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Leeswijzer. 
 
In hoofdstuk 1 wordt kort ingegaan op de aanleiding voor de onderhavige studie, de doelstelling en 
de gehanteerde werkwijze. De gebiedsbeschrijving in dit hoofdstuk is beperkt en vermeld 
voornamelijk de begrenzingen. In hoofdstuk 3 worden de doelen voor het gebied zoals verwoord in 
het gebiedsconvenant en de verschillende beleidsdocument nader uitgewerkt naar doelsoorten en 
doeltypen. Vervolgens wordt de actuele  situatie in hoofdstuk 4 geanalyseerd en wordt de visie van 
de onderzoeker m.b.t. de mogelijkheden,  kansen en knelpunten nader onderbouwd, waarna dit in 
hoofdstuk 5 wordt uitgewerkt naar concrete mogelijkheden voor ontwikkeling van bestaande 
situaties en inrichtingsmaatregelen. Hoofdstuk 6 gaat vervolgens in op de ruimtelijke 
mogelijkheden van het gebied. Hoofdstuk 7 spitst zich toe op het meest zuidelijke deel, deelgebied 
5a waar een alternatieve positionering naast de convenant variant wordt geplaatst. In hoofdstuk 8 
worden de overige convenants doelen in relatie gebracht tot de uitwerking van de drasland 
doelstelling. In hoofdstuk 9 wordt tenslotte een samenvatting van de rapportage gegeven. 
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Bijlagen: 
 

1 Memo: Hoe verhouden elementen uit de draslandverbinding zich tot elementen uit 
de  weidevogeldoelstelling in het blijvend agrarisch gebied. 
  

2 Toepasbare typen natuurvriendelijke oevers t.b.v. haarvaten met een breedte van 
5.00 meter voor draslandverbinding polder Donkereind. 
 

3 Toepasbare kleinschalige water maatregelen draslandverbinding polder 
Donkereind. 
 

4 Profielen t.bv. Middenwetering  polder Donkereind, breed. 
 

5 Profielen t.b.v. Middenwetering polder Donkereind, smal. 
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1]. Inleiding. 
 
 1.1]. Aanleiding. 
 
In het noordwesten van de provincie Utrecht ligt een veenweidegebied met bijzondere 
natuur- en landschapswaarden. In het gebied is een vitale landbouw aanwezig en zijn 
cultuurhistorie en ontginningsgeschiedenis nog in ruime mate leesbaar aan het landschap. 
De verschillende onderdelen zijn nauw verweven en kunnen elkaar versterken en stimuleren. 
In 2007 zijn door gebiedspartijen afspraken gemaakt in het “Herijkt Plan de Venen” Stichting 

ontwikkeling de Venen, 2007).  In dit plan wordt het proces beschreven hoe te komen tot een 
integrale oplossing voor de realisatie van een robuuste natuurverbinding tussen de 
Nieuwkoopse plassen in het westen en de Vechtstreek in het oosten. Binnen dit project dient 
een gedragen combinatie te worden gezocht met een duurzaam watersysteem, verminderde 
bodemdaling, vitale landbouw, en weidse recreatie. Om tot een efficiënte aanpak te komen is 
het plangebied opgedeeld in een aantal deelgebieden en deelprojecten (figuur 1.) 

  Figuur 1. Natuurontwikkelingsschets Groot Wilnis- Vinkeveen  (Stichting ontwikkeling de Venen, 2010). 

 
De realisatie van een draslandverbinding langs de Middenwetering van polder Donkereind 
tussen reservaat Demmerik in het noorden en natuur stapsteen Grote Sniep in het zuiden is 
onderdeel van het deelproject Groot-Wilnis – Vinkeveen. Het bevat de deelproject 
genummerd 5a en 5b in de natuurontwikkelingsschets (figuur 1).  
In het gebiedsconvenant Groot Wilnis – Vinkeveen 2010 – 2020 zijn maatregelen en doelen 
beschreven die tot realisatie van het plan moeten leiden. In het realisatieplan Groot Wilnis – 
Vinkeveen 2011-2020  is nader op de realisatie van deze doelen ingegaan.    
 
Om  inzicht te krijgen in de mogelijke  inrichtings- en beheermaatregelen heeft 
programmabureau Utrecht-west aan bui-tegewoon, groenprojecten  gevraagd (in overleg 
met Agrarisch Natuur Vereniging De Venen en Staatsbosbeheer) de mogelijkheden te 
verkennen waarmee  een draslandverbinding zoals bedoeld in het convenant kan worden 
gerealiseerd naast de weidevogeldoelen voor het gebied. Tevens is gevraagd om de 
verschillende doeltypen en maatregelen die onderdeel uit kunnen maken van de 
draslandverbinding en/of de weidevogelbiotoop als zogenaamde puzzelstukjes uit te werken 
inclusief de bijbehorende kenmerken en randvoorwaarden voor het beheer. Beide 
onderdelen te samen dienen als input voor  een bijeenkomst met agrariërs in het gebied om 
gezamenlijk de mogelijke en meest wenselijke doeltype (‘puzzelstukjes‘) en de hierbij 
passende locaties te benoemen in het gebied. 
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1.2.]. Convenant doelstelling. 
 
In 2020 dient Groot Wilnis-Vinkeveen als kwalitatief goede drasland- en wetlandverbinding te 
functioneren. De wetlandverbinding loopt hierbij vanaf de A2 parallel aan de Geuzensloot  en 
via reservaat Demmerik en het Marickenland naar het westen. De draslandverbinding gaat 
door het zuidelijke deel van reservaat  Demmerik  via Donkereind en de Grote Sniep langs 
de Veldwetering naar het westen om via de Wilnisse Bovenlanden op de natuurgebieden in 
de provincie Zuid-Holland aan te sluiten.  
 
Ten zuiden van de Spoordijk dient in reservaat Demmerik en polder Donkereind het 
kwalitatief goede weidevogelgebied gehandhaafd en waar mogelijk verder te zijn ontwikkeld.  
De samenhang tussen het reservaat, het particulier natuurbeheer en het agrarisch 
natuurbeheer dient hierbij effectief en efficiënt te zijn door goede samenwerking en 
afstemming tussen de verschillende beheerders. 
 
De draslandverbinding bestaat uit de stapstenen reservaat Demmerik en Grote Sniep / 
Armenland Ruwiel met omgeving en een draslandsnoer met kralen in de tussenliggende 
gebieden.  
 
In de onderhavige uitwerking wordt specifiek ingezoomd op de draslandverbinding in polder 
Donkereind tussen de Korenmolenweg in het zuiden en de Ter Aase Zuwe in het noorden. 
 
Voor de ruimtelijke invulling van de draslandverbinding door polder Donkereind is conform 
het convenant maximaal 47 hectare beschikbaar. Het deelgebied ten zuiden van de 
Veldhuisweg (deelgebied 5a) kan circa 10 hectare beslaan. Als uitgangspunt wordt in het 
convenant genoemd dat de beschikbare 47 hectare in deelgebied 5b worden opgedeeld in 
27 ha voor het draslandsnoer en 20 ha voor de draslandkraal (Stichting ontwikkeling de Venen, 

2010).De onderdelen van  de draslandverbinding worden hierbij gerealiseerd middels 
verwerving en doorlevering aan een (natuur)beheerder of afwaardering middels de SKNL 
regeling. De gekozen doeltypen en inrichtingsmaatregelen dienen te voldoen aan de biotoop, 
maat en schaal en de actieradius voor de doelsoorten, waarbij conflicten tussen de 
draslandverbinding en weidevogeldoelen middels een afgewogen inrichting dienen te worden 
voorkomen. 
 
De definitie voor drasland is recent nader uitgewerkt en verwerkt in een flyer tekst. De 
letterlijke definitie in de flyer voor drasland is hierbij als volgt verwoord: 
“Drasland is niet bemest kruidenrijk hooiland dat maximaal 30 cm boven het 
oppervlaktewaterpeil ligt.  De bijbehorende natuurbeheertypen zijn nat schraalland en 
vochtig hooiland. In de zomer staat er geen water op deze gronden en mag er ook geen 
oppervlaktewater op worden gebracht. In de winter kunnen ze blank staan. 
Binnen elke kraal, zoals die in het gebiedsconvenant zijn benoemd, moet de volledige range 
aan hoogten van 0 tot en met 30 cm boven het oppervlaktewaterpeil aanwezig zijn. 
In drasland kun je plantensoorten vinden als Echte koekoeksbloem, Dotterbloem, Rietorchis, 
Tormentil, Blauwe Zegge, Kale Jonker en Grote Ratelaar”. 
 
Naast het realiseren van de natuurdoelen dient op integrale wijze invulling te worden 
gegeven aan de overige convenant doelen. Dit betekend dat mogelijkheden om de 
waterkwaliteit te verbeteren, bodemdalingen te remmen, de agrarische bedrijfsvoering te 
faciliteren en recreatief medegebruik en of beleving mogelijk te maken worden benut.  
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Convenanttekst voor Midden wetering Donkereind.(Stichting ontwikkeling de Venen, 2010) 

 
1.3]. Werkwijze. 
 

Alvorens tot een uitwerking te komen is het gebied verkend en zijn relevante onderdelen uit 
rapporten en overige informatie doorgenomen. Oriënterende gesprekken en terreinbezoeken 
hebben plaatsgevonden met medewerkers van Staatsbosbeheer, de gebiedscoördinator van 
Agrarisch Natuur Vereniging de Venen,  individuele agrarisch ondernemers  en de 
gebiedsadviseur vanuit het programmabureau. Daarnaast zijn door de auteur een drietal 
bezoeken ter nadere oriëntatie en ter beoordeling van specifieke situaties aan het gebied 
gebracht. 
 
Na de inventarisaties van de aanwezige waarden en knelpunten m.b.t. de 
draslandverbinding en de gesprekken met de stakeholders is de actuele situatie als 
weidevogelkerngebied beoordeeld. Hierbij zijn de actuele weidevogelwaarden in relatie 
gebracht met de aanwezige potenties en de beoogde doelen voor de draslandverbinding. 
Vanuit de doelsoorten voor de draslandverbinding zijn vervolgens de mogelijke 
natuurdoeltypen bepaald waarna deze beoordeeld zijn op de inpasbaarheid in 
weidevogelpopulaties.  
Daar de draslandverbinding wordt gerealiseerd middels aankoop en of afwaardering van 
gronden is de Index Natuur- en Landschap, onderdelen Natuurbeheertypen en 
Landschapsbeheertypen als basis gebruikt voor de doeltypen en derhalve voor de toetsing. 
 
