en kleine bosjes (> 5 mtr) 1 5 

Meter slootlengte / hectare 
1]
 100 - 

  
1]  Slootlengte is in meter/ha, geen percentage. 

 
 Kwaliteitsbepaling structuur. 

 Goed:       indien minimaal 2 of meer kwalificerende structuurelementen aanwezig zijn. 
 Matig:       indien 1 kwalificerende structuurelementen aanwezig zijn. 
 Slecht:      indien geen kwalificerend structuurelement aanwezig is. 
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3] Milieu- en watercondities 
Voor dit beheertype worden geen milieu- watercondities gemonitord. 
 
4] Ruimtelijke condities 
Wanneer het beheertype geïsoleerd ligt en de oppervlakte groter is dan 75 ha. Scoort het “goed”. 
 

 Kwaliteitsbepaling ruimtelijke condities. 
 
Oppervlakte beheertype / ruimtelijke samenhang >5 ha 1-5 ha < 1 ha 

Verbonden met andere graslandbeheertypen (N10 t/m N12) Goed Goed Matig 

In nabijheid (binnen 1 km) van andere graslandbeheertypen (N10 t/m N12) Goed Matig Slecht 

Geïsoleerd Matig Slecht Slecht 

 
Monitoring 
Om te kunnen bepalen of aan de kwaliteitseisen van kruiden- en faunarijkgrasland wordt voldaan dient de 
monitoring de volgende aspecten te bevatten. Nadere informatie omtrent de gewenste en/of voorgeschreven 
systematiek kan worden geraadpleegd in de “Werkwijze monitoring en beoordeling Natuurnetwerk en Natura 
2000 / PAS (Beek,J.G., etal 2014). 
 

Parameter Methode Frequentie 

   

Structuurelementen Bepalen bedekking 6 jaar 
Planten Inventarisatie kwalificerende soorten   6 jaar 
Dagvlinders  Inventarisatie kwalificerende soorten   6 jaar 
Ruimtelijke condities GIS-analyse en veldwaarnemingen   6 jaar 

 
Toetsing. 
Toetsing kan vervolgens plaatsvinden door de resultaten te vergelijken met de kwaliteitseisen zoals boven 
per onderdeel vermeld. ‘Goed’ levert vervolgens 2 punten op, ‘matig’ 1 punt en ‘slecht’ 0 punten.  
Niet bij alle pakketten telt elk criterium even zwaar mee ten bate van het eindoordeel. Voor de eindscore 
wordt het resultaat van elk criterium met een weegfactor variërend van 1 tot 12 vermenigvuldigd.  
Voor vochtig hooiland gelden de volgende weegfactoren gehanteerd. 
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N12.02 Kruiden en faunarijk 
grasland 

 6 6 0 3 0 

 
De eindscore voor het betreffende beheertype wordt vervolgens bepaald door de scores voor de 
afzonderlijke kwaliteitscriteria op te tellen. De kwaliteit wordt vervolgens uitgedrukt in het aantal punten. Bij 
het merendeel van de beheertypen is maximaal 30 punten haalbaar. Een beheertype wordt  als volgt 
gekwalificeerd: 
 

   0-12 punten Slecht 
 13-22 punten Matig 
 23-30 punten Goed. 
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