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1].

Inleiding.

In december 2009 is het inventarisatie rapport polderreservaat Kockengen opgeleverd door
Bureau Viridis. In mei 2010 is door DLG-west het Beheerplan polderreservaat Kockengen
opgesteld. Nu het beheer gedurende vier jaar volgens dit beheerplan is uitgevoerd is er
behoefte het beheer te evalueren en de resultaten van het gevoerde beheer op zowel de
doelstelling als de ontwikkeling van de natuurwaarden te toetsen.
Gemeente Stichtsevecht heeft Bui-tegewoon, groenprojecten opdracht verstrekt tot het
uitvoeren van deze evaluatie. De opdracht omschrijving vanuit de gemeente Stichtsevecht
luidt als hierbij volgt:
Het uitvoeren van een evaluatie met betrekking tot het gevoerde beheer en de
ontwikkeling van de gebiedsdoelstellingen in samenspraak met de Werkgroep
Polderreservaat.
Het opstellen van aanbevelingen en adviezen met betrekking tot optimalisering van
bovenstaande.
Als basis dienen hierbij de rapportages ‘Beheerplan polderreservaat Kockengen’,
DLG-west 2010 en ‘Inventarisatie polderreservaat Kockengen’, de Jong et al, 2009’ te
worden gebruikt.
Waar mogelijk worden beschikbare inventarisatie resultaten en losse waarnemingen
van derden en in het bijzonder van de Natuurgroep Kockengen betrokken in de
uitwerking”.
De onderhavige rapportage vormt de invulling van deze opdracht.
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2].
Gebied.
Polderreservaat Kockengen is gelegen ten noorden van de bebouwde kom van Kockengen
en ten oosten van de watergang de Heijcop. De noordgrens wordt gevormd door de
provinciale weg N 401. Aan de oostzijde vormt de weg ‘Dreef’ de begrenzing (figuur 1).
Het polder reservaat is in eigendom bij de gemeente Stichtsevecht en wordt beheerd in
samenwerking met de werkgroep polderreservaat Kockengen.

Figuur 1. Ligging en toponiemen.

Het plan voor de realisatie van het polderreservaat is ontstaan in 1978. Na een periode
waarin het plan de politieke en ambtelijke procedures doorloopt kan in 1979 met de aanleg
worden gestart. De oorspronkelijke functie van het terrein was agrarisch grasland. Door
middel van het plaggen op verschillende hoogte, de aanleg van watergangen en
waterpartijen, kunstwerken en beplantingen is een gevarieerd reservaat gerealiseerd waarin
verschillende karakteristieke elementen en vegetatietypen van het voormalige landschap zijn
teruggebracht. De vrijkomende grond bij het afplaggen is hierbij benut om de nieuwe
woonwijk op hoogte te brengen. De realisatieperiode heeft tot 1985 geduurd. Sindsdien heeft
polderreservaat zijn huidige vorm.
Het gebied heeft een oppervlakte van circa 7 hectare en is voorzien van een eigen
waterhuishouding. Het inlaatwater is afkomstig uit de Heijcop en wordt via een lange
aanvoerweg langs en over rietpercelen (die een zuiverende functie hebben) naar de
botanische delen van het gebied geleid.
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Het vigerende waterpeil is -1.55 /-165 meter NAP winterpeil & -1.65/-1.75 meter NAP
zomerpeil en is vastgelegd in het peilbesluit van december 2007 (HDSR, 2007).
Het gebied heeft als gevolg van het plaggen tijdens de inrichtingsfase een gevarieerde
hoogteligging. Van oorsprong betreft het een vrij vlak veengebied. De huidige drooglegging
varieert van enkele centimeters inundatie in sommige inundatie rietlanden tot circa + 0.25
meter maaiveld, rond de hoogst gelegen graslandpercelen.
De bodem bestaat uit weideveengronden op bosveen, met lokaal een geringe bij menging
van klei als gevolg van overstromingen uit een voormalige veenkreek tijdens de
ontginningsfase van het gebied. Bij het afplaggen in de begin jaren tachtig van de vorige
eeuw is de bemeste bovenlaag verwijderd, waarmee een relatief fosfaat- en stikstof arme
bodem als uitgangssituatie bij de reservaatinrichting kon worden gerealiseerd.
Planologisch heeft het polderreservaat de bestemming natuur in het bestemmingsplan
Kockengen van de gemeente Stichtsevecht. Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 23 april
2013 (Gemeente Stichtsevecht, 2013).
De watergang de Heijcop die langs de westzijde van het gebied loopt is in de
kaderrichtlijnwater opgenomen als waterlichaam onder de categorie ‘Kunstmatige
watergangen van watertype M3, ‘stilstaande wateren’ (HDSR, 2005). De op deze status
betrekking hebbende maatlat betreft de ‘maatlat Sloten en kanalen’ (Evers & Knoben [red], 2007).
In het provinciaal natuurbeleid maakte het polderreservaat onderdeel uit van het Nationaal
Natuur Netwerk (NNN). Ook de westelijk gelegen rietlanden, een aantal oeverstroken en de
graslanden ten noorden van de N401 hebben deze status.
De belangrijkste doelstelling betreft het vormen van een ecologische verbinding door het
veenweidengebied naar Haarzuilens in het zuiden, de Nieuwkoopseplassen in het westen,
de Botshol en Vinkenveenseplassen in het noorden en de oostelijke Vechtplassen in het
oosten (www.provincieUtrecht.nl /) (figuur 2).

Figuur 2. NNN omgeving polderreservaat Kockengen.
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Voor het gebied is een perceelnummering opgesteld, waarmee het beheer eenvoudig kan
worden geduid. Ook in de onderhavige rapportage zal deze perceelnummering worden
gebruikt bij de verwijzing naar percelen en terreindelen (Figuur 3).

Figuur 3. Perceelnummering polderreservaat.

3].

Werkwijze.

Om het gebied te leren kennen is de rapportage van de gebiedsinventarisatie (de Jong etal,
2009) en het beheerplan 2009-2014 (DLG, 2010) doorgenomen. Tevens is het gebied op kaart
verkend, zijn relevante publicaties gelezen en is de website van de natuurgroep Kockengen
bezocht. Na deze periode van inlezen zijn een tweetal oriënterende bezoeken aan het terrein
gebracht. De gevonden informatie is getoetst aan de veldwaarnemingen, vragen zijn
genoteerd en aanvullende informatie is verzameld.
In de periode juli – oktober zijn verschillende opnamen en inventarisaties uitgevoerd. Daar
de periode voor een aantal doeltypen en doelsoorten minder geschikt was en er slechts
beperkte tijd beschikbaar is gesteld voor aanvullend ecologisch onderzoek is voornamelijk
gericht gekeken naar onderdelen die van belang werden geacht voor het beheer.
De nadruk is derhalve komen te liggen op de beoogde vegetatietypen, beleidsrelevante
doelsoorten, soorten welke invloed kunnen hebben op het functioneren en beheer van het

4

4

polderreservaat alsmede naar de a-biotische aspecten als waterkwaliteit, waterdiepte en
structuren in vegetatietypen en houtopstanden.
In deze zelfde periode zijn gesprekken gevoerd met de belangrijkste gebiedsactoren.
In sommige gevallen is dit gekoppeld aan een terreinbezoek.
Met de volgende partijen is gesproken.
Werkgroep polderreservaat Kockengen.
Gemeente Stichtsevecht.
Aannemer van Vliet BV, Waarder.
Waterschap HSDR.
Provincie Utrecht.
Op basis van de terreinbezoeken en gesprekken is een eerste analyse opgesteld. Na
aanleiding van deze eerste fase zijn bevindingen nader getoetst en is uitgezoomd naar
omgevingsfactoren. Naast de verspreiding in de omgeving van voor het polderreservaat van
belang geachte doeltypen en doelsoorten is tevens gekeken naar beleidsaspecten als het
gemeentelijk bestemmingsplan, de Kaderrichtlijn water, het Nationaal Natuur Netwerk (de
voormalige EHS) en het zomerganzen beleid van de provincie Utrecht.
Parallel aan het uitzoomen naar omgevingsfactoren zijn bevindingen uit de gebiedsanalyse
nader getoetst en uitgewerkt in zienswijze en oplossingsrichtingen. In de periode augustus
2014 – februari 2015 zijn frequent bezoeken aan het gebied gebracht om de ontwikkeling
door het seizoen te volgen, aanvullende informatie te verkrijgen, opnames aan vegetatie en
doelsoorten, vegetatiestructuur, baggerdikte, waterkwaliteit, etc. te verzamelen. Indien hieruit
vragen naar voren kwamen zijn deze kort gesloten met de betrokken actoren.
Vanaf half januari 2015 is gestart met de opbouw van de rapportage.
4].

Analyse.

4.1.
Algemeen.
Met de inventarisatie in 2009 is een goede basis verkregen voor het beheerplan. De
inventarisatie legt als nulmeting de uitgangssituatie duidelijk vast en is gebruikt om een
beheerplan op maat te maken.
Uit deze inventarisatie blijkt dat in het gebied vele waardevolle soorten van het oude
kleinschalige veenweidencultuurlandschap aanwezig zijn. Het gebied is rijk aan insecten en
heeft een brede amfibieën- en visfauna. Ook kleine zoogdieren zijn goed vertegenwoordigd.
In deze groep valt vooral het voorkomen van de Noordse woelmuis op. Indien een duurzame
populatie kan worden behouden kan dit van groot belang zijn gezien de ligging van het
polderreservaat centraal tussen de kernpopulaties Nieuwkoopse plassen en het de oostelijke
Vechtplassen met een ligging binnen Het Nationaal Natuur Netwerk van de provincie
Utrecht.
Onder de broedvogels vallen de soorten van riet en struweel op. De zwarte stern die hier
jaarlijks een goede broedplaats vindt en profiteert van de rijke insectenfauna als
voedselbron, krijgt terecht speciale aandacht.
De beoogde vegetatietypen voor het gebied veenmosrietland en nat schraalland waren
fragmentarisch in het gebied aanwezig tijdens de nulmeting. Het merendeel van de
vegetaties bevond zich in het stadium van rompgemeenschappen. Het type oud rietland was
in goede kwaliteit beschikbaar en vertoonde nauwelijks verruiging en verbossing.
De bossages zijn slechts beperkt beschreven in de rapportage omtrent de nulmeting.
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4.2.
Beheerplan.
Bij het doornemen van het beheerplan viel op dat het plan sterk intern op het gebied is
geschreven. De samenhang met de omgeving en de relatie met de toenmalige Ecologische
Hoofdstructuur en ecologische verbindingszones (nu NNN) blijft hierbij onderbelicht.
Hierdoor komen mogelijkheden voor beleidsmatig- en maatschappelijk draagvlak en
(mogelijke) cofinanciering voor beheer en inrichting onvoldoende onder de aandacht en
blijven mogelijk hier uit voortkomende kansen onbenut.
Daarnaast constateren wij dat het beheerplan sterk vanuit enkele van (groot) belang geachte
soorten, zoals de Noordse woelmuis en zwarte stern, is geschreven. Mede hierdoor wordt er
voor gekozen om het beheer van vegetatietype sterk te fragmenteren. Op onderdelen
zouden hierin andere keuzen kunnen worden overwogen waardoor met behoud van
doelstellingen en soortenbeleid de complexiteit en beheerkosten mogelijk kunnen afnemen.
Als gevolg van de kleinschaligheid van het gebied in combinatie met het grote aantal (natuur)
doeltypen is het beheer complex en bevat een bovengemiddeld percentage cyclische en niet
jaarlijkse werkzaamheden. In zowel de gesprekken met de aannemer, de vertegenwoordiger
van de gemeente als enkele leden van de natuurwerkgroep werd dit aspect als lastig
benoemd. Hoewel wij keuze mogelijkheden zien die de complexiteit kunnen verminderen is
dit deels inherent aan kleine reservaten met een brede doelstelling. In dergelijke situaties is
het wenselijk om te kunnen beschikken over een tabelmatig jaarwerkplan en meerjaren
beheerplan waarbij in één oogopslag de werkzaamheden en actoren inzichtelijk zijn.
Geadviseerd wordt deze beide tabelmatige overzichten als nog op te stellen.
Bij de beoogde vegetatietypen is helder gekozen voor een drietal voor het gebied prioritair
gestelde typen. Het betreft nat schraalland, veenmosrietland en oud rietland. Het in het
gebied, vooral langs het wandelpad, aanwezige vochtig hooiland type wordt niet
onderscheiden. Gezien de waarde van dit type kan worden overwogen dit doeltype toe te
voegen aan het beheerplan.
Het cyclische beheer bij het laten overstaan van vegetatie delen leidt tot zeer kleine en
smalle vegetatietypen die over korte afstanden in elkaar overlopen (figuur 4).