Omdat een weidevogelgebied bij voorkeur een grote oppervlakte beslaat en een 
aaneengesloten ligging heeft is vanuit de optimale situatie van de weidedoelstelling gezocht 
naar de meest logische ligging van de draslandverbinding (Terlouw, 2013). Vervolgens is 
geschetst met welke bouwstenen de inrichting van deze verbinding vorm zou kunnen worden 
gegeven, zonder de openheid en predator intrek voor weidevogels te verslechteren, maar 
waarmee de doelrealisatie van de draslandverbinding haalbaar blijft.   
 
 
Maatregelen, biotopen en landschapstypen die zich het minst verenigen met de openheid 
van de weidevogeldoelstelling dienen hierbij zover mogelijk van de weidevogelkernen te 

Tussen de Korenmolenweg en reservaat Demmerik. 
 

De gekozen strategie voor dit gebied is het creëren van een drasland verbinding in de vorm van een 
diffuus haarvatensysteem van bestaande watergangen en natuurlijk ingerichte slootkanten (“het 
snoer”) en verspreid gelegen natuurlijk ingerichte en deels verlaagde percelen (de ”kralen”). Indien het 
lukt om deze verbinding voldoende robuust aan te leggen, is het niet noodzakelijk om in hetzelfde 
gebied ook nog een “stapsteen” te realiseren. De eerstvolgende stapsteen is dan in dat gevel Reservaat 
Demmerik. 
Het realiseren van dit diffuse haarvatensysteem met drasland “kralen” geschied op vrijwillige basis via 
particulier natuurbeheer en daaraan voorafgaand via agrarisch overgangsbeheer. Hiervoor wordt de 
huidige begrenzing van het EHS-gebied ten zuiden van Ter Aarse Zuwe opgeheven en geleidelijk aan 
vervangen door her begrensde individuele percelen en watergangen. Het diffuse haarvatensysteem 
wordt zoveel mogelijk gecentreerd rond de centrale wetering, evenals de te ontwikkelen kralen. De 
kralen in dit gebied moeten liefst zo laag mogelijk in het peilvak gekozen worden zodat de drasland 
functie slechts een kwestie van anders beheren is. Lokaal moet misschien worden afgegraven, maar 
vanwege het risico van versnelde bodemdaling wordt dit zoveel mogelijk vermeden. Verschraling van 
een te rijke bovengrond geschiedt bij voorkeur via het uitmijnen van nutriënten. 
De inrichting en het beheer van de verbinding is afgestemd op meervoudige functies: draslandnatuur, 
weidevogelnatuur, agrarische productie en extensieve recreatie. Om dit op basis van vrijwillige 
deelname en duurzaamheid te realiseren, moet een optimale mix van stimuleringsmaatregelen worden 
aangewend die agrarische ondernemers faciliteert in het verbreden en vergroenen van hun 
bedrijfsvoering. Zie hiervoor de hoofdtekst van het convenant. 
Wat betreft het ruimtelijk beeld stellen wij ons een draslandverbinding voor als een stelsel onderling 
verbonden watergangen waarvan de slootkanten en oevers over een breedte van circa vijf meter 
natuurvriendelijk zijn ingericht.  
De overheersende natuurdoelstelling in dit gebied is bloemrijk hooiland en weidevogels in combinatie 
met een niet-intensieve agrarische bedrijfsvoering. Er wordt op een verantwoorde manier omgegaan 
met bemesting, waarbij naar de slootkanten toe de bemestingsintensiteit afneemt. Overigens is 
bekalken en het toedienen van ruwe mest voor een optimaal weidevogelbeheer wel degelijk nodig. In 
het hierboven geschetste ruimtelijk verband is regelmatig een perceel van enkele hectaren ingericht als 
drasland kraal. Deze percelen hebben de functie van botanische graslanden en zijn daarmee hun 
agrarische hoofdfunctie kwijtgeraakt (particulier natuurbeheer). 
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worden gepland en doeltypen die goed kunnen samengaan met weidevogelmaatregelen 
worden bij voorkeur  in de overgangszone en binnen het gebied met actueel hoge 
weidevogeldichtheden gesitueerd.  
 
Onderstaande aspecten zijn in de afwegingen en voorstellen betrokken: 

 aanwezige actuele- en potentiele waarden; 
 het behouden van de openheid ten bate van weidevogels en landschappelijke  

     kwaliteiten; 
 het respecteren van cultuurhistorische waarden, waaronder kavelvorm en  

     kavelrichting; 
 de uitgangssituatie van voor de doelsoorten en doeltypen belangrijke factoren; 
 het ruimtebeslag i.r.t. de convenant doelstelling; 
 de uitvoerbaarheid van het beheer tegen maatschappelijk verantwoorde kosten  

     voor zowel de draslandverbinding als het blijvend agrarisch gebied; 
 het waar mogelijk aansluiten op en versterken van functies i.r.t. de overige  

     gebiedsdoelen; 
 
 
 

 
2.] Gebied.  
 
Het projectgebied is gelegen tussen de Ter Aase Zuwe in het noorden, de Donkereind in het 
westen, de Korenmolenweg en Veenkade in het zuiden en de Bosdijk en wederom de Ter 
Aase Zuwe in het oosten. 
  
In het noorden grenst het gebied aan  Staatsbosbeheer reservaat Demmerik in het 
zuidoosten is het recreatieterrein Bosdijk gelegen en in het zuiden ligt recreatieterrein 
Donkereind. Het gebied is een rijk weidvogelgebied waarbij de grootste concentraties zich in 
het zuidoostelijke deel bevinden. Hier zijn ook de laagst gelegen percelen aanwezig. In één 
deelgebied is een onderbemaling ingericht om de agrarische productie omstandigheden te 
verbeteren. 
 
De percelering is overwegend west-oost gericht en heeft een diepte van circa 2100 meter. 
Op circa 1/3 vanaf het Donkereind in het westen is een Middenwetering gelegen, waarlangs 
de hoofdas van de draslandverbinding in het convenant is voorzien. 
In het deelgebied 5a ten zuiden van de wetering die langs de Veldhuisweg naar 
recreatiegebied Bosdijk loopt is de percelering noordwest-zuidoost gericht. De voorgenomen 
draslandverbinding is hier in het convenant evenwijdig aan de Korenmolenweg geprojecteerd 
tussen de Veldhuisweg en de Veenkade/Veldwetering. E.e.a. is weergegeven in figuur 2. 
 
Een integrale gebiedsbeschrijving wordt hier achterwege gelaten. Het gebied is in tal van 
rapporten en notities ten bate van het gebiedsconvenant Groot Wilnis - Vinkeveen eerder 
uitgebreid beschreven. 
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     Figuur 2.  Begrenzing projectgebied Midden wetering Donkereind. 

 
 
3.] Ecologische doelen. 
 
 3.1]. Algemeen. 
In het ontwerp van de ecologische verbinding is onderscheid gemaakt in een 
draslandverbinding en een wetlandverbinding (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 met flauw oplopende 
en kruidenrijke oevers. 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 
het project is bijgesteld (DLG 2011). De aangepaste ambitie is vastgesteld door de stuurgroep 
in het plangebied, alsmede door de provincie Utrecht. Hiermee kan dit als toetsingskader 
voor de inrichtingsplannen van de draslandverbinding door polder Donkereind worden 
gehanteerd. 
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3.2]. Doelsoorten. 
Op basis van de aangepaste visie en ambitie zijn onderstaande doelsoorten benoemd 
waarvoor de draslandverbinding een functionele inrichting dient te krijgen. 
 
Doelsoorten Draslandverbinding (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) 

 
 

3.3].  Toepasbare doeltypen. 
De realisatie van de draslandverbinding in polder Donkereind wordt conform het 
gebiedsconvenant gerealiseerd middels verwerving en/of afwaardering via de SKNL regeling 
waarna de betrokken percelen en perceel delen een natuurstatus 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 draslandverbinding en rekening houdende met de gekozen 
doelsoorten (bron DLG 2011 & provincie Utrecht 2011)  komen de volgende doeltypen in aanmerking. 
 
Potentiele doeltypen draslandverbinding: 

 Zoete plas (N04-02); 
 Poel en klein historisch water (L01-01); 
 Rietzoom en klein rietperceel (L01-14); 
 Natuur vriendelijke oever (L01-15); 
 Klein moeraselement (N05-01); 
 Nat schraalland (N10-01); 
 Vochtig schraalland (N10-02); 
 Kruiden- en faunarijk grasland (N12-02); 

 
Binnen het convenant is de draslandverbinding nader gedefinieerd. Hierbij is als wenselijke 
aanpak het creëren van een draslandverbinding in de vorm van een diffuus haarvatensysteem 
van bestaande watergangen en natuurlijk ingerichte slootkanten (“het snoer”), en verspreid 
gelegen natuurlijk ingerichte en deels verlaagde percelen (de ”kralen”) geformuleerd. Indien het 
lukt om deze verbinding voldoende robuust te realiseren, wordt aanleg van een zogenaamde 
stapsteen binnen de polder Donkereind niet noodzakelijk geacht (Stichting Ontwikkeling de Venen, 

2010). 
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Tevens is aangegeven dat de invulling van de draslandverbinding binnen het deelgebied 
Middenwetering Donkereind zodanig dient te worden vormgegeven dat de actuele hoge 
weidevogeldichtheden, die middels het agrarisch natuurbeheer zijn gerealiseerd, zo min mogelijk 
worden belemmerd of beperkt. Anderzijds zijn er doeltypen toe te passen die een extra stimulans 
aan de weidevogelbelangen kunnen geven. Met name sommige graslandtypen en enkele vormen 
van natuurvriendelijke oevers kunnen deels een rol vervullen als kuikenland of foerageerbiotoop 
ten bate van de weidevogeldoelen. 
 
Uitgaande van de weidevogeldoelstelling dient behoedzaam te worden omgegaan met de 
onderstaande doeltypen. Om de weidevogeldoelen zo min mogelijk te belemmeren is het 
wenselijk deze doeltypen voor deelgebied 5b  uitsluitend in de randzone nabij de passage van  
de Ter Aase Zuwe toe te passen.  
 
Ongewenste doeltypen vanuit weidevogelbelangen: 

 Poel en klein historisch water (L01-01); 
 Rietzoom en klein rietperceel (L01-14); 
 Klein moeraselement (N05-01); 
 Voor het doeltype natuurvriendelijke oever (L01-15) komen uitsluitend varianten in 

aanmerking die laag blijven en een jaarlijks beheer van maaien en afvoeren kennen. 
 
