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Inleiding.
Najaar 2013 is door Bui-tegewoon, groenprojecten in opdracht van het Programmabureau Utrechtwest, de rapportage “Visie op en aanbevelingen voor de weidevogeldoelstelling en
draslandverbinding Demmerik eo”. opgesteld (Terlouw, 2013). De ecologische doelen voor het
gebied ten zuiden van de Spoordijk dienen zich te richten op weidevogels en een functionele
draslandverbinding. In dit deel is het behouden en waar mogelijk versterken van een grote open
ruimte als aanbeveling in genoemde rapportage opgenomen. In het deel ten noorden van de
Spoordijk, is een zogenaamde wetlandkraal (kerngebied in de moerasverbinding) voorzien.
Hier kunnen mogelijk bestaande elementen worden geïntegreerd.
Om in de komende jaren de juiste maatregelen in het inrichtingsplan te kunnen nemen en het
beheer te optimaliseren is het wenselijk de houtopstanden en overige gebiedskenmerken
gedetailleerder in beeld te brengen.
De mogelijkheid bestaat dat ecologische-, landschappelijke- en/of cultuurhistorische waarden van
houtopstanden conflicteren met de weidevogeldoelstelling. Om tot een afgewogen plan te komen is
in het voorjaar van 2014 een opname van de aanwezige houtopstanden in reservaatgebied
Demmerik en de directe omgeving uitgevoerd. Opdracht is dat de onderhavige opname kan
worden benut om in samenspraak met gemeente, beheerders, particulieren eigenaren en
gebruikers tot een gedragen aanpak voor dit onderdeel van het inrichtingsplan kan worden
gekomen. Daarnaast dient de aanpak bruikbaar te zijn om voor het aangrenzende deelgebied met
agrarische natuurbeheer gericht op weidevogels toe te passen.

Werkwijze.
In het voorjaar van 2014 zijn terreinbezoeken gebracht om de aanwezige houtopstanden in kaart te
brengen en voor zover mogelijk nader te verkennen. Alle elementen zijn op kaart ingetekend en kort
beschreven. Naast de feitelijke beschrijving van de elementen is de ecologische en landschappelijke
betekenis beschreven en is bepaald of en in welke mate het element effect heeft op het
weidevogellandschap dan wel een functie kan vervullen in de moerasdoelstelling.
Tijdens een aansluitende bureaustudie is van elk element m.b.v. de website “wat was waar”
(www.watwaswaar.nl) een aantal historische kaarten bekeken om een inschatting te verkrijgen over de
leeftijd van de aanwezige elementen.
Bij het beschrijven van de elementen is voor de onderdelen landschappelijke waarde,
cultuurhistorische waarde, ecologische waarde en effect op weidevogeldoelen, een waarde
toegekend in een schaal van +2 tot -2. Met behulp van deze kwalificatie is in relatie tot de
doelstellingen voor het gebied per element een advies opgesteld over het al dan niet opnemen van
het element in een maatregelen plan. Daarnaast wordt geadviseerd betreffende het toekomstige
beheer en de eventueel gewenste hakcyclus. Tevens is het gebied vanuit weidevogel perspectief op
de factor openheid beoordeeld. De gevonden resultaten leiden tot conclusies en aanbevelingen.

Met deze aanpak wordt een invulling nagestreefd die aansluit op het bomen beleid van de
gemeente De Ronde Venen, zoals verwoord in het beleidsstuk “Bomenbeleid- groener dan nu”
(gemeente Ronde Venen). Doelstelling is dat het uiteindelijke inrichtingsplan op het onderdeel
zaagwerkzaamheden te samen met de rapportage “Visie op en aanbevelingen voor
weidevogeldoelstelling en ecologische verbindingen Demmerik eo” (Terlouw, 2013) en het onderhavige
achtergrond rapport kunnen leiden tot een beoordeling door de gemeente van de kapvergunning
aanvraag.