Figuur 4. Vooral het graslandbeheer is sterk versnipperd.

Sommige graslandtypen krijgen hierdoor niet het duurzame beheer dat noodzakelijk is om
volledig tot ontwikkeling te komen. Het type schommelt als het ware tussen natte- en
vochtige ruigten en botanische graslandtypen van natte- en schrale bodems. Mogelijk is dit
mede oorzaak dat de botanische graslanden voor een deel in de aangetroffen
rompgemeenschappen blijven hangen. De keuze voor dit beheer komt voort uit het belang
dat wordt gesteld aan mogelijkheden in het gebied voor kleine organismen als zoogdieren,
insecten en overige ongewervelde ((mond.med. B.Paardekooper & G. van Zuijlen werkgroep polder
reservaat Kockengen).
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Vanuit de functie in de voedselketen onderschrijven wij het belang van een beheer dat is
gericht op een grote diversiteit aan kleine fauna organismen. Anderzijds zijn wij van mening
dat de actieradius van de meeste soorten een meer op perceel niveau gevoerd beheer
probleemloos kan verdragen zonder consequenties voor het soortspectrum of de aantallen.
Een heroverweging via een open discussie met de betrokken insectenkenners uit werkgroep
polderreservaat kan in dit verband verheldering brengen omtrent de mogelijkheden en het
draagvlak hiervoor, waarna eventuele beheer aanpassingen kunnen worden doorgevoerd.
Bij de houtopstanden wordt een groot aantal verschillende doeltypen en
landschapselementen onderscheiden. Het betreft de elementen en typen: -knotwilgen,
-wilgengriend, -elzenhakhout, -essenhakhout, -geriefhoutbosje, -gemengd bos, -struweel en oud bos. De veelheid aan typen op een zeer gering oppervlakte leidt tot een enigszins
museaal, versnipperd en lastig te beheren geheel. Het onderscheid tussen de verschillende
elementen is in het veld op onderdelen moeilijk waarneembaar.
Het type geriefhoutbosje kan mogelijk beter worden losgelaten voor het gebied.
Geriefhoutbosjes hebben een geïsoleerde ligging in een open polder gebied, hetgeen in het
polderreservaat niet aan de orde is. Mogelijk kunnen de typen wilgengriend, elzen- en
essenhakhout worden samengevoegd onder de titel hakhout. De soort, gewenste
structuurvariatie, standplaats en windworp gevoeligheid kunnen in dit geval als keuze
elementen bij de frequentie van afzetten en beheer aan de beheerders worden overgelaten.
Ook de typen oud bos en gemengd bos kunnen worden samengevoegd tot een volgroeid
bostype van vochtige gronden. Het struweel op de scheiding met de begraafplaats dient als
afzonderlijk type te worden gehandhaafd als gevolg van het sterk afwijkende beheer dat voor
dit type wenselijk is.
Met betrekking tot de niet ecologische beheeraspecten werd slechts beperkte informatie in
het beheerplan aangetroffen. Wij achten aspecten als o.a. het in goede staat van onderhoud
en functionaliteit houden van watergangen, kunstwerken als pomp, stuwen, duikerbuizen,
recreatie voorzieningen, faunamaatregelen en faunabeheer van essentieel belang.
Monitoring behoord eveneens een vast onderdeel van het beheerplan voor natuurgebieden
te zijn. Op basis van een goede monitoring kunnen zowel beleidsmatige als beheerkeuzen
worden beoordeeld en bijgesteld. Uiteraard is het in het onderhavige geval duidelijk dat de
monitoring geheel op de schouders van vrijwilligers drukt en hierdoor niet altijd realiseerbaar
zal zijn. Anderzijds geldt dat zonder een goed meerjaren inventarisatieplan veelal ook het
tijdig werven van gekwalificeerde vrijwilligers achterwege blijft.
Het lijkt wenselijk te overwegen deze onderwerpen aan het beheerplan toe te voegen.
Een tweede aspect wat duidelijker zou kunnen worden opgenomen betreft afspraken omtrent
de daadwerkelijke uitvoering van het beheer. In grote lijnen is bekend voor welke aspecten
de werkgroep polderreservaat en de aannemer verantwoordelijke zijn. Voor andere aspecten
blijkt ons dit minder duidelijk uit het beheerplan, waardoor in voorkomende gevallen
onderdelen achterstallig kunnen geraken. Onderdelen waarvoor dit o.a. is vastgesteld
betreft, kunstwerken als duikers, pomponderhoud, peilschalen, stuwen, recreatie meubilair
en wandelpad beheer.
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4.3

Uitgevoerd beheer.

Het beschreven beheer is in de afgelopen jaren grotendeels conform het beheerplan uit 2010
uitgevoerd. Het vegetatiebeheer van graslandtypen, riet- en oevervegetaties, alsmede de
oeverschoning is uitbesteedt aan het aannemersbedrijf. Het winterwerk aan houtige
gewassen, verwijderen van houtopslag in oever- en rietvegetaties, het peilbeheer en
verschillende overige kleinschalige en meer specialistische werkzaamheden wordt
uitgevoerd door vrijwilligers van de werkgroep polderreservaat Kockengen en de
Natuurgroep Kockengen (mond.med. B.Paardekooper & G. van Zuijlen, werkgroep polder reservaat
Kockengen; dhr. K. van Vliet, aannemersbedrijf van Vliet Bv, Waarder).

De werkgroep polderreservaat Kockengen ervaart hierbij dat zij over voldoende vrijwilligers
kan beschikken om het beheer rond te zetten (mond.med. B.Paardekooper & G. van Zuijlen,werkgroep
polder reservaat Kockengen). Zowel de aannemer als de werkgroep polderreservaat Kockengen
noemen als aandachtpunt naar de toekomst het sterk versnipperde beheer en de lastige
toegankelijkheid. Met betrekking tot de complexiteit van het beheer geeft de werkgroep
polderreservaat aan behoefte te hebben aan een samenvattende tabel voor het beheer
zodat beter inzichtelijk wordt wat wanneer moet gebeuren. Het hier aan koppelen van
duidelijke actoren kan de planning hierbij naar verwachting vereenvoudigen.
Ook de beheerverslaglegging verdient aandacht, waarbij een eenvoudiger systeem wat
parallel door meerdere betrokken bijgehouden kan worden wenselijk wordt geacht.
Anderzijds is de werkgroep van mening dat in een vrijwilligers organisatie het lastig is om
hierin de gewenste discipline te realiseren (mond.med. B.Paardenkooper & G. van Zuijlen,werkgroep
polder reservaat Kockengen).
Een aantal onderdelen van het beheer zijn in de afgelopen jaren niet aan de orde geweest.
Deels betreft het laag cyclische activiteiten die in deze jaren niet stonden gepland, deels zijn
het niet in het beheerplan opgenomen onderdelen of betreft het gewenst beheer als gevolg
van recente ontwikkelingen in het terrein en de omgeving. Gedacht kan hierbij o.a. worden
aan onderhoud van kunstwerken en recreatie meubilair, faunamaatregelen als
zomerganzenbeheer, baggerwerken, etc.
Het beheer van enerzijds het polderreservaat en anderzijds omliggende terreinen en
watergangen zou meer kunnen worden afgestemd op doeltype en -soorten uit het Nationaal
Natuur Netwerk die langs de Heijcop is ingetekend, de Kaderrichtlijn Water doelstellingen
waarvoor de Heijcop als waterlichaam is aangemerkt en de doelstellingen zoals
geformuleerd voor het polderreservaat. Ook de overgangen en aansluitingen tussen deze
terreinen en watergangen zouden beter op elkaar kunnen worden afgestemd door het
uitvoeren van enkele relatief beperkte beheer aanpassingen en/of inrichtingsmaatregelen.
Mogelijk kan hiervoor de voor 2015 door de provincie Utrecht opengestelde subsidieregeling
voor versterking van bestaande natuurgebieden worden benut (www.provincieutrecht.nl).
Gedacht kan hierbij o.a. worden aan het beheer van het talud van de ‘Heijcopdijk’ grenzend
aan het polderreservaat. Met betrekking tot zowel botanische waarden als voor
ongewervelde heeft het oostelijke talud van het dijklichaam langs de Hejcop (in beheer bij
waterschap HDSR) grote ecologische potenties. Van deze berm werd in 2014 vastgesteld
dat hij driemaal in het jaar werd gemaaid, waarbij de eerste maaironde reeds in de laatste
decade van mei heeft plaatsgevonden. De betreffende vegetatie is schraal te noemen en
bevat veel kruiden. Het aanpassen van het beheer van dit talud draagt bij aan een directe
aansluiting van het polderreservaat op de Heijcop. Ook het realiseren van in- en uittrede
oevers voor kleine fauna langs de Heijcop zal de samenhang tussen de gebieden en hun
onderlinge rol in de ecologische verbindingen sterk kunnen doen toe nemen. Hiervoor dient
het aandachtsgebied zich niet te beperken tot de directe omgeving van het polderreservaat.
Zowel het aan de westzijde hiervan gelegen rietperceel en overige gebieden die onderdeel
uitmaken van het Nationaal Natuur Netwerk langs de Heijcop en Grote Heijcop dienen van
in- en uittredeoevers te worden voorzien
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4.4.
Ontwikkeling soortgroepen en doelsoorten.
De visfauna is bij de onderhavige evaluatie niet betrokken. Om inzicht te verkrijgen in het
soortspectrum en de aantal ontwikkeling is gericht onderzoek met het toepassen van
speciaal hier opgerichte vangtechnieken noodzakelijk. De onderhavige evaluatie voorziet niet
in dergelijk intensieve inventarisaties.
De amfibieënfauna bestaat uit algemene soorten. Vooral groene kikker en kleine
watersalamander zijn tijdens de onderhavige evaluatie regelmatig aangetroffen. De
voornaamste voortplantingslocatie van de kleine watersalamander is gelegen aan de uiterste
noordgrens van het gebied en lijkt kwetsbaar. Sterke beschaduwing door zuidelijk gelegen
houtopstanden, inloop van weg- en bermwater met mogelijk restanten van strooizout en het
ondieper worden van de betreffende sloot bedreigen de geschiktheid van deze
voortplantingslocatie. De beschaduwing kan voor een deel van de sloot worden opgeheven
door dit aspect mede te betrekken in de situering van hakvlakken van het hakhout. Voor het
slootbeheer, dat deels voor verantwoording komt van de provinciale wegbeheerder, kan
overleg plaatsvinden om te bezien of afstemming en optimalisatie op het voorkomen van de
kleine watersalamander mogelijk is. In hoeverre watersalamanders de provinciale weg N401
oversteken tijdens de voorjaartrek is onbekend. Een gerichte inventarisatie in het vroege
voorjaar kan hier op eenvoudige wijze inzicht in geven.

Figuur 5. Sloot van belang voor kleine watersalamander op grens polderreservaat.