Voor deelgebied 5a kunnen als gevolg van het ontbreken van actuele en potentiele 
weidevogelwaarden in beginsel alle potentiele doeltypen worden toegepast. 
 
Daar sommige doeltype eenvoudig en andere minder goed inpasbaar zijn in de gemiddelde 
agrarische bedrijfsvoering is het wenselijk om vooraf op hoofdlijnen vast te leggen welke 
oppervlakte wenselijk wordt geacht en/of hoe deze zich ten opzichte van elkaar dienen te 
verhouden. Het risico bestaat anders dat door te beperkte aanwezigheid van sommige doeltypen 
de functionaliteit van de verbinding verminderd of dat de verbinding voor sommige beoogde 
doelsoorten niet geschikt is a.g.v. het ontbreken van sommige doeltypen. 
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4.] Analyse huidige situatie en visie op maatregelen. 

4.1].  Algemeen 
In de huidige situatie is conform het convenant de EHS-begrenzing van het onderhavige gebied 
afgehaald, waardoor het gebied zijn agrarische functie kan behouden. De draslandverbinding 
door het gebied zal worden gerealiseerd middels aankoop en/of afwaardering op vrijwillige basis. 
Hiertoe worden individuele percelen en of perceeldelen, ten bate van de draslanddoelstelling, 
weer her begrenst als natuur en middels de Subsidieregeling Natuur en Landschap volgens de 
indexen ‘Natuurbeheertypen’ en ‘Landschapsbeheertypen’ ontwikkeld. Anderzijds kunnen door 
Bureau Beheer Landbouwgronden verworven percelen of perceel delen die niet noodzakelijk zijn 
voor de draslandverbinding worden verkocht of geruild ten bate van een agrarische doelstelling. 
Voorafgaand aan deze begrenzing kan ontwikkeling plaatsvinden via agrarisch overgangsbeheer 
(Stichting ontwikkeling de Venen, 2010).  
 
In het overige deel van de polder dienen, middels agrarisch natuurbeheer, de huidige actuele 
weidevogelwaarden te worden behouden en waar mogelijk verder te worden ontwikkeld. Om dit 
te bewerkstelligen heeft de provincie Utrecht met Agrarisch Natuurvereniging de Venen 
afspraken gemaakt, waarbij de ANV zich heeft verplicht zorg te dragen voor minimaal 20 hectare 
zware beheerpakketten welke kunnen functioneren als kuikenland. 
 
Tijdens de gesprekken met gebiedspartijen bleek dat er spanning werd gevoeld bij de 
ontwikkeling van de draslandverbinding i.r.t. de weidevogeldoelen. Op een deel van de binnen 
het gebied door Bureau Beheer Landbouwgronden verworven percelen ligt een flink deel van de 
10 hectare waarop door de ANV reeds zwaardere beheer pakketten zijn gerealiseerd. Ook de 
enige voorjaars plas-dras is op een door BBL verworven percelen gelegen.  
 
Enerzijds ligt het, mede door de gunstige ligging van de betreffende percelen, voor de hand deze 
percelen in te zetten voor de draslandverbinding. Anderzijds wordt het verlies van de verrichte 
inspanning om invulling te geven aan de afspraken tussen provincie Utrecht en de ANV m.b.t. de 
realisatie van 20 hectare kuikenland als ongewenst ervaren. Bovenstaande discussie heeft 
tijdens besprekingen met stakeholders uit het gebied, de provincie Utrecht en Programma bureau 
Utrecht-west tot de volgende uitkomsten geleid: 

 Van belang is dat een functionele draslandverbinding en een goed weidevogelgebied 
 naast elkaar worden gerealiseerd. De in het convenant genoemde hectaren moeten als 
 richtinggevend worden gezien en dienen op zich zelf niet leidend te zijn.  

 Er wordt uitgegaan dat minimaal 10 hectare van de draslandverbinding uit een doeltype 
 bestaat en een zodanige situering kent dat ze tevens een bijdrage kunnen leveren aan de 
 weidevogeldoelstelling. In bijlage 1 is een memo opgenomen die tijdens het stakeholders 
 overleg is besproken en waarin een uiteenzetting is gegeven hoe de mogelijke doeltypen 
 ten bate van de draslandverbinding zich verhouden  tot de weidevogeldoelstelling. 

 De realisatie van de draslandverbinding dient niet op voorhand te worden gesitueerd op 
 door het Bureau Beheer Landbouwgronden verworven percelen. Indien een goed 
 functionerende draslandverbinding op andere percelen kan worden gerealiseerd kunnen 
 de verworven percelen een weidevogelfunctie binnen het regulier agrarisch gebied blijven 
 vervullen.  

 De door Bureau Beheer Landbouwgronden verworven percelen worden tussentijds 
 middels een tijdelijk gebruik verpacht aan agrariërs uit de omgeving. Gezien de lange 
 ontwikkelingstijd van het verschralingsbeheer is het wenselijk dat de BBL- percelen 
 gelegen binnen het traject van de draslandverbinding en het prioritaire weidevogelgebied, 
 vooruitlopend op de inrichting en toedeling aan de beoogd beheerder, worden verpacht 
 onder beperkende voorwaarden van een omvormingsbeheer. Zowel het programma 
 bureau als de Agrarisch Natuur Vereniging worden idealiter betrokken bij zowel het 
 bepalen van deze beperkende voorwaarden als bij de keuze voor de gebruiker. 
 



   

 
12 

 
 
Een aandachtpunt in de toekomstige situatie is dat zowel beheerpakketten via de ‘Index 
Agrarische beheertypen’ als via de ‘Index Natuur beheertypen’ kunnen worden gesloten. 
Voorkomen moet worden dat dit tot onduidelijkheid en onbegrip onder de eigenaren kan leiden 
door een duidelijke toelichting te verstrekken op de wijze waarop de pakket voorwaarden en 
vergoedingen in landelijk overleg tot stand zijn gekomen. 
 

4.2].  Ruimtelijke mogelijkheden. 
In het convenant wordt uitgegaan van circa 10 hectare voor deelgebied 5a en maximaal 
47 hectare, verdeeld over circa 20 hectare kraal en circa 27 ha snoer, voor deelgebied 5b 
(Stichting ontwikkeling de Venen, 2010).  In deelgebied 5a zijn voldoende mogelijkheden aanwezig om 
de oppervlakte voor de draslandverbinding te realiseren. Voor deelgebied 5b is de taakstelling 
moeilijker te realiseren. Aandachtpunt in dit deelgebied is een goede afstemming en ruimtelijke 
verdeling met de weidevogeldoelstellingen in het gebied. Voor de vlakvormige elementen (kralen) 
lijken ruimtelijk voldoende mogelijkheden aanwezig om de beoogde oppervlakte in te passen. 
Bezien vanuit de doeltypen die middels kralen dienen te worden gerealiseerd is het echter de 
verwachting dat als gevolg van de beperkte drooglegging het slechts op enkele plaatsen fysiek 
mogelijk is om  het doeltype nat schraalland te realiseren. De geschikte a-biotische 
omstandigheden voor nat schraalland kunnen op een zeer beperkte oppervlakte worden 
gerealiseerd. De beste mogelijkheden liggen hiervoor op percelen met een wat grotere 
drooglegging waar ondiep plaggen tot de mogelijkheden behoord. Deze percelen passen echter 
niet in de convenant afspraak dat de draslandverbinding waar mogelijk op de 20% met geringste 
drooglegging dient te worden gerealiseerd. 
Vochtig schraalland en vochtig hooiland zijn eenvoudiger en op meer plaatsen realiseerbaar in 
het gebied, enerzijds doordat ze een grotere nutriënten tolerantie hebben en anderzijds doordat 
ze niet middels plaggen behoeven te worden gerealiseerd. 
 
De mogelijkheden om het snoer te realiseren zijn fysiek overal langs de oevers mogelijk. Om tot 
de beoogde doeltypen te komen zijn meerdere varianten van natuurvriendelijke oevers en 
kleinschalige watermaatregelen beschikbaar. Voor het snoer zijn echter de ruimtelijke 
omstandigheden de beperkende factor. Indien de circa 27 hectare snoer dient te worden 
benaderd in een haarvatensysteem van natuurvriendelijke oevers met een breedte van 5 meter 
zoals in het convenant wordt gesteld dient meer dan vijftig kilometer lengte te worden 
gerealiseerd. Dit lijkt ruimtelijk nagenoeg een onhaalbare taak voor het betreffende gebied. 
 
Oplossingen voor bovengenoemde ruimtelijke aspecten zouden mogelijk gevonden kunnen 
worden in: 

 het wijzigen van de oppervlakte verdeling tussen deelgebied 5a en 5b; 
 het wijzigen van de oppervlakte verhoudingen tussen snoer en kraal; 
 het flexibel toepassen van de breedte van de natuurvriendelijke oevers van 5 meter langs 

 lengte sloten en tot een maximale breedte van 50 meter bij kopsloten; 
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4.3]. Weidevogelgebied AN. 
De draslandverbinding door polder Donkereind dient te worden gerealiseerd in een gebied met 
van oudsher hoge aantallen weidevogels. Hoewel de draslandverbinding los staat van de 
weidevogeldoelstelling dient waar mogelijk rekening te worden gehouden met deze kwaliteit. 
Inpassing van het weidevogelgebied mag echter niet leiden tot een mindere functionaliteit van de 
draslandverbinding. Vanuit bovenstaande is het van belang om de actuele situatie en de 
gewenste maatregelen ten bate van de weidevogeldoelstelling mee te wegen in de uitwerking 
van de draslandverbinding. 
 
Polder Donkereind is een actueel goed weidevogelgebied met nog hoge dichtheden en een 
gevarieerd soortspectrum. Uit inventarisatierapporten (ANV, in prep.) en een analyse over de 
aantalsontwikkeling inde afgelopen 25 jaar (Heemskerk, 2013) komt echter een beeld naar voren 
van een afnemende weidevogelstand. Deze afname zal deels door gebiedsfactoren als een 
geleidelijke compartimentering van het gebied, het door verruiging minder geschikt worden van 
het Staatsbosbeheer reservaat en toenemende predatiedruk worden veroorzaakt, maar wordt 
ook ingegeven door een verdergaande intensivering bij sommige bedrijven die bij de 
ondertekening van het convenant niet was voorzien (Terlouw,2013).  
 