Gebied.
Het projectgebied is gelegen direct ten zuidoosten van Vinkeveen. Globaal wordt de begrenzing
gevormd door de Geuzensloot in het noorden, het bebouwingslint Demmerik in het westen, de
Demmerikse kade in het oosten en de Ter Aase Zuwe in het zuiden.
In het noorden tussen de Geuzensloot en de Spoordijk is een wetlandkraal voorzien in het
gebiedsconvenant Groor Wilnis-Vinkeveen. In het westen, tegen het bebouwingslint, tussen de
Spoordijk en de Ter Aase Zuwe is het weidevogelreservaat van Staatsbosbeheer gelegen.
Ten zuiden en oosten hiervan ligt het agrarisch gebied waar door de Agrarisch Natuur Vereniging in
samenwerking met de lokale agrariërs eveneens weidevogelbeheer wordt vormgegeven.
Op circa 300 meter achter het bebouwingslint aan de westzijde is van noord naar zuid door het
Staatsbosbeheer weidevogelreservaat en het agrarisch gebied de draslandverbinding voorzien die
aansluiting moet vinden op de voorgenomen verbindingszone Veldwetering.
In polder Demmerik zijn verschillende solitaire bomen en houtopstanden aanwezig. Daarnaast wordt
het gebied doorsneden door het tracé van de voormalige goederen spoorlijn. Aan de oostkant ligt de
recreatieve bosschage “Demmerikse bos” en zijn in wegbermen zowel solitaire bomen, struwelen
als spontane houtopslag aanwezig.
Een integrale gebiedsbeschrijving wordt hier achterwege gelaten. Het gebied is in tal van rapporten
en notities uitgebreid beschreven. Dit rapport dient als achtergronddocument voor het inrichtings- en
maatregelenplan te worden gelezen.

Historische ontwikkeling van houtopstanden en landschappelijke openheid.
Rond 1910 was polder Demmerik een grote open polder met slechts hier en daar een houtopstand
of solitaire boom. Het nog niet aanwezig zijn van de Geuzensloot, de provinciale weg (N 201) en de
Vinkeveense plassen maakte dat de open polder niet alleen een meer open karakter had, maar zich
ook aanzienlijk verder naar het noorden uitstrekte.

Figuur 1 Houtopstanden in Demmerikse polder ca. 1910

Kaarten uit 1926 geven vrijwel een zelfde beeld als 1910 met slechts hier en daar een houtopstand.

4

In de periode na de Tweede wereldoorlog is het aantal houtopstanden sterk toegenomen. Tevens
lijkt er lokaal een afwijkend grondgebruik te zijn ontstaan, is de Geuzensloot gegraven en de
vervening die uiteindelijk zal leiden tot het ontstaan van de Vinkeveense plassen is aangevangen.
Vooral ten noorden van de Spoordijk wijzigt het landschapsbeeld en neemt de openheid af.
Aanvankelijk zal dit naar verwachting niet leiden tot een afname van het broedgebied voor
graslandbroeders. In deze periode vindt landelijk juist de grote toename van graslandbroeders
plaats. Als gevolg van deze toename raken steeds meer gebieden bezet en worden ook suboptimale biotopen bevolkt. De goederen spoorlijn is in deze periode volledig onbegroeid en de
bermen worden door de exploitant d.m.v. een maairegiem beheerd.

Figuur 2

Houtopstanden in Demmerikse polder ca. 1948

Omstreeks 1965 blijft het aantal houtopstanden in de Demmeriksepolder stabiel of treedt een lichte
afname op. Het afwijkende grondgebruik in het noordwesten van het gebied nabij de kern
Vinkeveen lijkt in omvang toe te nemen en langs het bebouwingslint zijn enkele kleine
veldschuurtjes opgetrokken.
Het is de periode waarin de weidevogelbevolking in ons land naar haar hoogtepunt groeit en waarin
de agrarische ontwikkeling, door de opkomst van kunstmest en mechanisatie, een snelle
ontwikkeling doormaakt. De periode 1960 – 1970 wordt algemeen gezien als de decade waarin
agrarisch grondgebruik en weidevogeldoelen optimaal in balans waren om deze vogelgroep de
ideale leefomstandigheden in het broedseizoen te bieden.