Enkele losse waarnemingen van de ringslang in de afgelopen jaren geven aan dat de soort
het gebied kan bereiken. De structuur van het gebied is geschikt voor vestiging van een
kleine bronpopulatie van de ringslang. Ook uit de directe omgeving worden waarnemingen
van ringslangen gedaan al heeft dit voor als nog een incidenteel karakter. Het enige terrein in
de omgeving waar in de afgelopen jaren meerdere keren ringslangen zijn waargenomen
betreft het zuidelijk van Kockengen gelegen terrein ‘De rietlanden’. De frequentie van de
waarnemingen zou hier kunnen wijzen op de aanwezigheid van een kleine populatie.
Om de soort vaste bewoner van het polderreservaat te laten worden en langs de gebieden
die tot het Nationaal Natuur Netwerk behoren migratie mogelijkheden te bieden dient de
hierboven genoemde bereikbaarheid via in- en uittrede oevers te worden gerealiseerd.
Binnen het polderreservaat kan worden overwogen een tweede goed op de zon gelegen
broedhoop aan te leggen. Door deze slim te situeren kan deze broedhoop tevens bijdragen
aan het beperken van de hoeveelheid af te voeren groenafval.
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Insecten komen in ruime mate en in een breed soortspectrum voor in het polderpark. Tijdens
de inventarisatie in 2009 is voornamelijk gekeken naar libellen en dagvlinders. Hier onder
bevinden zich enkele karakteristieke soorten voor moerasachtige gebieden.
Tijdens de bezoeken ten bate van de onderhavige evaluatie zijn van de soortgroepen
dagvlinders, libellen en waterjuffers en sprinkhanen uitsluitend losse waarnemingen
bijgehouden. Er zijn grotendeels dezelfde soorten aangetroffen als in 2009. Geconstateerd
werd dat het oostelijke talud van het dijklichaam langs de Heijcop van grote betekenis kan
zijn voor de insectenfauna wanneer het beheer hierop wordt afgestemd.
Sedert een aantal jaren is door enkele leden van de Natuurgroep Kockengen intensief
onderzoek gedaan naar de nachtvlinderfauna. Van deze soortgroep is een uitzonderlijk goed
inzicht verkregen. Gesteld kan worden dat het polderreservaat voor deze soortgroep tot de
best onderzochte gebieden in de regio behoord. Er zijn verschillende zeldzame soorten
aangetroffen, waaronder verschillende specialistische soorten voor natte- en vochtige
biotopen en/of die afhankelijk zijn van één of enkele specifieke, weinig algemene,
plantensoorten. Hoewel ook van overige insectengroepen relatief veel waarnemingen zijn
verzameld en vastgelegd (www.waarneming.nl) beperkt deze kennis zich hiervan tot losse
waarnemingen.
Overige ongewervelde.
Het geen vermeld voor overige insecten geldt ook voor ongewervelde. Er zijn verschillende
losse waarnemingen opgetekend maar een integraal beeld is niet voorhanden. Uit de
diversiteit van waarnemingen kan wel worden geconcludeerd dat het polderreservaat ook
voor deze soorten aan een grote biodiversiteit huisvesting biedt. Deze grote diversiteit aan
insectenfauna en overige ongewervelde zal een positief effect hebben op de voedsel
beschikbaarheid voor hoger op de voedselketen geplaatste fauna. Daarnaast zal het
polderreservaat naar verwachting een belangrijke functie vervullen als refugium en
bronpopulatie voor de directe omgeving. Voor ongewervelde zijn er anders dan het
zorgdragen voor een goede variatie en mozaïek weinig mogelijkheden om het beheer af te
stemmen. De in paragraaf 4.2. als te overwegen beperking van het versnipperd beheer hoeft
naar onze mening geen belemmering te vormen voor deze overwegend kleine soorten. Ook
bij deze soortgroepen bedraagt de actieradius nog steeds enkele honderden meters
waardoor geschikt habitat steeds in de nabijheid aanwezig en bereikbaar zal zijn.
Tijdens de inventarisaties van 2009 werden enkele exemplaren van de gevlekte
Amerikaanse rivierkreeft aangetroffen (de Jong etal, 2009). Deze soort is ook tijdens de
terreinbezoeken voor de onderhavige evaluatie waargenomen. De soort kan in sommige
gevallen dusdanig talrijk voorkomen dat sub-merse vegetaties geheel worden weggevreten.
Daarnaast vertoond de soort veelvuldig graaf gedrag in oevers wat tot oevererosie,
baggeraanwas en waterkwaliteit verslechtering kan leiden. Een (eenmalige) nadere studie op
de actuele aantallen en het bewaken van de ontwikkeling in de nabije toekomst wordt
wenselijk geacht. Bij een beheersbare populatie kan worden overwogen of een vrijwilliger
bereid is m.b.v. zogenaamde kreeftenfuikjes de soort frequent weg te vangen.
Mollusken.
Ook van mollusken zijn alleen een beperkt aantal losse waarnemingen bekend. Deze
soortgroep is evenals boven vermeld bij insecten en overige ongewervelde, uitsluitend in de
vorm van mozaïeken en structuren beheerbaar. Een uitzondering betreft hier de grote
zoetwatermossels als zwanenmossel. Deze soort is van essentieel belang voor de
levenscyclus van de bittervoorn (een zwaarder beschermde soort, tabel 3 Ffwet) die in 2009
als regelmatig voorkomende soort voor het polderreservaat wordt gemeld (de Jong etal, 2009).
Het werd door ons als opmerkelijk ervaren dat bij een check van het bij slootschoning vrij
gekomen materiaal nergens uit gehaalde zwanenmossels werden aangetroffen.

10

10

Ook tijdens andere terreinbezoeken is de soort niet gesignaleerd. Indien uit nadere
inventarisatie blijkt dat zwanenmossels niet of slechts beperkt aanwezig zijn kan worden
overwogen de soort te herintroduceren door in het najaar de onbeschadigde mossels te
verzamelen uit materiaal dat bij oever schoning werken elders op de kant is gezet. Indirect
komt dit een soort als de zwart stern ten goede, waarvoor de bittervoorn een geschikte maat
prooidier vormt als voedsel in de kleine jongen fase.
Vogels.
Broedvogels worden jaarlijks gevolgd door leden van de Natuurgroep Kockengen Het gebied
is vooral van belang voor riet- en struweelvogels en soorten uit de stadsvogelgemeenschap.
De resultaten worden in interne artikelen, verslagen en rapporten opgenomen (mond.med.
B.Paardenkooper & G. van Zuijlen,werkgroep polder reservaat Kockengen). Inzicht in het voorkomen van
broedvogels is van belang voor het plannen van zaagwerkzaamheden in de houtopstanden
en het maaibeheer van gras- en rietvegetaties. Het jaarlijks door het oog van de beheerder
beoordelen van de broedvogelresultaten geeft inzichten voor het beheer.
Een bijzondere broedvogel in het gebied betreft de zwarte stern. De soort broedt jaarlijks op
aangeboden vlotjes in de watergangen in het middendeel van het gebied. Om de soort
beschutting en bescherming te beiden wordt bij de eerste maaironde een rietzoom gespaard
langs de broedlocaties. De aantal ontwikkeling in de afgelopen jaren geeft en constant beeld
(zie onderstaande tabel).
Jaar
aantal

2003
20

2004
21

2005
11

2006
16

2007
13

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
14
19
18
20
20
20
20
Bron: Natuurgroep Kockengen, Theo van Schie.

Het constant hoge aantal broedpaar van de zwarte stern wijst op een voldoende ruime
voedselbeschikbaarheid en goed broedresultaat. De zeer stabiele aantallen van de laatste
jaren suggereert dat het aantal broedplaatsen limiterend is en niet de
voedselbeschikbaarheid. Deze conclusie kan een overweging zijn om het aantal vlotjes nog
(iets) uit te breiden. Gebieden met goede broedresultaten van zwarte sterns zijn schaars en
van groot belang voor het stimuleren van nieuwe vestigingen in de omgeving.
De ontwikkeling van het broeden van zogenaamde zomerganzen is ook in het
polderreservaat niet ongemerkt voorbijgegaan. Vastgesteld werd dat de zomerganzen
populatie (ongewenste) invloed heeft op zowel het vegetatietype vochtig schraalland als op
het recreatief medegebruik. Op basis van deze waarneming is het van belang om te
overwegen of gericht ingrijpen wenselijk en mogelijk is. Het betreft hier uitsluitend de soort
grauwe gans.
Tijdens een oriënterend veldbezoek in begin mei 2014 t.b.v. de offerte voor de onderhavige
opdracht werden 104 exemplaren grauwe gans aangetroffen, waaronder 12 paren met
gezamenlijk 46 niet vliegvlugge kuikens (gem 3,8 kuiken/paar). Dit wijst er op dat naast
broedparen een grote groep onvolwassen vogels, grauwe ganzen nemen pas vanaf het 2e-of
3e jaar deel aan het broedproces (Buisman & Terlouw, 2011) of paren waarvan de nesten zijn
behandeld om uitbreiding van de populatie tegen te gaan in het gebied aanwezig zijn. Medio
juli, na het vliegvlug worden van de jongen bleken de grauwe ganzen het gebied te hebben
verlaten. Het voornamelijk voorkomen van de soort in het broedseizoen werd bevestigd door
waarnemingen van de werkgroep polderreservaat Kockengen (mond.med. G. van Zuijlen).
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Het opnemen van een actief beheer van de zomerganzenpopulatie achten wij gezien het
effect op zowel de vegetatie als het recreatief medegebruik wenselijk. Het beheren van
zomerganzenpopulaties is echter niet onomstreden. Gezien de discussies die hieromtrent
bestaan lijkt het goed eerst intern met werkgroep en gemeente een standpunt in te nemen.
Indien wordt besloten tot een actief beheer van de populatie zomerganzen wordt
behandeling van eieren, middels prikken of dompelen in de vroege nestfase door ons al
meest geëigende methode voor het polderreservaat gezien. Hierbij dient rekening te worden
gehouden met de rust voor andere broedvogels. Nestbehandeling kan daardoor het beste
plaatsvinden in de tweede helft van februari en in de eerste helft van maart. Geadviseerd
wordt om tweemaal het gebied geheel uit te lopen met vrijwilligers binnen deze periode met
een tussenpozen van 3 weken (bijvoorbeeld rond eind februari en in de 2e of 3e week van
maart). Het verdient aanbeveling dit i.s.m. de lokale / regionale wildbeheereenheid (WBE) te
organiseren. De WBE kan voor vergunning en registratie zorgdragen en is mogelijk bereid de
vrijwilligers van de werkgroep te assisteren. Gerealiseerd moeten worden dat als gevolg van
de lange levensduur van ganzen en het surplus aan ongepaarde jonge ganzen afname van
de populatie door middel van het beperken van de jongen aanwas meerdere jaren zal duren.

Fig. 6. Uitwerpselen op wandelpad

Fig. 7. Bovenmatige begrazing vochtig hooiland.

Zoogdieren.
Zoogdieren zijn in het gebied met enkele soorten aangetroffen. Een goed inzicht in de
(kleine) zoogdierfauna kan alleen worden verkregen door gericht onderzoek met
specialistische vang- en registratiemethoden. De onderhavige evaluatie voorziet niet in een
dergelijke aanpak. Naast mol en bruine rat is een eenmalige vondst van een nestje van een
dwergmuis vastgesteld in 2014. Van de bunzing werden sporen aangetroffen.
Of de in 2009 vastgestelde populatie van de Noordse woelmuis stand heeft kunnen houden
of ontwikkelen kon niet worden vastgesteld. Gezien het belang van de soort en de ligging
van het polderreservaat binnen het Nationaal Natuur Netwerk, waarvoor o.a. de Noordse
woelmuis als doelsoort is benoemd, is meer inzicht in de ontwikkeling van de populatie zeer
gewenst. Gezien de grote waarde van de soort o.a. als gevolg van de status als
Habitatrichtlijn soort en het belang dat in het beheer van het polderpark is toegekend aan de
Noordse woelmuis is een nadere, soort specifieke, uitwerking opgenomen in bijlage 1.
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4.5.

Ontwikkeling en beheer van doeltypen.

De rietvegetaties die geen beheer kennen blijven goed standhouden als overjarig rietland.
Er treedt geen verruiging op en de opslag van houtige gewassen, waardoor omvorming naar
natte bostypen zou kunnen plaatsvinden, is beperkt en wordt goed in het beheer
meegenomen door de natuurgroep Kockengen. De rietpercelen bieden onderdak aan
rietzangers, kleine karekieten en rietgorzen. Lokaal op de overgang naar houtopstanden
wordt een enkele bosrietzanger gehoord. De koekoek brengt regelmatig een bezoek aan het
gebied maar bestrijkt ook het westelijk van de Heijcop gelegen rietgebied.
Naar verwachting biedt de vegetatie tevens onderdak aan een groot soort spectrum insecten
en overige ongewervelde, terwijl ook zoogdiersoorten als dwergmuis en Noordse woelmuis
zich in deze biotoop thuis kunnen voelen. Het beheer en de ontwikkeling verlopen beide
goed en kunnen conform het beheerplan worden voortgezet.
Natte, ijle rietvegetaties zijn voornamelijk aangetroffen in de percelen 10 & 11. De vegetaties
hebben een open structuur. Kenmerkende kruiden en mossen worden tussen de ijle
rietvegetatie veelvuldig aangetroffen. Soorten van wat zuurdere omstandigheden zijn slechts
beperkt aanwezig. Naar verwachting wordt dit veroorzaakt doordat de percelen vanuit hun
zuiverende functie regelmatig worden bevloeid met oppervlakte water, waardoor zuurder
neerslag water geen kans krijgt invloed uit te oefenen. Op enkele percelen wordt bij het
maaibeheer van deze percelen de slootkant niet (jaarlijks) mee gemaaid. Daar het
overwegend smalle percelen betreft beperkt dit de aaneengesloten oppervlakte van het
beoogde vegetatietype en wordt intrek van soorten uit een schrale oever die als brongebied
kan functioneren beperkt.
Het doeltype nat schraalland is sterk versnipperd aanwezig en heeft een incompleet soort
spectrum. Ontbrekende of beperkt voorkomende kensoorten van dit vegetatietype zijn o.a.
Spaanse ruiter, moerasviooltje, veenpluis, etc. De omschrijving als rompgemeenschap zoals
in de inventarisatie van 2009 naar voren kwam is dan ook nog grotendeels van toepassing.
Het uitblijven van een verdergaande ontwikkeling van het doeltype wordt naar ons inzicht
mede veroorzaakt door het gefragmenteerde beheer en de smalle zones waardoor feitelijk
alleen de overgangszone tussen vegetatie typen aanwezig is (figuur 8).