De meest recente gegevens laten zien dat van de te onderscheiden clusters met 
weidevogelterritoria in polder Donkereind alleen in de cluster rond de plas-dras en de 
concentratie van kuikenland in het zuidelijke deel nog sprake is van een toenemende  
weidevogelstand (Van Zuijlen, mond.med).  Bovenstaande signalering ondersteund de noodzaak van 
het uitbreiden van kuikenland en de realisatie van een extra plas-dras op locaties die zodanig 
worden gekozen dat een betere bereikbaarheid voor weidevogels en hun kuikens uit alle delen 
van het gebied mogelijk wordt. In figuur 3 is zowel de huidige ligging van de pakketten plas-dras 
en kuikenland als mogelijke zoekgebieden voor uitbreiding weergegeven. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.    Ligging AN pakketten plas-dras en                 
                   kuikenland en zoekgebieden voor                      
                   uitbreiding zodat een goede ruimtelijke  
                   spreiding ontstaat.

De recent in uitvoering genomen verlaging van het polderpeil zal naar verwachting eveneens 
invloed gaan uitoefenen op de weidevogelbiotoop en derhalve moeten leiden tot een grotere 
inspanning om de weidevogeldoelstellingen, zoals deze in zowel het convenant als in de 
afspraken met de provincie zijn vastgelegd, te kunnen realiseren.  
 
 
 



   

 

14 

4.4]. Waterpeilen en drooglegging 
In polder Donkereind is conform het vigerende peilbesluit (Waternet, 2003) een peilverlaging 
voorzien van – 2.40 NAP, via – 2.52 NAP (sedert dit jaar) naar – 2.60 NAP in 2014.  
Momenteel is het onduidelijk in hoeverre de in de tussenliggende periode opgetreden 
bodemdaling en gerealiseerde peilverlaging zich tot elkaar verhouden. In dit verband is het 
lastig om de beschikbare droogleggingskaart (figuur 4)  te interpreteren.  
Voor het bepalen van de haalbaarheid van beoogde doeltype, de berekening van de 
maatregelen ten bate van het inrichtingsplan (kosten raming, grondbalans) en de mogelijkheid 
van plaggen (diepte fosfaat i.r.t. drooglegging) te kunnen beoordelen is het gewenst dat de 
huidige onduidelijke situatie wordt verhelderd en indien nodig aanvullend onderzoeken cq 
metingen worden uitgevoerd. 
 
 

        Figuur 4.   Drooglegging polder Donkereind eo 

 
 
4.5].   Aanwezige elementen en structuren. 

In het gebied zijn een aantal situaties, elementen, structuren en doeltypen aanwezig die een 
bijdrage kunnen leveren aan de doelen voor het projectgebied. Deze bijdrage kan bestaan uit 
handhaven, ontwikkelen, uitbouwen of aanpassen van het beheer, dan wel een combinatie 
hiervan. Onderstaand worden de aanwezige situaties, elementen en structuren nader 
besproken. 
 
Binnen het gebied zijn op een aantal percelen pakketten agrarisch natuurbeheer gesloten. Het 
betreft met name het pakket kruidenrijk weidevogelgrasland (A01.01.05)  en weidevogelplas-

Natste delen 
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dras. Conform afspraken tussen de provincie Utrecht en de Agrarisch Natuur Vereniging is de 
ambitie om het areaal kruidenrijk weidevogelgrasland uit te breiden tot 20 hectare (mond.med. 

gebied coördinator ANV).  Nader zal moeten worden bezien of de gesloten pakketten in de huidige 
vorm kunnen worden gehandhaafd waarbij percelen die terug worden overgedragen aan een 
agrarisch ondernemer, onderdeel kunnen zijn van de draslandverbinding met behoud van de 
weidevogelfunctie of dat omvorming naar een doeltype ten bate van de draslandverbinding 
noodzakelijk is. E.e.a. zal mede afhankelijk zijn van de mogelijkheden om elders in het gebied 
doeltypen voor de draslandverbinding te realiseren dan wel of en zo ja op welke wijze de 
doeltypen elkaar kunnen overlappen. 
In dit verband is het interessant om de resultaten van een in de zomer van 2013 uitgevoerde 
inventarisatie naar de botanische ontwikkeling van deze graslanden door Bureau Viridis in 
opdracht van de Agrarisch Natuur Vereniging te benutten om de mogelijkheden voor doeltype 
overlap te verkennen. De uitkomsten van deze inventarisatie kunnen waardevolle inzichten 
geven in de ontwikkelingssnelheid en richting van beheermaatregelen binnen het projectgebied 
en aanbevelingen opleveren omtrent het te voeren beheer.  
 
Eveneens vanuit het collectief beheerplan is door de Agrarisch Natuur Vereniging op één locatie 
het pakket weidevogelplasdras (A01.01.03) gesloten. Het betreft een plas-dras die is gelegen 
aan de zuidkant van de polder Donkereind en direct ten oosten van de Middenwetering. 
Voorjaar plas-drassen voor weidevogels kunnen in sommige gevallen samengaan met het 
graslandtype nat- of vochtig schraalland mits de fosfaat nalevering in de bodem beperkt is, de 
periode van opzetten van het peil zorgvuldig wordt gekozen en verruiging (oa pitrus) van de 
vegetatie wordt voorkomen door een zorgvuldig afgestemd graslandbeheer in de nazomer.  
De realisatie van een tweede plas-dras behoort tot de ambitie van de ANV (mond.med. gebied 

coördinator ANV). Een tweede plas-dras is vanuit weidevogelbelang idealiter noordelijk van de 
huidige plas-dras gelegen en valt daarmee naar verwachting buiten het zoekgebied voor de 
draslandverbinding. 
 
In de door BBL aangekochte percelen van de familie Meijers liggen een aantal oevers die 
omstreeks 2005 zijn verlaagd t.b.v. een zwarte stern project d.m.v. het indrukken van de oever 
tot circa 10 centimeter boven het waterpeil m.b.v. een hydraulische kraan. Door deze maatregel 
in combinatie met een beheer waarbij de oevers niet worden gemaaid bij de eerste maaisnede 
van het aangrenzende perceel zijn structuurrijke oevers ontstaan. Tijdens een terreinbezoek in 
augustus 2013 is geconstateerd dat deze oevers: 

 Geschikt zijn als foerageerbiotoop voor zwarte sterns; 
 Worden benut als uitvalbasis door in de aangrenzende sloot foeragerende  

purperreigers;  
 Geschikt zijn als uittrede- en verblijfbiotoop voor amfibieën en ringslang; 
 Potentie hebben als migratiebiotoop voor waterspitsmuis; 
 Functioneren als landbiotoop voor libellen en waterjuffers; 
 Een tamelijk ruige oevervegetatie kennen met voornamelijk soorten van  

voedselrijkere omstandigheden. Grote egelskop, kalmoes en waterzuring zijn hierbij de  
dominerende soorten; 

 De overgang tussen het maaiveld van het reguliere grasland en de neergedrukte  
oever een erg reliëfrijk en beschadigd beeld geeft; 

 
Deze oevers bieden een goede basis om verder te ontwikkelen als zogenaamde ‘haarvaten’ 
van natuurvriendelijke oevers binnen de draslandverbinding. Door de grovere vegetatie en het 
reliëfrijke karakter zijn de oevers in de huidige vorm naar verwachting minder geschikt voor de 
bloemrijke varianten die binnen de draslandverbinding van belang zijn. Een aantal van deze 
oevers lijkt zich te lenen om als aanvullende maatregel op de eerdere inrichting de 
overgangszone van de ‘breuklijn’ (als gevolg van het indrukken) naar het maaiveld te profileren 
(zie figuur 5).  
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    Figuur 5.  Mogelijke aanpassing oevers met neergedrukte zone. 

 
Door bovenstaande maatregel op circa 50% van de in 2005 neergedrukte oevers toe te passen 
in combinatie met een aanpassing van het beheer kan een evenwichtige verdeling tussen 
structuurrijke- en bloemrijke natuurvriendelijke oevers in dit deel van polder Donkereind 
ontstaan. De meest geschikte oevers voor deze maatregel moeten op basis van actuele 
maatvoering, structuur, situering en aanwezige plantensoorten nader worden bepaald. 
 
Verspreid door het hele gebied zijn perceelvormen, watergangen en landschappelijke structuren 
aanwezig die betrokken kunnen worden bij de invulling van de draslandverbinding.  
Agrarisch ongunstige percelering en rond een eenvoudig te isoleren middensloot gelegen 
perceeldelen kunnen worden benut voor het realiseren van vochtig- of nat schraalland. 
In dit verband dient te worden opgemerkt dat het realiseren van nat schraalland slechts op 
beperkte schaal mogelijk wordt geacht in het onderhavige gebied. De beperkte mogelijkheden 
m.b.t. dit doeltype komen voort uit de geringe drooglegging. Nat schraalland kan zich uitsluitend 
ontwikkelen in situaties met een zeer geringe fosfaatbelasting. Op graslanden met een 
voormalig agrarisch gebruik is het vrijwel steeds noodzakelijk om de met fosfaat belaste toplaag 
d.m.v. plaggen te verwijderen. Gezien de geringe drooglegging lijkt dit uitsluitend mogelijk op 
actueel wat hoger gelegen perceeldelen. 
Vochtig schraalland biedt meer kansen om zich  te ontwikkelen. Enerzijds behoeft hiervoor niet 
of minder diep te worden geplagd en anderzijds kan (wanneer plaggen niet gewenst is of niet 
tot de mogelijkheden behoord) d.m.v. ontwikkelingsbeheer met een op de specifieke situatie 
afgestemd uitmijnings programma het doeltype veelal als nog worden bereikt, al dient in dit 
geval met een lange(re) ontwikkeltijd rekening te worden gehouden. 
 
Ook kleinschalige watermaatregelen, die naast habitat voor doelsoorten een bijdrage aan de 
invulling van de kader richtlijn waterkunnen geven, lijken kansrijk op en langs sommige 
watergangen. Hierbij kan worden gedacht aan meer specifieke maatregelen. De typen 
‘slootdriesprong’, ‘dood slooteinde’ en ‘zwarte stern broedput’ lijken hierbij in het projectgebied 
het meest kansrijk (zie bijlage 3). Aandacht punt is dat hierbij enkele aquatische typen worden 
voorgesteld, waar in het convenant uitsluitend van terrestrische doeltypen wordt uitgegaan. 
 
Specifieke aandacht kan worden besteed aan de eerste meter langs de oevers van 
vegetatierijke en brede watergangen. Door in dergelijke situaties de oever extensiever te 
schonen en een deel van de watergang niet te baggeren kan door een ontwikkelingsbeheer op 
eenvoudige wijze een meerwaarde voor de draslandverbinding en de natuurvriendelijke oever 
worden ontwikkeld (figuur 6). Tijdens de gesprekken met de stakeholders in het gebied kwam 
naar voren dat er onduidelijkheid bestond of en hoe aangrenzende delen van watergangen mee 
worden berekend in de oppervlakte van de doeltypen en draslandverbinding. Bij één van de 
besprekingen in de begeleidingsgroep is besproken om de mogelijkheid te onderzoeken hoe 
aangrenzende delen van watergangen die een bijdrage leveren aan het functioneren van de 
draslandverbinding als oppervlakte mee kunnen worden gerekend voor het aangrenzende 
terrestrische doeltype. Hierbij is opgemerkt dat dit aspect nadere uitwerking en overleg met de 
waterbeheerder behoeft om te bezien hoe e.e.a. kan worden ingepast in het schouwbeleid. Ook 
de positionering in het beheersubsidiestelsel dient nader te worden uitgewerkt. 

‘Breuklijn’ na indrukken 

Ingedrukte zone 

In talud te profileren 

Mestvrije zone en ecologisch beheerd perceel deel. 
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Figuur 6.   Schematische weergave waterhuishoudkundig & ecologisch functionerende brede watergang. 
 
De Middenwetering in polder Donkereind heeft een gemiddelde breedte van circa 9.00 meter. 
De oevers zijn tamelijk recht, weinig structuurrijk en hebben een traditioneel profiel van circa  
1 : 1,5. De gemiddelde drooglegging bedraagt circa 30 tot 35 cm tegen de kopakkers (figuur  
7 & 8). Om de Middenwetering als doorgaande verbinding te kunnen laten functioneren zowel 
tussen de gebieden als binnen het gebied is herprofileren van de oevers langs minimaal één 
zijde van deze watergang een cruciale factor.  
 
De te profileren oevers langs de Middenwetering worden bij voorkeur over een ruimere breedte 
ingericht om een voldoende robuuste verbinding te kunnen realiseren. Hier liggen naar 
verwachting de grootste kansen voor het realiseren van nat- en vochtig schraalland en deels 
voor de realisatie van wat grovere natuurvriendelijke oevers, die in samenspraak met de ANV 
op de minst weidevogelrijke delen in het gebied dienen te worden gesitueerd.  

 Figuur 7.  Middenwetering Donkereind in noordelijke richting.     Figuur 8.   Middenwetering Donkereind in zuidelijke richting. 
 
Ook worden momenteel in samen werking tussen het waterschap en de agrarisch 
natuurvereniging natuurvriendelijke oevers in het gebied gerealiseerd. Tijdens de bijeenkomsten 
van de begeleidingsgroep kwam naar voren dat de exacte situering van deze oevers alsmede 
de type natuurvriendelijke oevers maar ten delen inzichtelijk zijn. In dit stadium kan daardoor 
niet voldoende worden beoordeeld of in dit verband aangelegde natuurvriendelijke oevers in 
oppervlakte mee kunnen worden gerekend voor de oppervlakte realisatie van de 
draslandverbinding. Geconstateerd is dat idealiter het type natuurvriendelijke oever in de nabije 
toekomst wordt afgestemd zodat enerzijds de waterkwaliteit- en kwantiteit doelen worden 
gerealiseerd en anderzijds de oevertypen optimaal zijn voor de beoogde doelsoorten van de 
draslandverbinding. Met betrekking tot de mate waarin de reeds aangelegde natuurvriendelijke 
oevers kunnen worden meegeteld in de oppervlakte taakstelling is afgesproken dat: “NVO’s 
aangelegd in het samenwerkingsverband tussen waterschap en agrarische natuurvereniging in 
een later stadium worden beoordeeld op de functionaliteit t.b.v. de draslandverbinding. Omgang 
met en inpassing va deze oevers is afhankelijk van situering, breedte, kwaliteit en 
natuurdoeltype. De aanwezigheid van deze natuurvriendelijke oevers zal tevens worden 
meegewogen in de beoordeling op functionaliteit van de draslandverbinding. 
 
 

Natuurvriendelijke oever 

3.00 m 2.00 m 

Watervoerend 

profiel Bergend profiel 

5.00 m 
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5.] Mogelijke maatregelen. 
 
 5.1] Realisatie van de doeltypen. 
De draslandverbinding dient te bestaan uit verschillende doeltypen die in paragraaf 3 nader zijn 
benoemd. Realisatie van deze doeltypen kan deels door het voeren van een 
ontwikkelingsbeheer en zal voor andere typen d.m.v. actieve inrichting, waarbij de 
randvoorwaarden worden aangebracht, moeten plaatsvinden.  
Aspecten als beoogd doeltype, nutriëntengehalten in de bodem i.r.t. de drooglegging, 
aansluiting van oevers op aangrenzend maaiveld, slootbreedte i.r.t. aanwezige waterplanten 
vegetaties, etc. zijn onder andere bepalend welke aanpak het meest wenselijk cq uitvoerbaar is.  
 
Naast genoemde doeltypen conform de Index Natuur en Landschap zijn een aantal 
kleinschalige watermaatregelen kansrijk om toe te passen waarmee de draslandverbinding een 
extra impuls kan krijgen zonder de weidevogeldoelstelling te frustreren. Naar verwachting 
kunnen deze maatregelen worden ondergebracht binnen de overige doeltypen mits de norm 
van 20% die een afwijkende biotoop kent binnen het doeltype niet wordt overschreden. 
 
In figuur 9 is schematisch weergegeven welke maatregelen mogelijk zijn om de gewenste 
resultaten te behalen. Veelal zal blijken dat de maatregel die tot het beste eindresultaat leidt 
van perceel tot perceel verschilt. Het uiteindelijke maatregelenplan dient derhalve te worden 
opgesteld op basis van lokaal maatwerk m.b.t. actuele kwaliteiten en potenties 

  Figuur 9  Schematische weergave van mogelijkheden voor ontwikkeling van de beoogde doeltypen. 
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Door middel van ontwikkelingsbeheer kan invloed worden uitgeoefend op o.a.de structuur van 
de vegetatie, de toe- of afname van voedingsstoffen in de bodem, de pH van de bodem, de 
mogelijkheid voor plantensoorten om al dan niet tot zaadzetting te komen, de beschikbaarheid 
van voedsel en voortplantingsvegetaties voor insecten en de mate van dekking voor kleine 
organismen. Voor de verschillende doeltypen zijn soms meerdere mogelijkheden voor handen. 
Welke maatregel in de specifieke omstandigheden van de betreffend locatie tot de beste 
resultaten zal leiden dienst steeds locatie gericht te worden afgewogen.  
Sommige doeltype zijn niet of moeilijk door ontwikkelingsbeheer te realiseren hierbij kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan een poel ten bate van de amfibieënfauna of realisatie van nat 
schraalland op percelen met een drooglegging groter dan 20 á 25 cm. Voor andere doeltypen 
geldt dat de fysieke omstandigheden ongeschikt zijn om middels beheer tot het gewenste 
resultaat te komen. Bovenmatige nutriënten gehalten in de bodem, abrupte overgangen van 
oever naar land en afwezigheid van zaadbronnen zijn hier o.a. voorbeelden van. Om gewenste 
doeltype uit deze categorie te ontwikkelen zijn derhalve actieve (inrichtings) maatregelen 
noodzakelijk. 
 
 5.2] Beheer na ontwikkeling en inrichting. 
Zowel bij ontwikkeling door beheer als het overgangsbeheer na het uitvoeren van actieve 
inrichtingsmaatregelen is geen eenmalige activiteit en vraagt veelal een frequente bijsturing. 
Van belang is derhalve dat het gebied niet als “klaar” wordt beoordeeld als de mobiele kraan het 
gebied heeft verlaten.  
Het signaleren, anticiperen en bijstellen op stadia in de vegetatie ontwikkeling als 
storingssoorten, pitrusontwikkeling of witboldominantie,. Het cyclisch bemonsteren van de mate 
van fosfaat uitmijning, het signaleren van zuurgraad indicatoren en het visueel beoordelen van 
de structuurrijkdom zijn slechts enkele van de aspecten die na de start van het 
ontwikkelingsbeheer of na de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen aandacht verdienen om 
de investeringen optimaal te laten renderen. Opgemerkt wordt dat veel inrichtings- en 
ontwikkelingsprojecten tot matige of teleurstellende resultaten leiden doordat het vervolgbeheer 
onvoldoende anticipeert op de ontwikkelingen in het terrein. Gezien bovenstaande wordt 
geadviseerd om gedurende de eerste vijf jaar na start van het ontwikkelingsbeheer cq de 
uitvoering van de inrichting jaarlijks een voortgangs- en ontwikkelingsrapportage met een 
maatregelen plan voor het opvolgende jaar te laten opstellen door een ecoloog. Hiertoe dient 
het gebied driemaal gedurende het groeiseizoen te worden bezocht en is in de periode 
september/oktober een gezamenlijk bezoek van beheerder(s) en ecoloog nodig. Idealiter neemt 
ook een vertegenwoordiger van de subsidieverstrekkende instantie deel aan dit bezoek. 
 

5.3] Behoud weidevogelfunctie. 
Zoals beschreven in paragraaf 4.3. staat de functie van polder Donkereind als waardevol 
weidevogelgebied onder druk als gevolg van een verlaging van het polderpeil en toenemende 
intensivering bij sommige bedrijven in het gebied. 
Om de voorgenomen peilverlaging in de polder en toenemende intensivering te kunnen 
opvangen en de weidevogelstand terug toe te laten nemen, zal een grotere inspanning middels 
het agrarisch natuurbeheer noodzakelijk zijn dan momenteel wordt gerealiseerd.  
In de huidige situatie is het twijfelachtig of het handhaven en waar mogelijk uitbreiden van de 
huidige weidevogelpopulatie realistisch en haalbaar zal blijken te zijn. De toename van 
natuurvriendelijke oevers en een uitbreiding nat- en vochtig schraalland en vochtig hooiland 
zoals voorgesteld ten bate van de draslandverbinding kan een extra  bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van de weidevogelpopulatie in het gebied.  
Het creëren van een extra plas-dras zal vanuit het agrarisch natuur beheer moeten worden 
gerealiseerd. Een zorgvuldige en fijnmazige mozaïek, het verspreidt toepassen van greppel 
plas-dras, bewaken van de beschikbaarheid van voldoende bodemleven op foerageer percelen, 
vergroten van het potentiele weidevogelgebied door realisatie van een grotere en niet 
gecompartimenteerde open ruimte en verbeteren van de weidevogelhabitat in het 
Staatsbosbeheer reservaat Demmerik zijn hierbij o.a. oplossingsrichtingen. Voor meer 
detaillering omtrent bovenstaande wordt verwezen naar de recent opgeleverde rapportage met 
een visie op- en aanbevelingen voor Demmerik eo. (Terlouw, 2013). 
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6.] Mogelijke ruimtelijke invulling. 
 