Fig 8. Gefragmenteerd beheer.
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Als gevolg van dit beheer lopen de verschillende vegetatietypen in elkaar over waardoor
zuivere typen moeilijk tot stand komen. Een ander aspect dat mogelijk van invloed is betreft
de geringe beschikbaarheid van zaadbronnen in de directe omgeving. Een deel van de
soorten kan mogelijk uit in de bodem aanwezige lang levende zaden terugkeren bij uitvoeren
van specifieke maatregelen. Soorten met kortlevende zaden en/of een
verspreidingsmechanisme wat slechts over korte afstanden functioneert, zullen zich moeilijk
vestigen. Overwogen kan worden om naast een aanpassing van de beheermozaïek,
waardoor minder versnippering optreedt, zaad of hooi van een nabij gelegen goed
ontwikkeld nat schraalgrasland uit te strooien om zo de moeilijk vestigende soorten binnen
het gebied te krijgen.
Een ander beheer aspect wat aandacht verdient betreft de afstelling van de maaihoogte. In
de huidige praktijk is afgesproken dat gemaaid wordt met een stoppelhoogte van circa 8
centimeter. Deze aanpak komt voort uit het belang voor ei- en larvale stadia van
insectenfauna en ongewervelde. Anderzijds werkt een (te) hoge stoppel beperkend op
kieming mogelijkheden voor zaden en leidt tot een ongunstiger concurrentie positie voor
doeltypen onder kruiden t.o.v. de grassen. Door het belang van insecten- en ongewervelde
fauna te faciliteren met een zorgvuldig gekozen beheer mozaïek kan de instelling van de
maaihoogte worden teruggebracht naar een voor botanische doelstellingen gangbare
stoppelhoogte van circa 3 centimeter.
Tenslotte kan voor wat betreft het beheer van de nat schraalland vegetaties worden
overwogen om deze voor een deel slechts eenmaal per jaar te maaien in plaats van
tweemaal per jaar. Op de percelen 7a en 8 kan het maaibeheer worden terug gebracht naar
Eenmaal maaien in september, waardoor meer volwaardige vegetatie typen kunnen
ontwikkelen. Ten bate van de insecten- en ongewervelde fauna kunnen cyclisch de meest
westelijke kopeinden een jaar blijven overstaan van de percelen 5a, 6a, 7a en 8 of kan
cyclisch langs één zijde jaarlijks op twee percelen een deel van de oever niet worden mee
gemaaid. Door het maaibeheer op deze wijze enerzijds te extensiveren en anderzijds naar
een minder fijnmazige mozaïek te ontwikkelen blijft naar verwachting voldoende (winter)
habitat voor insecten en ongewervelde beschikbaar en wordt de complexiteit van het beheer
verminderd.
Ook in de meest open delen van de hierboven beschreven natte rietlanden zijn kensoorten
van het nat schraalland aangetroffen. Vooral de westelijke kopakkers van de percelen 10c en
11c bezitten verschillende kensoorten. Indien hier bij het maaien een strook van enkele
meters breedte meegenomen zou worden in het zomer maaibeheer is de verwachting dat
zich snel een goede kwaliteit nat schraalland kan ontwikkelen. Hiermee wordt dit zeldzame
graslandtype, dat nu voornamelijk op onbereikbare plaatsen aanwezig is, direct naast het
wandelpad zichtbaar worden gemaakt voor de natuur gerichte recreant.
De ‘plukweiden’, percelen 1a en 1b alsmede de bermen van het hoofdpad hebben een te
grote drooglegging voor de beoogde graslanddoeltypen van het gebied. De vegetatie wijst in
een ontwikkeling naar vochtig hooiland. Door het beheer hier meer op te richten en
ontbrekende soorten door gerichte inzaai of aanbrengen van geschikt hooi uit een
nabijgelegen gebied te realiseren kunnen deze locaties naar verwachting snel tot een goed
ontwikkelde vegetatie leiden, mits de ganzenpopulatie kan worden teruggedrongen. Voor de
delen waarop dit vegetatietypen kansen biedt zal het huidige beheer van tweemaal per jaar
maaien en afvoeren van het gewas gehandhaafd moeten blijven.
Zeer kansrijk voor het ontwikkelen van kruiden- en faunarijk grasland is het oostelijke
dijktalud van de Heijcopdijk. Hoewel dit perceel formeel niet tot het polderreservaat wordt
gerekend en in eigendom en beheer is bij het waterschap, is de potentiele ecologische
waarde dusdanig hoog dat deze niet onvermeld kan blijven. Een afgestemd maaibeheer van
twee maaibeurten met afvoeren van het gewas waarbij de 1e snede niet voor begin juli wordt
gemaaid zal hier snel leiden tot een bloemrijke vegetatie die rijk is aan insectenfauna. De
onder teen van het dijklichaam kan over een breedte van 1- tot 3 meter met een golvende
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rand worden gespaard bij de eerste maaironde en bij de tweede maaibeurt diep worden uit
gemaaid en afgevoerd. Naast bloeiende planten en insecten kunnen kleine zoogdieren en
amfibieën van dit beheer profiteren en wordt de uitwisseling tussen gebieden kansrijker door
een beter koppeling.
De bostypen zijn kleinschalig en hebben een gevarieerd boom- en struikbestand. De
verschillende onderscheiden hakhouttypen worden volgens het beheerplan uitgevoerd. De
keuze om de wilgengriend percelen eenmaal in de 6 jaar af te zetten strookt niet met het
traditionele griendbeheer wat een jaarlijkse hakcyclus kent voor oogst van tenen en een
driejarige hakcyclus voor houtgewas ten bate van de waterbouw.
De wilgen griend van perceel 12c oogt mogelijk hierdoor enigszins uitgegroeid. De hakcyclus
voor elzen- en essenhakhout is wel overeenkomstig het traditioneel gebruik. In de winter
2014-2015 zijn de percelen 13b en 13c afgezet. Een enkele solitaire boom en struik zijn
hierbij gespaard zodat variatie en structuurrijkdom behouden is gebleven. Het uitvoeren van
de werkzaamheden in een groter ploegverband met vrijwilligers leidde tot een aanzienlijke
beschadiging van de bosbodem wat invloed zal hebben op de bodemfauna.
Voor toekomstige werken wordt geadviseerd om duidelijke loopbanen te benoemen en delen
waar de bosbodem niet of zo min mogelijk betreden wordt. Op deze wijze kan er naar
worden gestreefd om 50% van de bosbodem ongeroerd te laten het geen positief zal
uitwerken op de ongewervelde fauna. Zoals ook in paragraaf 4.2. opgemerkt wordt als
gevolg van de in het beheerplan scherp onderscheiden typen houtopstanden enigszins het
karakter van een verzameling van landschapselementen ervaren. De overgangen tussen de
elementen lijken soms lastig in stand te houden, op termijn zouden hierdoor knelpunten
kunnen ontstaan wanneer elementen die een beheer van laag cyclisch terug zetten hebben
worden beschaduwd door elementen die een beheer van niets doen prefereren.
Ook het vrijwaren van houtgroei boven- en in watergangen i.r.t. de beperkte breedte van de
houtopstanden kan tot beheer technische problemen en doeltype consequenties leiden.
In overweging wordt gegeven om de vlakvormige houtopstanden niet nader te specificeren
dan in vochtig bos, hakhout en struweel. Perceel 12a en 13a zullen dan tot het vochtig bos
kunnen worden gerekend met een beheer van niets doen behoudens een zo beperkt
mogelijk gehouden randen snoei. De percelen 10a, 11a, 12b, 12c, 13b en 13c worden tot het
hakhout gerekend. Wilgen worden hierbinnen in een hogere frequentie afgezet dan elzen en
essen. Paden en watergangen worden door middel van randen snoei open en toegankelijk
gehouden. Voor het struweel van perceel 1c kan een op de individuele heesters gericht
onderhoud worden gehandhaafd.
4.6.
Waterhuishouding.
De waterhuishouding van het gebied vormt een belangrijke factor bij het behalen de
doelstellingen. Zowel de doeltypen als de doelsoorten zijn afhankelijk van een goede
waterkwaliteit en -kwantiteit. In het beheerplan wordt terecht specifiek ingegaan op deze
aspecten. De werkgroep Kockengen ervaart de pomp en overige kunstwerken als een goed
functionerend systeem. Wel is er wat twijfel of het vullen van het gebied niet te snel gaat,
waardoor de voorzuiverende werking van de rietpercelen niet optimaal wordt benut door een
te snelle stuwing. In 2014 is geëxperimenteerd met de mogelijkheid om het inlaten van water
meer geleidelijk te laten plaatsvinden d.m.v. een tijdklok achter de aan- en uitschakelaar.
Hiermee wordt voorkomen dat het gebied in te korte periode wordt gevuld en de verblijftijd
van het inlaatwater binnen de delen met een zuiverende functie vergroot (mondelinge
mededeling G. van Zujlen). De gewijzigde aanpak wordt als positief ervaren. De waterkwaliteit
bemonsteringen die tijdens de onderhavige studie zijn uitgevoerd laten een afnemende
voedselrijkdom zien in het verloop van het inlaat traject. Handhaven van een enigszins
gedoseerde inlaat van water wordt dan ook geadviseerd. Daar waar het contact
onderhouden en afstemmen met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden geeft de
werkgroep aan een goed contact te hebben met de contactpersonen (Mond.med
B.Paardenkooper & G. van Zuijlen, werkgroep polder reservaat Kockengen).
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Om de waterhuishouding te optimaliseren is enkele jaren terug een nieuwe inlaatvoorziening
gerealiseerd en een pomp geplaatst door het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.
Hiermee kan het peilbeheer van -1.55 mtr NAP / -1.65 mtr NAP winter en -1.65 mtr NAP / 1.75 mtr NAP zomer, worden gewaarborgd en een voldoende hoog peil worden gerealiseerd
om het inlaatwater uit de Heijcop over en langs de rietlanden van de percelen 10b, 10c, 11b
& 11c. Vanaf deze voorzuiverende percelen wordt het water via een lange aanvoerroute naar
de percelen met de doelstelling veenmosrietland en nat schraalland geleid.
Het zomerpeil wordt als gunstig beoordeeld voor de beoogde doeltypen. Overwogen kan
worden om het winterpeil in de nabije toekomst iets hoger op te zetten. Momenteel wordt het
meest hoge peil niet altijd benut. Voor de rietvegetaties en het doeltype nat schraalgrasland
kan een hogere waterstand of een periodieke inundatie in het winter halfjaar in combinatie
met later uitzakken in het voorjaar een gunstig effect hebben op de ontwikkeling en het
soortspectrum. Anderzijds moet rekening worden gehouden met behoud van een voldoende
droogleging voor de paden in het gebied, de graslandtypen van de plukweiden 1a en 1b, en
voldoende terrestrische habitat voor de kleine zoogdierfauna, waaronder de Noordse
woelmuis. Het bijstellen van het winterpeilbeheer in het winterhalfjaar is derhalve wenselijk,
maar dient geleidelijk te worden doorgevoerd. Bij het inregelen van het nieuwe winterpeil
dient dus zorgvuldig te worden gemonitord op de beloopbaarheid van de paden en behoud
van voldoende niet geïnundeerde delen, in het bijzonder bij de rietlanden 2, 3b,4a en 9,
alsmede de graslanden 4b, 5a, 6a, 7a en 8. De feitelijke mate waarop het winterpeil kan
worden verhoogd zal derhalve min of meer empirisch tot stand dienen te komen.