6.1] Verdeling tussen kraal en snoer. 
Voor de ruimtelijke invulling van de draslandverbinding door polder Donkereind is conform het 
convenant maximaal 47 hectare beschikbaar. Het deelgebied ten zuiden van de Veldhuisweg 
(deelgebied 5a) beslaat circa 10 hectare. Als uitgangspunt wordt in het convenant genoemd dat 
de beschikbare 47 hectare in polder Donkereind wordt opgedeeld in 27 ha voor het 
draslandsnoer en 20 ha voor de draslandkraal (Stichting ontwikkeling de Venen, 2010). 

In de analyse van paragraaf 4.2. is opgemerkt dat de mogelijkheden voor het realiseren van nat 
schraalland d.m.v. plaggen en de  beoogde lengte aan haarvaten van meer dan vijftig kilometer 
lengte lastige opgaven zijn in het onderhavige gebied. 
Onderstaand is een mogelijke aanpak uitgewerkt waarmee kan worden bezien in hoeverre de 
taakstelling uit het convenant  (47 +10 hectare) kan worden benaderd. Vanuit de projectgroep is 
hieromtrent aangegeven dat een goed functionerende draslandverbinding als taakstellend en 
de in het convenant genoemde hectaren als richting gevend dienen te worden beoordeeld.  
 

 Snoer elementen (ca. 27 ha):  
45% NVO smal (≤ 5.00 mtr), 45% NVO breed (gem. 50 mtr; vnl langs Middenwetering), 
10% kleinschalige watermaatregelen. 

  In hectare 12 ha smalle NVO; 12 ha brede NVO; 3 ha kleinschalige watermaatregel; 
  In lengte 24 km smalle NVO; 2,4 km brede NVO; 10 kleinschalige watermaatregel; 

 Kraal elementen (ca. 20 ha). 
Nat schraalgrasland, vochtig schraalgrasland en vochtig hooiland in de verhouding 1:2:3. 
Waarbij voor de niet af te graven delen een ontwikkelingsbeheer wordt gevoerd om via  
kruiden- en faunarijk grasland middels verschraling en eventueel uitmijning en 

 opbrengen van hooi uit een referentiegebied te komen tot bovenstaande doeltypen.  
Dit houdt in dat kruiden- en faunarijk grasland op zich geen doeltype is dat onderdeel 

 uitmaakt van de drasland verbinding, maar gedurende het overgangsbeheer wel als 
 pakket ontwikkelingsbeheer kan worden gesloten. 

 Afgerond komt dit neer op 3,5 ha nat schraalland; 6,5 ha vochtig schraalland en  
     10 ha vochtig hooiland. 

 
 6.2]. Weidevogel doelen. 
Het projectgebied heeft een totale oppervlakte van circa 375 hectare die kan worden 
onderverdeeld in ruim 50 hectare binnen deelgebied 5a en circa 375 hectare binnen deelgebied 
5b. In deelgebied 5a is geen actuele of potentiele weidevogelfunctie aanwezig.  
Het realiseren van een samenhangend geheel tussen de draslandverbinding en de 
weidevogeldoelstelling speelt derhalve met name in deelgebied 5b.  
 
Zoals in de voorgaande paragrafen beschreven zal bij de doeltype keuze voor de 
draslandverbinding rekening dienen te worden gehouden met de gebiedseigenschappen die 
voor weidevogels van belang zijn. Aantasting van de openheid en verruiging zijn hierbij de 
belangrijkste aandachtpunten. Er van uitgaande dat de volledige oppervlakte die in het 
convenant in deelgebied 5b ten bate van de draslandverbinding is gereserveerd wordt benut, 
blijft circa 325 hectare over als zoekgebied voor de zwaardere weidevogelpakketten. 
In de overeenkomst tussen de Agrarisch Natuur Vereniging en de provincie is in dit verband een 
taakstelling van 20 hectare zwaar beheer dat als kuikenland kan functioneren overeengekomen. 
Voor een deel zou dit kuikenland ook kunnen worden gerealiseerd binnen of in samenhang met 
de drasland doeltypen nat- en vochtig schraalland en vochtig hooiland. Om voldoende 
ruimtelijke spreiding te realiseren zou dan nog tussen de 10 en de 15 hectare zware pakketten 
binnen het blijvend agrarisch gebied moeten worden gevonden. Dit betreft maximaal circa  
5 procent van de oppervlakte met een blijvende agrarische functie.. 
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7.]  Deelgebied 5a 
 

7.1] Convenant uitwerking en aanleiding onderzoeken alternatief. 
In het convenant is de verbinding tussen polder Donkereind en deel gebied Grote Sniep / 
Veldwetering gesitueerd in een zone van 2 percelen breed ten oosten van de Korenmolenweg. 
De aansluiting met Grote Sniep ligt ter hoogte van de Veenkade. De aansluiting met polder 
Donkereind ter hoogte van de Veldhuisweg. Aan de noordzijde van dit deel van de 
draslandverbinding moet naast de Veldhuisweg ook een hoofdwatergang worden gepasseerd.  
In polder Donkereind wordt dan aangetakt ter hoogte van de huiskavel van een hier gelegen 
agrarische bedrijf dat inmiddels door BBL is verworven. 
 
In beginsel is het goed mogelijk om de wetering te passeren door zowel op het perceel aan de 
zuidkant in deelgebied 5a als in de berm van de Veldhuisweg een natuurvriendelijke oever in te 
richten die kan functioneren als in- en uittrede biotoop. Het realiseren van een aansluiting vanuit 
de aantakking bij de Veldhuisweg op de Middenwetering zal leiden tot doorsnijding van de 
agrarische percelering. 
 
In de stuurgroep Groot Wilnis – Vinkeveen zijn vragen gesteld omtrent het convenant tracé en 
een mogelijke alternatieve verbinding die een directere aansluiting op de Middenwetering 
mogelijk maakt. Ook bij dit tracé worden agrarische percelen doorsneden, maar het betreft hier 
een korter tracé met vanuit agrarische optiek minder impact op de bedrijfsvoering. 

 
In aanvullend aan de opdracht om de mogelijkheden voor de draslandverbinding nader uit te 
werken is gevraagd de ecologische verschillen tussen het convenant tracé en het alternatief 
inzichtelijk te maken. 

 
 
7.2] (Ecologische) verschil tussen convenant situering en alternatief tracé deelgebied 5a. 

Naast verschillen in het doorsnijden van voor agrarisch gebruik geschikte percelen en de 
mogelijkheden voor het realiseren van de aansluiting op en passage van de wetering zijn er 
meerdere aspecten die een rol kunnen spelen bij het maken van de keuze voor het tracé. 
 
De verschillen spelen uitsluitend in het gedeelte ten noorden van de brede watergang in het 
verlengde van de Gagelweg. De zuidelijk van deze watergang gelegen verworven percelen 
kunnen zonder meer worden benut om een goede aansluiting op de Veldwetering / Grote Sniep 
te realiseren.  
 
In onderstaande figuur 10 zijn de voor- en nadelen tegen elkaar afgezet op basis van het 
deeltraject ten noorden van genoemde watergang. 
 

 Convenant tracé Alternatief tracé 

   
Procedure ++ - 

Actuele eigendom situatie ++ - 

Passage Veldhuisweg/Veldhuisweg wetering -- + 

Doorsnijding  percelering in aansluitend (agrarisch) gebied -- - 

Nabijheid bebouwing  - 0 

Verstoring gevoeligheid doelsoorten - + 

Ecologische functionaliteit + ++ 

Mogelijkheden recreatief medegebruik + - 

Grondbalans - + 

Inrichtingskosten 0 + 
      Figuur 10.   Beoordeling tussen varianten voor deelgebied 5a. 
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7.3] Voorbeeld inrichtingsvarianten deelgebied 5a. 
Om enig inzicht te geven in de mogelijke uitwerkingen en de verschillen tussen de beide 
varianten is voor beide een voorbeeld van een mogelijke inrichting geschetst (figuur 11). 
       
 
 
 

 
 

 
      Figuur 11   Voorbeeld uitwerking varianten voor deelgebied 5a. 
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7.4]     Aantakking deelgebied 5a op Grote Sniep / Armenland Ruwiel. 
Ter hoogte van de kruising Veenkade – Korenmolenweg takt de draslandverbinding van 
deelgebied 5a aan op de Grote Sniep. De Korenmolenweg verdient hierbij aandacht voor de 
passage van landorganisme.  

Figuur 12   Aansluiting Grote Sniep op deelgebied 5a thv Veenkade/Korenmolenweg. 
 
Aan weerszijde van de weg in zowel deelgebied 5a als in deelgebied de Grote Sniep is een wat 
robuustere inrichting noodzakelijk om dieren effectief in de gelegenheid te stellen om de 
passage te maken. Dit kan d.m.v. het aanleggen van een draslandkraal op de delen directe 
grenzend aan de Korenmolenweg. Hierbij dient in het bijzonder aandacht te worden besteed 
aan de in- en uittrede biotoop van het water naar het natuurperceel. Een voorbeeld van een 
mogelijke uitwerking is opgenomen in figuur 13. 
 
Aandachtpunten zijn naast het inrichten van een kraal oa. de brug in Korenmolenweg die 
passeerbaar moet worden gemaakt voor landfauna bijvoorbeeld door het aanbrengen van 
looprichels. Een raster of beschoeiing aan beide zijde van de Korenmolenweg ter hoogte van 
deze passage zodat wordt voorkomen dat dieren in de wegberm uittreden en er slachtoffers 
onder de fauna vallen. De in- en uittrede aan de westzijde, waar het wenselijk is een 
natuurvriendelijke oever van circa 10 meter breedte op de eerste twee percelen ten noorden 
van de Veldwetering (buiten convenant begrenzing) te realiseren. 

  
 
 
 
 
 
 

Krf  Kruiden- en faunarijk grasland 
W Open water / slootverbredingen 
DR Doge ruigte 
NVO Natuurvriendelijke oever 
NS Nat schraalland 
S Schouwstrook 

  Ringslanghoop 
 
 
 
 

  
Figuur 12. Schetsmatige voorbeeld van 
mogelijke uitwerking van deelgebied 5a  t.h.v. 
passage Korenmolenweg. 
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8.] Integratie overige convenant doelen. 
 
Naast het realiseren van de natuurdoelen dient op integrale wijze invulling te worden gegeven 
aan de overige doelen uit het convenant namelijk waterkwaliteit, bodemdaling, agrarische 
bedrijfsvoering en weidse recreatie. Onderstaand worden de effecten van de voorgenomen 
maatregelen voor de draslandverbinding kort besproken in hun relatie met deze doelstellingen. 
 
   Waterkwaliteit.  
Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het opheffen van bemesting op een aantal 
oevers en percelen en de zuiverende werking die oevervegetatie kunnen hebben zal de 
voorgenomen ontwikkeling van de draslandverbinding een bijdrage kunnen leveren aan de 
convenantdoelstelling “waterkwaliteit”. 
 
   Bodemdaling. 
De voorgenomen maatregelen leveren geen bijdrage aan het beperken van de bodemdaling in 
het gebied. De eerder gemaakte keuze om het gebied aan de oorspronkelijke EHS begrenzing 
te onttrekken ten bate de agrarische bedrijfsvoering maakt peilopzet niet tot een realistische 
oplossing. Maatregelen om de bodemdaling te beperken indien hier nadere inspanningen voor 
het deelgebied gewenst zijn  zullen in afzonderlijke convenant maatregelen moeten worden 
gezocht. 
Anderzijds kan de stelling worden ingenomen dat wanneer op delen wordt gekozen om 
doeltypen te realiseren d.m.v. plaggen er actief wordt bijgedragen aan bodemdaling. Uiteraard 
is deze stelling juist, echter hier tegenover staat dat na uitvoeren van  de plagwerken een 
geringere tot geen bodemdaling meer optreedt en de doelstellingen voor natuur- en 
waterkwaliteit worden bevorderd. Bovendien kan de vrijkomende grond elders in het gebied 
gebruikt wordt voor het ophogen van percelen met een agrarische functie. 
 

 Agrarische bedrijfsvoering. 
Door de verschillende convenantdoelen in samenhang te ontwikkelen ontstaat er ruimte tot 
herverkavelen, komen stimuleringsregelingen beschikbaar en zijn er mogelijkheid om te 
verbreden inde bedrijfsvoering. Hoewel de draslandverbinding tot omvorming van agrarische 
productiegrond zal leiden is door de gemaakte keuze dit in een snoer met kralen vorm te geven 
de EHS-begrenzing op een groot deel van de polder komen te vervallen. Tevens is de 
stimuleringsregeling 1:2 van toepassing verklaard op het gebied wat inhoud dat bij de inzet van 
1 hectare ten bate van de draslandverbinding de inbrenger recht heeft om twee hectare BBL 
grond te verwerven. Tenslotte biedt de mogelijkheid om de draslandverbinding (deels) te 
realiseren middels de regeling SKNL en Particulier Natuurbeheer verbredings mogelijkheden 
aan de agrarisch ondernemers in het gebied. 
 

  Weidse recreatie. 
Als gevolg van de verkavelingsrichting leent het gebied Donkereind zich niet om een recreatieve 
verbinding tussen de Korenmolenweg / Veenkade in het zuiden en de Ter Aase Zuwe in het 
noorden te realiseren. De weidevogelfunctie van het gebied maakt dit eveneens tot een 
ongewenste maatregel. Wel liggen er mogelijkheden in deelgebied 5a om de recreatie gebieden 
Bosdijk en Donkereind met elkaar te verbinden door een aantakking over het perceel evenwijdig 
aan de Korenmolenweg te realiseren naar de Veenkade (figuur 14). 
 
Tevens kan worden overwogen om (een deel van) de draslandverbinding langs de 
Korenmolenweg in zijn geheel open te stellen t.b.v. voorlichting over ecologische verbindingen 
en of natuurgerichte educatie in combinatie met uitkijkpunt. Ook vanaf de Ter Aase Zuwe kan  
mogelijk worden gedacht aan een mogelijkheid om een kleine insteek in het gebied te maken, 
waar recreanten kennis kunnen maken met het gebied en zijn doelstellingen. 
   

. 
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  Figuur 14. Mogelijke aantakking van recreatiegebied Donkereind op wandeling Veenkade. 
 
 
 
9.] Samenvatting. 
 
Aanleiding. 
In 2007 zijn door gebiedspartijen afspraken gemaakt in het “Herijkt Plan de Venen”. In dit plan 
wordt het proces beschreven hoe te komen tot een integrale oplossing voor de realisatie van 
een robuuste natuurverbinding tussen de Nieuwkoopse plassen in het westen en de 
Vechtstreek in het oosten. Groot-Wilnis – Vinkeveen is één van de deelgebieden in het plan. 
In het gebiedsconvenant Groot Wilnis – Vinkeveen 2010 – 2020 zijn maatregelen en doelen 
beschreven die tot realisatie van het plan moeten leiden. In het realisatieplan Groot Wilnis – 
Vinkeveen 2011-2020 is nader op de realisatie van deze doelen ingegaan. Om  inzicht te 
krijgen in de mogelijke inrichtings- en beheermaatregelen heeft programmabureau Utrecht-west 
aan bui-tegewoon, groenprojecten  gevraagd de huidige situatie te analyseren en een visie te 
ontwikkelen op de draslandverbinding in polder Donkereind. Tevens is verzocht om op basis 
van de analyse en visie voorstellen en onderbouwingen te leveren voor inrichtings- en 
beheermaatregelen in het plangebied en deze te presenteren aan de eigenaren en gebruikers 
van het gebied. 
 
Aanpak. 
Aan de opdracht is invulling gegeven door de actuele- en potentiele waarden als mede de 
kansen en knelpunten m.b.t. deze doelstelling te verkennen. Op basis van deze verkenning is 
een visie ontwikkeld die is uitgewerkt in mogelijke maatregelen, randvoorwaarden en 
aanbevelingen.  
 
Analyse. 
Tijdens  de analyse  werd geconstateerd dat hoewel het gebied actueel een goed 
weidevogelgebied betreft er een geleidelijke afname plaatsvindt. Lokaal zijn relicten van 
waardevolle oevervegetaties aanwezig. Voor weidevogels belangrijke biotopen als 
vestigingsplas-dras en opgroeibiotoop voor kuikens zijn enigszins geconcentreerd in het gebied 
gesitueerd.  De mogelijkheden om te migreren voor in het convenant beoogde doelsoorten 
tussen de Vechtplassen en de Nieuwkoopse plassen is slechts beperkt en hiervoor geschikte 
doeltypen zijn actueel zeer beperkt aanwezig. 
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Het gebied is overwegend in gangbaar agrarisch gebruik waarbij in tegenstelling tot eerdere 
verwachtingen, sprake is van een intensivering van de agrarische bedrijfsvoering. In het 
zuidelijke deel ligt een concentratie met zwaardere beheerpakketten ten bate van 
weidevogeldoelstellingen vanuit het agrarisch natuurbeheer. In het noordelijk deel liggen deze 
doeltypen meer versnipperd. Geconcludeerd is dat een groot deel van de mogelijke doeltypen 
ten bate van de draslandverbinding mede een rol kan vervullen voor de weidevogeldoelstelling 
in het blijvend agrarisch gebied. Anderzijds dient vanuit de doelstelling voor de 
draslandverbinding terughoudend te worden om gegaan met ruigere en structuurrijkere 
onderdelen om de gewenste openheid ten bate van de weidevogeldoelstelling niet te frustreren. 
Door nadrukkelijk beide doelstellingen in het oog te houden bij het ontwerp inrichtingsplan kan 
een betere ruimtelijke spreiding worden bewerkstelligen kan de bereikbaarheid voor kuikens 
van opgroeigebied verder toenemen. 
 
De landschappelijke structuur van het gebied leent zich om zowel de beoogde 
draslandverbinding als de weidevogeldoelstelling naast elkaar te ontwikkelen. Hierbij is het van 
belang dat de locaties van de afzonderlijke doeltype zorgvuldig worden gekozen.  
Specifieke aandacht dient uit te gaan naar de locatie van maatregelen, optimale benutting van 
reeds aanwezige elementen door middel van inpassing, ontwikkeling of optimalisering en 
geleidelijke overgangen. De grote hoeveelheid open water en grote lengte aan oevers biedt 
kansen om bestaande structuren en elementen uit te bouwen tot functionele doeltypen voor 
zowel de wetlandkraal  als de draslandverbinding. 
 
Knelpunten kunnen mogelijk optreden m.b.t. de realisatie van het doeltype nat schraalland, daar 
de fosfaatvoorraad in de bodem mogelijk onvoldoende kan worden verwijderd doordat de 
beperkte drooglegging de maatregel plaggen belemmerd. M.b.t. de realisatie van de 
doeloppervlakte aan het draslandsnoer is de fysieke oppervlakte aan beschikbare oever 
mogelijk een knelpunt. Het is zeer de vraag of de benodigde lengte van meer dan 50 kilometer 
voor natuurvriendelijke oevers van 5.00 meter breedte daad werkelijk kan worden gerealiseerd. 
 
Aanbevelingen voor ontwikkeling. 
Om het gebied te ontwikkelen conform de doelen zoals verwoord in het convenant dient de 
grote openruimte te worden gewaarborgd. Hiertoe dient verruiging en verhouting van elementen 
uit de drasland verbinding te worden voorkomen dor een zorgvuldige afweging en beheer van 
de doeltypen. 
Om aan bovenstaande invulling te geven zijn verschillende mogelijke doeltypen, 
inrichtingsmaatregelen en de wijze waarop deze kunnen worden bereikt als voorbeelden en 
uitwerkingssuggesties aangereikt. Ook wordt beschreven hoe natuurvriendelijke oevers en 
kleinschalige water maatregelen kunnen worden toegepast die mede bijdragen aan  de 
waterkwaliteit en worden suggesties gedaan voor het verbeteren van de beheerbaarheid zowel 
vanuit de agrarische optiek als ten bate van het natuurbeheer. 
 