Figuur 9. Waterhuishouding polder reservaat Kockengen.
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Om de voorzuiverende werking van de lange aanvoerroute te toetsen is in de maanden
oktober en december 2014 een zogenaamde EGV-meting uitgevoerd op verschillende
punten in het aanvoertraject. Hierbij is het totaal aan aanwezig nutriënten bepaald op basis
van het elektrisch geleiding vermogen (EGV).
De resultaten geven aan dat de beoogde voorzuivering goed functioneert. Bij beide metingen
werd een relatieve hoge waarde gevonden in het inlaat water van de Heijcop (respectievelijk
571 & 625 µS) en een snelle afname naar mate het water verder het gebied in komt
respectievelijk (277 & 290 µS). De houtopstanden halverwege het traject laten vrijwel geen
oplading met nutriënten zien ondanks de bladval, de geringe waterdiepte en dikke
baggerlaag in dit deel. Achter de rietvelden, waar het water als voorzuivering maatregel
overheen vloeit, neemt het geleiding vermogen en derhalve de nutriënten verder af. Aan het
eind van het systeem wordt een zeer goede waterkwaliteit gemeten met een nutriënten
afname van circa 60 % ten opzicht van het inlaat water.
Idealiter wordt de meting uitgebreid met aanvullende metingen in maart, juni en augustus,
zodat ook gegevens beschikbaar komen uit perioden waarin de grootste nutriënten belasting
van het inlaatwater (eind maart ) en de periode waarin de grootste watervraag en derhalve
de grootste inlaat van gebiedsvreemd water (juni-augustus) plaatsvindt.
De uitgewerkte resultaten van de uitgevoerde EGV-metingen zijn opgenomen in bijlage 2.
Om te tijdig te beoordelen of de beoogde frequentie van baggerwerken realistisch is, is in
oktober 2014 parallel aan de EGV-meting een opname van waterdiepte, baggerdikte en het
doorzicht uitgevoerd. Uit de opname blijkt dat de meeste watergangen goed op diepte zijn en
op veel locaties er nauwelijks baggerophoping op de bodem aanwezig blijkt te zijn. Alleen de
slootdelen langs en tussen de houtopstanden bevatten lokaal baggerlagen die om een
aanpak op kortere termijn vragen. Het doorzicht is overwegend goed. De resultaten van deze
opname zijn eveneens opgenomen in bijlage 2.
4.7
Overige aspecten m.b.t. ontwikkeling en beheer
In het terrein is een wandelpad aanwezig en zijn recreatieve voorzieningen in de vorm van
een informatieruif, enkele bankjes en een afvalbak aanwezig. Het onderhoud van deze
voorzieningen is slechts beperkt opgenomen in het beheerplan. Mogelijk is dit de oorzaak
van de enigszins verwaarloosde aanblik op enkele momenten in het jaar, daar er geen
duidelijke beheerinstructie en actor in het vigerende beheerplan wordt geneomd.
De beide terreiningangen zouden een wat aantrekkelijker inrichting kunnen krijgen, door
enerzijds het uniformeren en aankleden en anderzijds het meer concentreren van de nu als
losse elementen overkomende voorzieningen bij de ingang aan de begraafplaatszijde.

Figuur 10. Ingegroeide bank.

Figuur 11 Weinig samenhangende inrichting
ingangspartij.
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Naast bovengenoemde opmerkingen m.b.t. inrichting en beheer werd een trap gemist in de
rondwandeling daar waar het wandelpad overgaat naar de oostelijke dijk langs de Heijcop.
Daar dit dijktalud tot het eigendom en beheer van het Hoogheemraadschap de Stichtse
Rijnlanden behoord, dient aanleg te worden afgestemd met dit schap.
Het in goede staat van onderhoud houden van de recreatieve voorzieningen en het
aanbieden van een aantrekkelijk terrein voor omwonenden en overige gebruikers draagt bij
aan zowel het draagvlak als de sociale controle in gebieden als het polderreservaat.
Bij schaalvergrotingen van gemeentelijke organisaties in combinatie met krappere budgeten
is draagvlak en een ‘ons’ gevoel van de dorpelingen een belangrijke waarde bij de
instandhouding van voorzieningen.
Tijdens de bezoeken werden in dit verband de volgende aantekeningen gemaakt.
Frequenter maaien en vrij snoeien van de paden;
Frequenter uitmaaien van de bankjes en eventueel overwegen om deze (deels) te
herplaatsen zodat ze meer in de zon komen te staan;
Ten bate van de rond wandel mogelijkheid het aanleggen van een trap tegen de
oostelijke dijk van de Heijcop i.o.m. hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden;
Het vervangen van de informatie teksten in de ruif en het schilderen en opknappen
van de ruif;
Het ontwikkelen van een terreinfolder die via een folderbus bij de ruif kan worden
aangeboden, maar ook in bibliotheken, koffiegelegenheden, etc. kan worden neer
gelegd.
Het uniformeren van de terreiningangen en het aantrekkelijker inrichten van de
hoofdingang aan de begraafplaatszijde;
Tijdens de terreinbezoeken werd op enkele plaatsen oeverafslag of oevererosie
geconstateerd. Indien dit op grotere schaal plaats vindt kan dit leiden tot versnelde
baggeraanwas en afnemende waterkwaliteit. In hoeverre de in 2009 vastgestelde
aanwezigheid van gevlekte Amerikaanse rivierkreeften hier mede invloed op heeft is
onduidelijk. Het optreden van oevererosie verdient regelmatig aandacht om bij voortzetting
van deze ontwikkeling tijdig te kunnen anticiperen.

Fig. 12 Oevererosie perceel 8.
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Fig. 13 Oevererosie leidt tot baggeraanwas.
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4.8.
Toegankelijkheid voor het beheer.
De toegankelijkheid voor het beheer is lastig als gevolg van kleine percelen, brede watergangen
en een versnipperd beheer. Om de percelen te bereiken dient bij elke werkgang een tijdelijke
ontsluiting door middel van dragline schotten te worden aangebracht en weer verwijderd.
Verhoudingsgewijs gaat veel tijd zitten in het aanbrengen, verplaatsen en verwijderen van deze
voorzieningen. Indien wordt gekozen voor het verminderen van de fijnmazige mozaïek binnen
percelen naar een mozaïek tussen percelen kan naar verwachting in een aantal gevallen één in
plaats van twee maal per jaar worden gemaaid. Naast een beperking op de feitelijke beheerkosten
zijn ook minder verleggingen van de dragline schotten per maaibeurt nodig.
Overwogen kan worden om tussen een aantal percelen een meer permanente verbinding te
leggen. Hiertoe kan op de westelijke perceel koppen een beheerstrook worden gerealiseerd met
een vaste dragline schotten verbindingen op bruggenhoofden (vernauwingen) in de watergangen.
Uit overleg met de werkgroep polderreservaat en de aannemer kwam naar voren dat deze
mogelijkheid vooralsnog als slechts een beperkte oplossing en minder wenselijk wordt beoordeeld.
4.9.
Monitoring.
Monitoring is niet structureel opgenomen in het beheerplan. Hoewel hier geen budgeten voor
beschikbaar zijn en het verleggen naar vrijwilligers minder eenvoudig stuurbaar is, wordt een
goede monitoring van belang geacht. Het is wenselijk dat een meerjaren monitoringplan wordt
opgenomen in het beheerplan. Hierdoor is ruim te voren inzichtelijk welke inventarisatie in enig jaar
wenselijk is en kan gerichte werving onder vrijwilligers tijdig starten. Indien geen vrijwilligers
beschikbaar zijn kan in overleg tussen gemeente en werkgroep polderreservaat Kockengen een
bewuste keuze worden gemaakt om van de inventarisatie af te zien, deze uit te stellen of als nog
financiële middelen voor een betaalde inventarisatie vrij te maken.
In de afgelopen jaren zijn jaarlijks door vrijwilligers de broedvogels geïnventariseerd.
De nachtvlinderfauna is eveneens zeer intensief bemonsterd wat heeft geleid tot een zeer
waardevol overzicht van het voorkomen van soorten uit deze groep. Losse waarnemingen worden
door verschillende waarnemers frequent ingevoerd op waarneming.nl. Hierbij valt, ten opzichte van
andere gebieden, het grote percentage waarnemingen van insecten en ongewervelde op. Dit wordt
als zeer waardevol ervaren.
Voor het polderreservaat worden de volgende inventarisaties wenselijk of zelfs noodzakelijk
geacht.
Een eenmalig onderzoek naar het gebiedsgebruik en eventuele trekgedrag van de
populatie kleine watersalamander;
Een eenmalig onderzoek naar de muizenfauna om duidelijkheid te verkrijgen omtrent het
voorkomen en de populatie grote van de Noordse woelmuis;
Het eenmalig onderzoeken van de (aantalsmatige) aanwezigheid van zwanenmossels;
Het eenmalig vaststellen van de aanwezigheid en indien van toepassing maken van een
aantal schatting van exotische kreeften;
Tweejaarlijks volgen van enkele permanente vlakken op vegetatie in delen met een nat
schraalland doelstelling;
Minimaal eenmaal per 3 jaar een gebied dekkende broedvogelinventarisatie;
Jaarlijks volgen van de aantalsontwikkeling en het recruitment van grauwe ganzen;
Het uitvoeren van een monitoringsroute voor dagvlinders en libellen, eenmaal per 3 jaar;
Het eenmaal per 3 jaar uitvoeren van een waterkwaliteit bemonstering d.m.v. EGV meting
in 4 ronden ( eenmaal per kwartaal) volgens het in 2014 opgezette meetnettraject;
Het eenmaal per drie jaar uitvoeren van een bagger bemonstering en bepalen doorzicht
watervlak;
Om de gegevens goed inzichtelijk te maken en te kunnen benutten bij evaluatie van ontwikkeling
en beheer is het wenselijk dat eenmaal per 3 tot 5 jaar een samenvattende rapportage wordt
opgesteld waarin de verzamelde gegevens en inventarisatie resultaten overzichtelijk worden
samengevat.
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5].

Overwegingen, suggesties en aanbevelingen.

In de onderhavige rapportage worden een groot aantal overwegingen, suggesties en
aanbevelingen gedaan. Het merendeel van deze zaken heeft betrekking op het beheer, de
inrichting en het gebruik van het gebied. Anderzijds zijn er ook beleidsmatige aanbevelingen en
aanbevelingen die betrekking hebben op het beheer, de doelen en projecten van derden in de
(directe) omgeving. Onderstaand zijn deze aanbevelingen samengevat en opgesomd met een
verwijzing naar de paragraaf /pagina waar zij zijn uitgewerkt.
Beleidsmatig.
Betrek omgeving van het polderreservaat door samenhang en functie
t.b.v. KRW en NNN (EHS) te zoeken.
par. 4.2. / pag. 6.
Intensiveer contact provincie Utrecht en Hoogheemraadschap de
Stichtse Rijnlanden. Zo heeft provincie Utrecht bijvoorbeeld in 2015 geld
beschikbaar voor het verhogen van de kwaliteit van bestaande
natuurterreinen en zijn bij het waterschap soms subsidies voor KRW
gerelateerde maatregelen te verkrijgen
par. 4.3. / pag. 8.
Beheer.
Benader beheer meer vanuit doeltype en habitat dan vanuit soorten.
Vereenvoudig het nu sterk gefragmenteerde beheer.
Stel de maaihoogte van graslanden bij van nu circa 8 cm stoppel
hoogte naar 3 cm.
Definieer de plukweiden en de bermen van het hoofdpad als
vochtig hooiland i.p.v. nat schraalland.
Maak keuzen in het beheer van de houtopstanden en verminder
het aantal typen landschapselementen hierin
Integreer een afzonderlijke paragraaf omtrent het beheer/onderhoud
van pomp, stuwen, duikers, faunamaatregelen, etc. in het beheerplan.
Intensiveer het recreatiebeheer, bijvoorbeeld door het een structureel
onderdeel van het gemeentelijk buitenruimte beheer te maken.
Stel een samenvattende overzichtstabel op van het jaarrond beheer,
naar voorbeeld van bijlage 3 en stel een meerjaren beheerplan met
monitoringsplan op.
Integreer beheer van oostelijke berm van het ‘Heijcopdijkje’ i.o.m.
het hoogheemraadschap in het beheer van het polderreservaat
gezien hoge potenties voor bloemrijkgrasland en insectenfauna.
Maak een eenvoudige opzet voor de beheerverslaglegging en
ontwikkel een systematiek (bijv. dropbox) waardoor meerdere
begeleidend leden van de werkgroep polderreservaat Kockengen
dit systeem kunnen vullen (voorbeeld aangeleverd juli 2014-RT)
Voer een eventuele kleine verhoging van het winterpeil gedoseerd
en gecontroleerd in.
Voer binnen 2 jaar baggerwerk uit rond de houtopstanden

par. 4.5. / pag. 13.
par. 4.2. / pag. 6.
par. 4.5. / pag. 14.
par. 4.5. / pag. 14.
par. 4.5. / pag. 14.
par. 4.2. / pag.