Draslandverbinding na inrichting. 
Na realisatie van de maatregelen dient een gebied te zijn ontstaan waar in de laagst gelegen 
delen vochtige en natte schraallanden en vochtig hooiland zijn gesitueerd. Via een fijnmazig 
netwerk van natuurvriendelijke oevers die langs de Middenwetering robuuster zijn vormgegeven 
is een verbinding aanwezig tussen de Ter Aase Zuwe en de Korenmolenweg gerealiseerd die 
ook voor soorten met een beperkte actieradius migratie mogelijkheden biedt. Ter hoogte van de 
aantakking op de hier gelegen knooppunten reservaat Demmerik en Grote Sniep zijn wat 
robuustere en meer structuurrijke biotopen aanwezig als zogenaamde in- en uittrede biotoop. 
De grote openruimte is behouden en verspreidt in de agrarische productie percelen een plas-
dras situatie en kruidenrijke percelen ten bate van de weidevogelkuikens aanwezig zodat de 
actuele weidevogelwaarden worden behouden en waar mogelijk worden verbeterd. Polder 
Donkereind heeft na de inrichting een goede agrarische structuur en zowel de agrarische 
percelen als de voor natuurdoelen ingerichte delen kunnen efficiënt worden beheerd. 
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Bijlage 1. 

 
Hoe verhouden elementen uit de draslandverbinding zich tot elementen uit de 

weidevogeldoelstelling in het blijvend agrarisch gebied. 

 
 
Kruiden- en faunarijk grasland, nat- en vochtig schraalland. 
Zowel kruiden- en faunarijkgrasland als nat- en vochtig schraalland kunnen een functie 
vervullen als kuikenland voor het weidevogelgebied. Hierbij worden de volgende opmerkingen 
geplaatst: 
 

 Gezien de enigszins geconcentreerde ligging langs de Middenwetering van de 
draslandverbinding kan deze niet in de volledige behoefte en gewenste spreiding van 
het kuikenland voor het totale weidevogelgebied Demmerik – Donkereind een functie 
vervullen. Een eerste inschatting is dat naast de beoogde doeltypen in de 
draslandverbinding,  binnen het blijvend agrarisch gebied (mits zorgvuldig gelokaliseerd) 
volstaan kan worden met nog circa 10 hectare kuikenland in blokken van 1.5- tot 2.5 
hectare. 

 
 Vanuit de draslandverbinding is het noodzakelijk dat verspreid delen niet jaarlijks worden 

gemaaid. Ten bate van het leefgebied en de verbinding van o.a. kleine zoogdieren als 
dwergmuis, waterspitsmuis en Noordse woelmuis als vanuit beschutting en landbiotoop 
voor amfibieën is het noodzakelijk dat jaarlijks circa 5- tot 10% blijft overstaan. Om 
verruiging te voorkomen dienen de percelen hiertoe voldoende ‘schraal’ te zijn en dient 
jaarlijks een ander deel te blijven overstaan. 

 
 Gezien zowel de botanische doelstelling als de voedselbehoefte van de 

faunadoelsoorten is het zaak dat de graslandtypen in de draslandverbinding geen 
actieve mestgift krijgen dit in tegen stelling tot de graslandtypen in de 
weidevogeldoelstelling die  veelal wel een (beperkte) mestgift krijgen. 

 
Natuurvriendelijke oevers. 
Natuurvriendelijke oevers kunnen een bijdrage leveren aan de weidevogeldoelstelling zowel als 
foerageergebied voor ouder vogels maar ook als kuikenbiotoop.   
Hierbij wordt de volgende opmerking geplaatst: 
 

 Vanuit de gewenste openheid en het beperken van predator intrek dienen de 
natuurvriendelijke oevers vanuit de weidevogeloptiek jaarlijks te worden gemaaid en 
afgeruimd. Vanuit de draslandverbinding is een deel overstaande vegetatie als dekking, 
winterhabitat, landbiotoop voor amfibieën en in- en uittredebiotoop voor via het water 
verplaatsende- en amfibische fauna noodzakelijk. Een goede lokalisering van 
overstaande vegetaties die niet tot sterke verruiging leiden op de voor weidevogels 
minst gevoelige plaatsen en zorgvuldige planning voor het cyclisch schonen is dan ook 
van belang. 

 
Kleinschalige watermaatregelen. 
Kleinschalige watermaatregelen zijn in beginsel niet strijdig met de weidevogeldoelstelling mits 
is voorzien in het jaarlijks geheel uitmaaien en afruimen van de oevervegetatie. Schoning van 
het onderwaterbanket kan in een tweejarige cyclus plaatsvinden en bevorderd de functionaliteit 
voor de draslandverbinding, waarbij het schonings materiaal wel dient te worden afgevoerd. 
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Poelen. 
Poelen ten bate van een draslandverbinding zijn niet te combineren met een 
weidevogeldoelstelling daar het wenselijk is dat zij vergezeld gaan van een overjarige ruigte en 
liefst enig struweel in de nabijheid hebben. Schoning van de poel zelf dient plaats te vinden in 
een driejarige cyclus (elk jaar 1/3 deel). Nabij wat grotere kralen, zoals wenselijk wordt geacht 
bij passages (Ter Aase Zuwe, Veldhuisweg en Veldwetering), kunnen poelen een grote bijdrage 
leveren aan de functionaliteit van de draslandverbinding. 
 
Rietoever – Klein rietperceel. 
Rietoevers en klein rietpercelen ten bate van een draslandverbinding zijn niet te combineren 
met een weidevogeldoelstelling als gevolg van het intreden van predators en de aantasting van 
de open ruimte. Als uittredeoever en tijdelijke verblijflocatie nabij passages (Ter Aase Zuwe, 
Veldhuisweg en Veldwetering) kunnen deze elementen een grote bijdrage leveren aan de 
draslandverbinding. 
 
Plas-dras percelen. 
Plas-dras percelen binnen de draslandverbinding kunnen een functie vervullen voor de 
weidevogeldoelstelling. Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt: 
 

 Plas-dras ten bate van de draslandverbinding dient met name de botanische 
doelsoorten (en indirect insecten en kleine zoogdierfauna middels voedsel in de vorm 
van zaden en insecten). Gevolg is dat een plas-dras ten diensten van de 
draslandverbinding een ander beheer heeft dan een plas-dras ten diensten van 
vestigingsbiotoop voor weidevogels. Afwijkingen in het beheer betreffen met name de 
bemesting en de periode van plas-dras stand. 
 
Gezien de enigszins geconcentreerde ligging langs de Middenwetering van de 
draslandverbinding kan deze niet in de volledige behoefte en gewenste spreiding van 
plas-dras situaties voor het totale weidevogelgebied Demmerik – Donkereind een functie 
vervullen. Een eerste inschatting is dat naast de draslandverbinding, binnen het blijvend 
agrarisch gebied (mits zorgvuldig gelokaliseerd) volstaan kan worden met nog twee 
vestiging plas-dras situaties (feb-apr) van circa 1 hectare elk die optimaal op de 
weidevogeleisen wordt afgestemd en een goede ruimtelijk spreiding dienen te krijgen. 
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Bijlage 2. 
  
Toepasbare typen natuurvriendelijke oevers t.b.v. haarvaten met een breedte van  

5.00 meter voor draslandverbinding polder Donkereind. 
 
 
 
 
A] “GELEIDELIJKE OVERGANG” 
In een flauw talud dat wordt ingestoken op ca. 0.20 m 
onder de waterspiegel wordt naar het maaiveld geplagd. 
Het plaggen dient niet in een vloeiend talud te gebeuren, 
maar in een enigszins getrapt profiel. Op deze wijze 
ontstaan smalle vegetatiezones van grote helofyten naar 
vochtig schraalgrasland. Functie: grote helofyten, schrale 
oevervegetatie, diverse overgangen, dekking voor 
aquatische fauna en amfibieën, landbiotoop libellen, 
overige insectenfauna. Grondbalans: Vrijkomende grond 
ca. 2,50 m³ / m¹ 
 
B] “PLASBERM” 
De plasberm heeft als principe dat hij permanent 
watervoerend is. De aanlegdiepte kan variëren van enkele 
centimeters onder het laagste waterpeil (zomerpeil) tot 
maximaal circa 0.25 m onder het zomerpeil. 
De vegetatie zal kunnen gaan bestaan uit riet, riet/ruigte of 
grote helofyten. Functie: riet en riet/ruigte vegetaties met 
bijbehorende faunasoorten; grote helofyten; insectenfauna; 
dekking voor aquatische fauna; Grondbalans: Vrijkomende 
grond ca. 3,50 m³ / m¹ bij 60cm plagdiepte (elke 10 cm 
afwijken van de aanlegdiepte scheelt 0,50 m³ / m¹). 
 
C] “DRASBERM” 
De drasberm heeft als principe dat de bodem vrijwel 
permanent water verzadigd is. Bij het hoogste waterpeil 
mag de berm enige tijd inunderen. In de zomermaanden 
mag inundatie optreden maar niet langer dan een week 
achtereen. Het vegetatietype dat zich ontwikkeld is sterk 
afhankelijk van het maaibeheer van de berm. Het kan 
bestaan uit grote helofyten, bloemrijke natte ruigte en natte 
en vochtige schrale graslandtypen. In de eerste jaren na 
aanleg zijn bij een dergelijke berm veel kiemende 
boomvormers te verwachten, die een intensief beheer 
vragen. Functie: grote helofyten; insectenfauna; amfibieën; 
vochtige en natte schrale graslanden. Grondbalans: 
Vrijkomende grond  ca.2.20 m³ / m¹ bij 40cm plagdiepte. 
 
 
D] “TALUD BERM” 
Bij een taludberm wordt in een flauw talud de oever relatief 
vloeiend naar het maaiveld geprofileerd. Afhankelijk van 
de aanvangsdiepte (onder-, op of boven het waterpeil 
starten met het profiel) wordt het talud flauwer en treden er 
nuances op in de doeltypen ( riet, riet/ruigte en grote 
helofyten op het onder of gelijk met het water peil gelegen 
deel en natte tot vochtige schrale grasland typen op het 
boven het waterpeil gelegen deel). Functie: grote 
helofyten; natte en vochtige, schrale vegetaties, amfibieën 
en insectenfauna; Grondbalans: Uitgaande van een 
gemiddeld te overbruggen hoogte verschil van 0.40 m. 
bedraagt de hoeveelheid vrijkomende grond 1,25 m3 / m1. 
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Bijlage 3. 
  

Toepasbare kleinschalige water maatregelen draslandverbinding  
polder Donkereind. 
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Bijlage 4. 
 

PROFIELEN t.b.v. MIDDENWETERING POLDER DONKEREIND, BREED. 
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Bijlage 5. 
 

PROFIELEN t.b.v. MIDDENWETERING POLDER DONKEREIND, SMAL. 
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