7.

par. 4.7. / pag. 16.
par. 4.2. / pag.

7.

par. 4.4. / pag. 10.

par. 4.3. / pag.

8.

par. 4.6. / pag. 16.
par. 4.6. / pag. 16.

Aanvullende (inrichting) maatregelen..
Zorg voor in- en uittrede oevers nabij het polderreservaat en overige
deelgebieden met functie in het Nationaal Natuur Netwerk, in
samenwerking met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden,
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Programmabureau
Utrecht-west
par. 4.3. / pag. 8.
Optimaliseer het beheer van het voortplantingswater van de kleine
watersalamander In samenwerking met de wegbeheerder van de N 401 par. 4.4. / pag. 9.
Verbeter de ligging van de bestaande ringslanghoop.
par. 4.4. / pag. 9.
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Leg op een strategische plaats i.r.t. vrijkomend materiaal bij het
beheer een tweede ringslanghopen aan.
Maak ingangspartij aantrekkelijker en vervang informatiepanelen
in de ruif.
Realiseer winterhabitat voor kleine watersalamander in vochtig bos
nabij de wegsloot langs de N401
Overige aanbevelingen..
Versterk imago polderreservaat door o.a. regelmatiger nieuwsbrief,
met bredere verspreiding of rubriek in een lokaal huis en huisblad,
folderbus en up to dat houden van de informatieruif.
Benut recreatief/educatieve functie ruimer en zorg voor extra
draagvlak in de gemeente.
Benut functie als stapsteen t.b.v. doelsoorten in KRW en NNN
voor co-financiering en verbeteren planologische bescherming
Benut subsidie regelingen van o.a. provincie Utrecht t.b.v. het
verhogen van de kwaliteit van bestaande natuurterreinen.
Voer in februari – maart een onderzoekje uit naar het trekgedrag van
de kleine watersalamander i.r.t. de N 401.
Beoordeel het gebied op de aanwezigheid van (voldoende)
zwanenmossels t.b.v de voortplanting van de bittervoorn.
Schep duidelijk omtrent het voorkomen van de Noordse woelmuis.
Breng de mate van aanwezigheid van Amerikaanse rivierkreeft in beeld
Overweeg een planmatige aanpak van broedende zomerganzen
i.s.m. de WBE.
Overweeg om eenmaal per 3 jaar een monitoringsroute uit te voeren
t.bv. de libellen en dagvlinderfauna.
6].

par. 4.4. / pag. 9.
par. 4.7. / pag. 17.
par. 4.2. / pag.

9.

par. 4.7. / pag. 18.
par. 4.7. / pag. 18.
par. 4.2. / pag. 6.
par. 4.3. / pag. 8.
par. 4.4. / pag. 9.
par. 4.4. / pag. 11.
par. 4.4. / pag. 12.
par. 4.4. / pag. 10.
par. 4.4. / pag. 11.
par. 4.9. / pag. 19.

Samenvatting.

In 2010 is het beheerplan Polderreservaat Kockengen vastgesteld en in gebruik genomen. In 2015
wordt voor het 5e jaar het beheer volgens dit plan uitgevoerd. Gemeente Stichtsevecht en de
werkgroep polderreservaat Kockengen wenste een evaluatie van het beheer en de ontwikkeling
van het terrein. Deze evaluatie is in de periode juli 2014 – december 2015 uitgevoerd door Buitegewoon, groenprojecten. Tijdens de evaluatie is zowel naar de opbouw van het beheerplan
2010, ontwikkelingen in beheer en het terrein als naar mogelijke knelpunten en nieuwe
ontwikkelingen gekeken. Daarnaast zijn globaal de doeltypen en doelsoorten beoordeeld i.r.t. de
situatie zoals vastgelegd in het inventarisatie rapport voor het gebied uit 2009 en zijn gesprekken
gevoerd met stakeholders.
Uit de op deze wijze opgestelde analyse kwam naar voren dat het polderreservaat grotendeels
conform het beheerplan is beheerd. Het polderreservaat bevat een groot aantal karakteristieke en
deels schaarse soorten van het voormalig veenweide cultuurlandschap. De ontwikkeling van
soorten en doeltypen is voor zover binnen de beperkte ruimte voor veldonderzoek kon worden
vastgesteld niet substantieel gewijzigd. In veel gevallen is dit positief te beoordelen daar het
polderreservaat derhalve nog steeds aan een groot aantal van belang geachte soorten habitat
biedt. Met betrekking tot de botanische ontwikkeling werd geconcludeerd dat deze zich niet verder
ontwikkeld en blijft hangen in romp gemeenschappen. Dit aspect wordt toegekend aan het
enigszins versnipperde beheer waardoor er onvoldoende ruimte is voor het ontwikkelen van
volwaardige doeltypen, vooral bij nat schraalland. Dit type wordt sterk beïnvloed door
randinvloeden van de naaste gelegen ruigere doeltypen.
Een nieuwe ontwikkeling in het gebied betreft de vestiging van zomerganzen als broedvogel. Deze
ganzen hebben negatieve invloed op zowel de graslandtypen langs het hoofdpad en tegen de
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grote waterpartij als op het recreatie pad. Een afweging hoe hier mee om te gaan zal als gevolg
van de gevoeligheid hier omtrent zorgvuldig en in overleg moeten worden genomen.
Met betrekking tot het oorspronkelijke beheerplan wordt opgemerkt dat het sterk gebiedsintern
gericht is. Een insteek die meer recht doet op de functie van het polderreservaat als schakel in het
Nationaal Natuur Netwerk met de daarbij behorende maatregelen om migratie mogelijk te maken
wordt geadviseerd. In eerste instantie zal dit kunnen worden geïnitieerd door in- en uittrede oevers
langs de Heijcop, het in het beheer opnemen van de gras vegetatie van het dijktalud langs de
Heijcop stuw onder de N401.
M.b.t. het sterk versnipperde beheer alsmede de grote variatie aan zeer kleine houtopstanden
wordt in overweging gegeven om het beheer op perceel niveau te richten en het aantal elementen
te verminderen. Het maken van keuzen per perceel naar één doeltype kan met voldoende mozaïek
om bereikbaarheid binnen de actieradius van doelsoorten te waarborgen. Daarnaast
vereenvoudigd het het beheer en werkt het kostenbesparend zo is de verwachting.
Met betrekking tot het beheer van kunstwerken, recreatievoorzieningen, etc wordt opgemerkt dat
dit (te) beperkt in het beheerplan is geborgd. Ook de afwezigheid van een monitoringsplan wordt
als gemis ervaren. In overweging wordt gegeven om een tabelmatig jaarwerkplan en meerjaren
beheerplan onder toevoeging van actoren op te stellen. Het monitoringsplan kan als ambitie
worden opgenomen in het meerjaren beheerplan.
Samenvattend kan worden gesteld dat het polderreservaat Kockengen een zeer waardevol
natuurgebied betreft wat de afgelopen jaren zorgvuldig en volgens plan is beheerd. Nu gedurende
vijfjaar met het onderhavige beheerplan is gewerkt kan worden overwogen om op onderdelen het
plan bij te stellen en te optimaliseren. Ook kan meer van gebiedsintern naar de functie in het groter
geheel worden gekeken en gewerkt. Op onderdelen worden suggesties voor aanpassing of
bijstelling van inrichting, beheer en organisatievorm gedaan.
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BIJLAGE 1.

Detail uitwerking Noordse woelmuis.

Tijdens de inventarisaties in het kader van de voorbereiding op het beheerplan, is in 2009 het voorkomen
van de Noordse woelmuis in polderreservaat Kockengen vastgesteld (de Jong, Gooswilligen en Noordijk, 2009). Een
belangwekkende vondst daar de ondersoort die in ons land voorkomt het enige endemische zoogdier in ons
land is. De Noordse woelmuis is in 2009 zowel in enkele rietpercelen als in de hooilanden aangetroffen. De
vangst van 12 exemplaren gedurende een onderzoeksperiode van 5 dagen met lifetrapfalls wijst op een
kleine populatie.
Met betrekking tot het vaststellen van de Noordse woelmuis in polder reservaat Kockengen vallen een drietal
zaken op:
1. De vondst lijkt niet te zijn geregistreerd bij de vereniging voor Zoogdieronderzoek (VZZ) en de
Nationale Database Flora &Fauna (NDFF), zie ook kaartbijlage in bijlagefiguur 1.
2. In het beheerplan wordt voornamelijk gebiedsintern gewerkt. Juist het voorkomen van een soort als
de Noordse woelmuis in een gebied dat onderdeel uit maakt van de EHS en de Groene contour van
de provincie Utrecht zou aanleiding kunnen zijn om de rol die deze gebieden kunnen vervullen in het
bij elkaar brengen van de geïsoleerde populaties van de Vechtplassen en de Nieuwkoopse plassen
te versterken door in- en uittrede locaties in het beheer op te nemen en te bezien hoe het NNN en
de Groene contour een goede onderlinge aansluiting kunnen verkrijgen zodat migratie van de
Noordse woelmuis mogelijk wordt;
3. De keuze om het hooiland beheer sterk te fragmenteren lijkt voor een belangrijk deel ingegeven door
het voorkomen van de Noordse woelmuis. De tekst in hoofdstuk 5 van “Inventarisatie
polderreservaat Kockengen, 2009” luidt als volgt: “……. Dit betekend dat in gebieden binnen Natura
2000 gebieden waar de Noordse woelmuis voorkomt het beheer onder meer afgestemd dient te zijn
op de eisen die de Noordse woelmuis stelt. Het polderreservaat ligt weliswaar niet binnen de
begrenzing van een Natura 2000 gebied, maar de verantwoordelijkheid om het beheer af te
stemmen op de Noordse woelmuis blijft natuurlijk aanwezig. Deze is misschien nog wel groter daar
het een klein gebied betreft waardoor bij minder gunstig beheer de Noordse woelmuis in slechte
perioden het heel moeilijk kan krijgen. In onze optiek dient de aanwezigheid van de Noordse
woelmuis leidend te zijn voor het rietland en hooiland beheer. Voor het polder reservaat lijkt een
cyclisch gefaseerd maaibeheer waarbij een deel van de vegetatie bij het maaien in de winter over
blijft staan een goede methode”. Einde citaat.
Ad.1.

Het lijkt wenselijk het voorkomen van de Noordse woelmuis te herbevestigen via een gerichte
inventarisatie met lifetrapfalls. Naast onderzoek in het polderpark is het wenselijk om ook het
westelijk gelegen rietgebied tussen Heijcop en Bijleveld in dit onderzoek te betrekken. Ten bate van
de doeltype keuzen in het NNN en Groene Contour (waarin de Noordse woelmuis als doelsoort voor
de verbindingszones is benoemd) maakt de (onverwachte) vondst van de Noordse woelmuis in
Kockengen het de moeite waard om geschikte biotopen langs de NNN gebieden en de Groene
Contour in dit deel van de provincie Utrecht in zijn geheel te inventariseren op het mogelijk elders
voorkomen van de soort.

Ad.2.

Gezien de ligging van polderpark Kockengen binnen de NNN en Groene Contour van de provincie
Utrecht is het wenselijk om in het beheerplan een paragraaf op te nemen m.b.t. de in- en uittrede
aan de Heijcop en de passage mogelijkheden voor fauna van de N401. Zodat doelsoorten het
gebied eenvoudige kunnen bereiken en verlaten en het gebied een goede bijdrage kan leveren aan
de ecologische verbindingszone in het Utrechts-Hollands veenweidengebied.

Ad.3.

Het ondergeschikt maken van het grasland- en hooilandbeheer aan de Noordse woelmuis als
individuele soort draagt naar onze mening bij aan het niet bereiken van de gewenste vegetatietypen.
De maatregel achten wij daarbij niet nodig voor behoud van de populatie Noordse woelmuizen. Deze
keuze leidt daarnaast tot hogere beheerkosten. Bovenstaande stelling komt voort uit onze
waarnemingen (deze evaluatie) dat de vegetatietype blijven steken in overgangs- en
rompgemeenschappen als gevolg van een (te) beperkte oppervlakte en het sterk gefragmenteerde
beheer. Hierdoor zijn de vegetaties zodanig smal dat ze voornamelijk uit overgangsvegetaties tussen
twee typen bestaan. Met betrekking tot de Noordse woelmuis blijkt uit verschillende verslagen en
rapporten dat de actieradius van de soort tussen zomer- en winterbiotoop gemiddeld 1500 meter
bedraagt. Wij constateren dat zowel voldoende geschikte zomer- als winterhabitat binnen het
polderpark Kockengen (en dus binnen deze actieradius) voorhanden is. Het fragmenteren van het
beheer binnen de afzonderlijke percelen kan derhalve achterwege blijven als een goede mozaïek en
spreiding in het beheer tussen de percelen wordt gewaarborgd.
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FIG. 1. Waarnemingen Noordse woelmuis in Hollands-Utrechts veenweidengebied i.r.t. NNN en Groene Contour Prov. Utrecht
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BIJLAGE 2.

Resultaten baggeropname en waterkwaliteit bemonsteringen.

Bemonsteringpunten met nummering EGV meting, doorzicht en baggeropname.

Exceltabellen en kaart monsterpunten wordt bij drukopmaak ingevoegd..
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124753 / 462884

124750 / 462882

124666 / 462815

124771 / 462823

124766 / 462851

124806 / 462837

124816 / 462811

124836 / 462761

124853 / 462720

124871 / 462680

124879 / 462655

124872 / 462609

11 Watergang westzijde pad tussen 13a & 13b

12 Dijksloot tussen perceel 12a & 15a

13 Watergang tussen 10b & 11b

14 Watergang tussen 11c & 12b

15 Westelijk van hoofdpad tussen 10c & 11c

16 Westelijk van hoofdpad tussen 9 & 10c

17 Westelijk van hoofdpad tussen 7a & 8

18 Westelijk van hoofdpad thv 6a

19 Westelijk van hoofdpad tussen 4b & 5a

20 Westelijk van hoofdpad thv 3b

21 Tussen 1a & 2, ca 20 mtr van hoofdpad

124694 / 462897

9 Wegsloot N401 thv perceel 13a

10 Watergang oostzijde pad tussen 13a & 13b

124804 / 462856

124785 / 462937

7 Zuidelijk perceel 12c in grote plas

8 Wegsloot N401 thv perceel 13c

124883 / 462664

124906 / 462620

4 Grote plas ten noorden van 1b

124834 / 462784

124901 / 462609

3 Ten oosten van duiker in inlaat watergang

6 Grote plas thv perceel nr. 9

124903 / 462599

5 Watergang oostzijde pad westzijde 5b

124682 / 462760

coordinaten

2 Reservaat achter hoofd inlaat

locatie omschrijving

OPNAME GEGEVENS:

1 Bijleveld thv hulppomp

nr.

Waterpeil tijdens de opname - 1.72 NAP

15.5

15.9

16.2

16.1

16.5

16.6

16.5

16.3

17.3

15.7

15.6

15.7

15.3

16.1

16.9

17.0

16.1

16.1

16.1

16.2

17.1

temp. (°C)

5.86

5.87

5.87

5.86

5.86

5.85

5.86

5.85

5.84

5.85

5.85

5.85

5.85

5.83

5.87

5.87

5.87

5.87

5.87

5.85

5.86

pH.

277

288

292

295

334

335

344

358

412

3.83

424

351

496

503

505

501

542

551

567

583

571

EGV (µS)

100%

50%

80%

100%

60%

65%

vegetatie

55%

80%

vegetatie

90%

100%

100%

100%

50%

80%

95%

70%

90%

100%

40%

doorzicht

0.50

0.75

0.70

0.30

0.90

0.70

0.65

0.70

0.75

0.60

0.40

0.30

0.30

0.35

0.85

0.50

0.40

0.65

0.60

0.50

0.90

waterdiepte

0.55

0.80

0.75

0.40

0.95

0.75

0.70

0.85

0.90

0.65

0.45

0.40

0.40

0.50

0.85

0.55

0.50

0.65

0.65

0.50

> 1.00

vaste bodem

opmerkingen

0.05

0.05

0.05

0.10

0.05

0.05

0.05

0.15

0.15

0.05

0.05

0.10

0.10

0.15

0.00

0.05 2 meter uit oever

0.10

0.00 2 meter uit oever (rietwortels)

0.00

0.00

n.v.t. 3 meter uit de oever.

baggerlaag

Tijdens de opname werd het gemaaide gewas uitgereden, lokaal was recent oeverschoning uitgevoerd, wat mogelijk tot enige werveling van organisch materiaal op de bodem kan hebben geleid.

Ondanks het droge weer is de hulppomp voor water inlaat niet gebruikt in de weken voorafgaand aan de waterkwaliteit- en baggerbemonstering op 30 september. Ten dienste van de voorgenomen maai- en
oeverschoningswerkzaamheden was het peil door indroging verlaagd en waterinlaat voorkomen door de pomp uit te zetten (mond.med. G. van Zuijlen).

OPMERKINGEN & BIJZONDERHEDEN

De maand september was een warme en droge maand. Over degehle maand viel gem. 20 mm neerslag (gegevens stations de Bilt & Cabauw) tegen een
meerjarig gemiddelde van 76 mm voor september (bron: KNMI-klimaatdata). Er was weinig wind zodat troebeling door wind effecten niet is opgetreden.

G. van Zuijlen, A. van Doorn (beide werkgroep polderreservaat) & R.J.S. Terlouw, Bui-tegewoon, groenprojecten

WEER AFGELOPEN PERIODE

30-09-14 OPNAME DOOR:
Polderreservaat Kockengen.
Bewolkt 5/8; zonnige periode; + 20°C; Wk 3

PROJECT

WEER TIJDENS OPNAME

LOCATIE

DATUM

Opname waterkwaliteitsaspecten

©	
  Bui-‐tegewoon,	
  groenprojecten

124836 / 462761

124871 / 462680

124879 / 462655

124872 / 462609

19 Westelijk van hoofdpad tussen 4b & 5a

20 Westelijk van hoofdpad thv 3b

21 Tussen 1a & 2, ca 20 mtr van hoofdpad

124816 / 462811

16 Westelijk van hoofdpad tussen 9 & 10c

124853 / 462720

124806 / 462837

15 Westelijk van hoofdpad tussen 10c & 11c

18 Westelijk van hoofdpad thv 6a

124766 / 462851

14 Watergang tussen 11c & 12b

17 Westelijk van hoofdpad tussen 7a & 8

124666 / 462815

124771 / 462823

13 Watergang tussen 10b & 11b

124750 / 462882

12 Dijksloot tussen perceel 12a & 15a

124753 / 462884

9 Wegsloot N401 thv perceel 13a

11 Watergang westzijde pad tussen 13a & 13b

124694 / 462897

8 Wegsloot N401 thv perceel 13c

10 Watergang oostzijde pad tussen 13a & 13b

124804 / 462856

124785 / 462937

7 Zuidelijk perceel 12c in grote plas

124883 / 462664

124834 / 462784

6 Grote plas thv perceel nr. 9

3,8

124906 / 462620

4 Grote plas ten noorden van 1b

5 Watergang oostzijde pad westzijde 5b

3,9

124901 / 462609

3 Ten oosten van duiker in inlaat watergang

4,4

3,8

4,1

4,5

4,1

4,4

4,8

4,4

3,8

4,3

5,3

4,5

4

4,7

4,9

4,3

4,2

4,1

4,4

124903 / 462599

temp. (°C)

124682 / 462760

coordinaten

1 Bijleveld thv hulppomp

locatie omschrijving

OPNAME GEGEVENS:

©	
  Bui-‐tegewoon,	
  groenprojecten

5,89

5,89

5,90

5,92

5,92

5,90

5,91

5,92

5,90

5,92

5,91

5,91

5,90

5,90

5,93

5,92

5,89

5,89

5,89

5,89

5,92

pH.

290

285

287

287

283

276

372

383

437

507

424

375

462

500

501

505

586

605

600

601

625

EGV (µS)

doorzicht

vaste bodem

baggerlaag

Zie opname dd 30/09-2014

waterdiepte

2 meter uit oever

2 meter uit oever (rietwortels)

3 meter uit de oever.

opmerkingen

Veel bewolking af en toe regen maar ook dagen met opklaringen. Over het algemeen weinig neerslag gevallen. Over de gehele voorgaande periode viel
gemiddeld 32 mm neerslag (gegevens station de Bilt en Cabauw)

waterpeil lager dan gebruikelijk a.g.v. nog geen waterinlaatuitgevoerd naar winterpeil.

OPMERKINGEN & BIJZONDERHEDEN

Gerard van Zuijlen & Rudi Terlouw

Bewolkt na nacht met 8 mm regen; windkracht 6 WZW; + 6°C.

10-12-14 OPNAME DOOR:
Polderreservaat Kockengen.

2 Reservaat achter hoofd inlaat

nr.

PROJECT

WEER AFGELOPEN PERIODE

WEER TIJDENS OPNAME

LOCATIE

DATUM

Opname waterkwaliteitsaspecten

niet opgenomen deze ronde
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BIJLAGE 3.

Voorbeeld uitwerking jaarwerkplan.

Excel tabel wordt uitvouwbaar ingevoegd bij druk opmaak
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niets doen
verwijderen houtopslag

knotten

jaarlijks

1x	
  jaar

perceel 4b
vochtig hooiland
maaien excl. 2 meter oever

jaarlijks

jaarlijks

1x	
  6	
  jaar

jaarlijks

1x	
  4	
  jr

jaarlijks

1x	
  5	
  jr

jaarlijks

2x	
  jaar

jaarlijks

2	
  xjaar

frequentie

niets doen
verwijderen houtopslag

perceel 4a
overjarig rietland

niets doen
verwijderen houtopslag

afzetten houtgewas
opsnoeien boven watergangen

perceel 3b
overjarig rietland

perceel 3a
geriefbosje

perceel 2
overjarig rietland

perceel 1d
knotwilgen

perceel 1c
bosje / struweel
boomvormers bij > 6 m afzetten
opsnoeien boven watergangen

perceel 1b
plukweide / vochtig hooiland
maaien tot waterlijn
oever watergang schonen

maaien
oever watergang schonen

perceel 1a
plukweide / vochtig hooiland

maand →
decade →
1

2

jan
3

1

2

feb
3

1

2

mrt
3

1

2

apr
3

1

2

mei
3

1

2

juni
3

1

2

juli
3

1

2

aug
3

1

2

sep
3

1

Voorbeeld voor BEHEERSCHEMA POLDERRESERVAAT KOCKENGEN
2

okt
3

1

2

nov
3

1

2

dec
3

niets doen
verwijderen houtopslag
maaien
oevers meemaaien

niets doen
perceel 8
verwijderen houtopslag
nat schraalland
perceel 4b
maaien
vochtig hooiland
oevers cyclisch meemaaien
maaien excl. 2 meter oever

perceel 7b
nat schraalland

niets doen
verwijderen houtopslag
maaien
perceel 4a
oevers
2m
aan
noord&oost
niet
maaien
overjarig rietland

perceel 3a
geriefbosje
perceel 7a
afzetten houtgewas
nat schraalland
opsnoeien boven watergangen
maaien
perceel 3b
oevers
cyclisch
meemaaien
overjarig rietland

perceel 6b
nat schraalland

perceel 1c
oever watergang schonen
bosje / struweel
perceel 5b
boomvormers bij > 6 m afzetten
vochtig hooiland
opsnoeien boven watergangen
maaien excl. 2 meter oever
maaien tot aan waterlijn
perceel 1d
oever watergang schonen
knotwilgen
perceel 6a
knotten
nat schraalland
maaien
perceel 2
oevers
cyclisch
meemaaien
overjarig rietland

2x	
  
1x	
  jjaar
aar
jaarlijks
1x	
  jaar

even	
  jaren
1x	
  jaar

1x	
  jaar

jaarlijks

1x	
  jaar

jaarlijks

even	
  jaren

1x	
  jaar

jaarlijks

1x	
  6	
  jaar

jaarlijks

1x	
  jaar

jaarlijks

even	
  jaren

1x	
  jaar

1x	
  4	
  jr

jaarlijks

1x	
  jaar

jaarlijks
1x	
  jaar

1x	
  5	
  jr

jaarlijks

1x	
  jaar
2	
  xjjaar
1x	
  
aar

perceel
perceel 1b
5a
plukweide
/ vochtig hooiland
vochtig hooiland
tot waterlijn
maaien maaien
excl. 2 meter
oever
oever
watergang
maaien tot aan schonen
waterlijn

frequentie

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks
jaarlijks

niets doen
maand
→
verwijderen houtopslag
decade →

niets doen
verwijderen houtopslag

perceel 4b
perceel
1a
vochtig hooiland
plukweide / vochtig
hooiland
maaien
excl. 2 meter oever
maaien
maaien tot aan waterlijn
oever watergang
watergang schonen
schonen
oever

perceel 4a
overjarig rietland

perceel 3b
overjarig rietland

1

2

jan
3

1

2

feb
3

1

2

mrt
3

1

2

apr
3

1

2

mei
3

1

2

juni
3

1

2

juli
3

1

2

aug
3

1

2

sep
3

1

Voorbeeld voor BEHEERSCHEMA POLDERRESERVAAT KOCKENGEN
2

okt
3

1

2

nov
3

1

2

dec
3

maaien
oevers cyclisch meemaaien

1x	
  
10	
  jaar
jaarlijks

jaarlijks
1x	
  jaar

perceel
perceel 11c
4b
rietland hooiland
(helofyten functie)
vochtig
verwijderen
houtopslag
maaien
excl. 2 meter
oever

1x	
  xx	
  jaar

jaarlijks

jaarlijks

1x	
  	
  xx	
  jaar

jaarlijks

jaarlijks

1x	
  
jaar
1x	
  1
60	
  
	
  jaar

1x	
  xx	
  jaar

jaarlijks

jaarlijks

1x	
  10	
  jaar

1x	
  xx	
  jaar

1x	
  4	
  jr
jaarlijks

1x	
  	
  xx	
  jaar

jaarlijks
jaarlijks

1x	
  5	
  jr

1x	
  10	
  jaar

jaarlijks
1x	
  xx	
  jaar

2x	
  
jaar
jaarlijks

jaarlijks
even	
  
jaren

2	
  xjjaar
1x	
  
aar

frequentie

1x	
  jaar

even	
  jaren

1x	
  jaar

verwijderen houtopslag
perceel 11b
rietland (helofyten
functie)
perceel
4a
overjarig rietland verwijderen houtopslag
maaien
niets
doen
uitkammen
verwijderenstrooisellaag
houtopslag

perceel 11a opsnoeien boven watergangen
hakhoutbosje
perceel 3b
oevers opsnoeien
overjarig rietland
integraal afzetten houtgewas
niets doen

niets doen
perceel 10c
verwijderen houtopslag
rietland (helofyten functie)
verwijderen houtopslag
perceel 3a
maaien
geriefbosje
uitkammen
strooisellaag
afzetten houtgewas

uitkammen strooisellaag
perceel 1c
bosje
/
struweel
perceel 10a
boomvormers bij > 6 m afzetten
hakhout bosje
opsnoeien boven watergangen
oevers opsnoeien
integraal afzetten houtgewas
perceel 1d
perceel
10b
knotwilgen
rietland (helofyten functie)
knotten
verwijderen houtopslag
maaien
perceel 2
uitkammen
strooisellaag
overjarig rietland

1b
perceel 9
plukweide
/ vochtig hooiland
rietland
(veenmosrietland)
maaien tot
waterlijn
verwijderen
houtopslag
oever watergang schonen
maaien

maaien
maaien
oevercyclisch
watergang
schonen
oevers
meemaaien

perceel 8
1a
plukweide
/ vochtig hooiland
nat
schraalland

maand
→
maaien
decade
→
oevers 2m aan noord&oost niet maaien

perceel 7b
nat schraalland

perceel 7a
nat schraalland

1

2

jan
3

1

2

feb
3

1

2

mrt
3

1

2

apr
3

1

2

mei
3

1

2

juni
3

1

2

juli
3

1

2

aug
3

1

2

sep
3

1

Voorbeeld voor BEHEERSCHEMA POLDERRESERVAAT KOCKENGEN
2

okt
3

1

2

nov
3

1

2

dec
3

oevers opsnoeien
integraal afzetten houtgewas

oevers opsnoeien
knotten
integraal afzetten houtgewas

perceel 4a
perceel
overjarig14a
rietland
knotwilgen in bermvegetatie
niets doen
knotwilgen
knotten
verwijderen
houtopslag
maaien en afruimen bermvegetatie
perceel 4b
oever van watergang schonen
vochtig hooiland
maaien excl. 2 meter oever

niets doen
oevers
opsnoeien
verwijderen houtopslag
integraal afzetten houtgewas

perceel 3b
perceel
overjarig13c
rietland
wilgen griend

1x	
  jaar

jaarlijks

1x	
  4	
  jaar
jaarlijks
1x	
  2	
  jaar

jaarlijks
jaarlijks
1x	
  	
  3	
  á	
  4	
  jr

jaarlijks
1x	
  6	
  jaar
jaarlijks
jaarlijks
1x	
  6	
  jaar

oevers opsnoeien
afzetten houtgewas
check essen tak sterfte
opsnoeien boven watergangen
afzetten

perceel 13b
perceel 3a
essenhakhout
geriefbosje

jaarlijks
jaarlijks

jaarlijks
1x	
  4	
  jr
1x	
  	
  3	
  á	
  4	
  jr

jaarlijks
1x	
  
	
  6	
  jaar

1x	
  5	
  jr
jaarlijks

jaarlijks

2x	
  jaar

1x	
  10	
  jaar

jaarlijks
1x	
  
xx	
  jaar

2	
  xjaar
jaarlijks

1x	
  10	
  jaar
frequentie

1x	
  xx	
  jaar

jaarlijks

1x	
  	
  xx	
  jaar

jaarlijks

niets doen
niets doen
oevers opsnoeien
verwijderen houtopslag

perceel 13a
perceel 2
gemengd bos
overjarig rietland

perceel 12c
perceel
1d
wilgen griend
knotwilgen

perceel 1c
12b
bosje
struweel
elzen /hakhout
boomvormers bij > 6 m afzetten
oevers opsnoeien
opsnoeien
watergangen
integraal boven
afzetten
houtgewas

plukweide
/ vochtig hooiland
perceel
12a
maaien tot waterlijn
oud bosje
oever watergang
schonen
oevers opsnoeien

1a
perceel 11c
plukweide
/ vochtigfunctie)
hooiland
rietland
(helofyten
maaien
verwijderen houtopslag
oever watergang schonen
maaien
uitkammen
strooisellaag
perceel 1b

perceel 11b
rietland (helofyten functie)
verwijderen maand
houtopslag
→
maaien
decade
→
uitkammen strooisellaag

perceel 11a
hakhoutbosje

1

2

jan
3

1

2

feb
3

1

2

mrt
3

1

2

apr
3

1

2

mei
3

1

2

juni
3

1

2

juli
3

1

2

aug
3

1

2

sep
3

1
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2

okt
3

1

2

nov
3

1

2

dec
3

maand →
oevers decade
opsnoeien
→
integraal afzetten houtgewas

oevers opsnoeien
check essen tak sterfte
afzetten

jaarlijks

1x	
  jaar

perceel 4b
vochtig hooiland
maaien excl. 2 meter oever

jaarlijks
jaarlijks

1x	
  	
  8	
  jaar

1x	
  4	
  jaar

jaarlijks
jaarlijks

1x	
  6	
  jaar

1x	
  	
  8	
  jaar

jaarlijks
1x	
  4	
  jaar

1x	
  	
  8	
  jaar

1x	
  4	
  jaar

1x	
  4	
  jr

jaarlijks

1x	
  2	
  jaar

jaarlijks
1x	
  
4	
  jaar

1x	
  5	
  jr

jaarlijks

2x	
  jaar

jaarlijks

jaarlijks
1x	
  
2	
  jaar

2	
  x4
jaar
1x	
  
	
  jaar

1x	
  	
  3	
  á	
  4	
  jr
frequentie

jaarlijks

1x	
  6	
  jaar

jaarlijks

jaarlijks

maaien en afruimen bermvegetatie
perceel 1d oever van watergang schonen
knotwilgen
perceel 15a
knotten
elzensingel,knotwilgen en solitaire bomen
knotwilgen knotten
perceel 2
afzetten elzen singels
overjarig rietland
perceel 15b
niets doen
elzensingel en knotwilgen
verwijderen houtopslag
knotwilgen knotten
perceel 3a
afzetten elzen singels
geriefbosje
perceel 15c
afzetten houtgewas
elzensingel, opsnoeien
knotwilgen boven
en ruigt
struweel
watergangen
ruigte vrijhouden van houtopslag
perceel 3b
knotwilgen knotten
overjarig rietland
afzetten elzen singels
niets doen
watergangen
verwijderen houtopslag
nalopen en schonen duikers
perceel 4a
overjarig rietland
niets doen
verwijderen houtopslag

perceel 1c
bosje
/ struweel
perceel
14b
boomvormers
bij > 6 m afzetten
knotwilgen
in bermvegetatie
opsnoeien boven
watergangen
knotwilgen
knotten

plukweide / vochtig hooiland
maaien tot waterlijn
oever watergang schonen

maaien
knotwilgen knotten
oever
watergang
schonen
maaien en
afruimen
bermvegetatie
perceel 1b oever van watergang schonen

perceel 1a
14a
plukweide /in
vochtig
hooiland
knotwilgen
bermvegetatie

perceel 13c
wilgen griend

perceel 13b
essenhakhout

1

2

jan
3

1

2

feb
3

1

2

mrt
3

1

2

apr
3

1

2

mei
3

1

2

juni
3

1

2

juli
3

1

2

aug
3

1

2

sep
3

1
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2

okt
3

1

2

nov
3

1

2

dec
3

jaarlijks

1x	
  jaar

perceel 4b
vochtig hooiland
maaien excl. 2 meter oever

2x	
  jaar

jaarlijks

hele	
  jaar
jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks
1x	
  6	
  jaar
jaarlijks
jaarlijks
2x	
  jaar

jaarlijks

jaarlijks
jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks

1x	
  4	
  jr

1x	
  jaar

4x	
  jr

jaarlijks
1x	
  
4jr

	
  jr
1x	
  j5aar

xx	
  jaar

jaarlijks
1x	
  
jaar

2x	
  jaar
1x	
  

6x	
  jaar

6	
  x	
  jaar

jaarlijks
jaarlijks

2	
  xjaar

1x	
  4jr

jaarlijks

frequentie

uitleggen vlotjes
perceel 2
bepalen aantal broedpaar
overjarig rietland
bepalen aantal jongen vliegvlug
nietsvlotjes
doen
verwijderen, onderhoud en opslag
verwijderen houtopslag
zomerganzen
perceel 3a
tellen aantal individuen
geriefbosje
tellen aantal broedpaar
afzetten
houtgewas
tellen
paren met
jongen
opsnoeien
boven
watergangen
nestbehandeling uitvoeren
perceel
3b
ringslanghoop
overjarig rietland
omzetten ringslanghoop
niets doen
verzamelen organisch materiaal
verwijderen houtopslag
nestkasten
perceel 4a
schoonmaken
overjarig rietland
controle gebruik
niets doen
verwijderen houtopslag

perceel 1cbeheer
recreatie
bosje / maaien
struweelpaden en uitmaaien banken
boomvormerscheck
bij >scheefstand
6 m afzettenbanken etc
opsnoeien
boven
watergangen
groot onderhoud
/ schilderen
banken/paneel
updaten informatie paneel
perceel 1d
uitvullen gaten wandelpad
knotwilgen soorten beheer.
knotten
zwarte stern

perceel
1b
vrijhouden
in- en uitloop van (drijf) vuil
plukweide / vochtig hooiland
check functioneren
maaien
waterlijn
instellentotzomerpeil
oever watergang
schonen
instellen winterpeil

perceel 1a
nalopen en schonen kunstwerken
plukweide / vochtig hooiland
bagger inpeiling
maaien
pomp
oever
watergang
schonen
doorsmeren en klein onderhoud

maand →
decade →
1

2

jan
3

1

2

feb
3

1

2

mrt
3

1

2

apr
3

1

2

mei
3

1

2

juni
3

1

2

juli
3

1

2

aug
3

1

2

sep
3

1
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1

2
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3

1

2

dec
3