Figuur 3. Houtopstanden in Demmerikse polder ca. 1965
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Vanaf het midden van de jaren zeventig in de vorige eeuw komen de eerste berichten over
afnemende weidevogelaantallen als gevolg van een verdergaande ontwikkeling in de landbouw.
In deze periode neemt in veel gevallen de openheid toe doordat de mechanisatie en intensivering
een toenemend ruimte gebruik vraagt wat leidt tot verwijderen van ruigte stukken en bosschages.
De verwachting is dat dit in de Demmerikse polder niet anders zal zijn geweest.
In de begin jaren negentig komt, mede als gevolg de voortdurende afname, het weidevogelbeheer in
opgang. Gelijktijdig wordt het landelijk gebied in toenemende mate gebruikt voor recreatieve
doeleinden als wandelen en fietsen. Het ‘landschap’ krijgt meer aandacht van gebruikers en politiek
en op dammen en karakteristieke plaatsen worden bomen geplant om het landschapsbeeld te
verfraaien. Lokaal komen ook ontwikkelingen op gang om verdwenen elementen te herstellen of
terug te plaatsen. Ook in de Demmerikse polder komen in deze periode meer bomen en
bosschages tot ontwikkeling waarmee de openheid afneemt, in combinatie met de afnemende
dichtheden aan weidevogels worden geleidelijk aan gebieden die minder geschikt zijn verlaten door
weidevogels. De vogels trekken zich terug in de meer optimale gebieden, die meer openheid
kennen. Parallel aan de proces zien we een toename van predators.
Predators hebben in het algemeen een positieve correlatie met de toename van opgaande en
ruigere elementen. Bomen en houtopstanden bieden uitkijkposten en broedgelegenheid voor
predators onder de vogels en intrede biotoop, dekking en voortplantingsplaatsen voor
grondpredators.
In deze periode is de Spoordijk nog steeds geheel onbegroeid, hij is inmiddels buiten gebruik
geraakt en wordt in 1990 ontmanteld. Van dat moment stopt ook het maaibeheer van de bermen en
raakt het gebied begroeid.

Figuur 4 Circa 1990 ontmantelen spoor (foto W.Zaal).

Figuur 5 2013, Spoordijk vanuit het noordoosten.

De ontwikkeling van een toename van opgaande elementen zet door en lokaal ontstaat door
vernatting vanuit natuurontwikkeling en extensivering van particuliere perceeltjes verruiging en een
verdergaande aantasting van de open ruimte.
Het bermbeheer van de Ter Aase Zuwe wordt eveneens extensiever waardoor lokaal in de
oeverzone elzen kunnen kiemen en tot ontwikkeling komen. Ook het toenemende verkeer maakt dat
deze weg meer en meer een barrière voor weidevogels wordt.
Het geheel leidt tot een compartimentering die de Demmerikse polder is als het ware opknipt in twee
delen, één ten noorden van de Spoordijk en één ten zuiden van de Spoordijk. De afname van de
open ruimte wordt verder verstrekt door de ontwikkelingen aan de noordzijde van het gebied
(Geuzensloot, N 201 & vergraven van de Vinkeveensepolder) en aan de zuidzijde door genoemde
verruiging en houtopslag alsmede de verkeerintensiteit op de Ter Aase Zuwe, waardoor het gebied
gedeeltelijk wordt geïsoleerd van de zuidelijke gelegen polder Donkereind.
In figuur 6 zijn de houtopstanden en ruigte elementen zoals aanwezig in het gebied omstreeks begin
2014 weergegeven. Het gebied waar kansrijk gewerkt kan worden aan herstel van de
weidevogelpopulatie o.a. door het herstellen van de openheid is met een rode lijn ingetekend. Voor
nadere informatie omtrent de huidige situatie en de mogelijkheden voor weidevogels in dit
polderdeel wordt verwezen naar de rapportage “Visie op en aanbevelingen voor
weidevogeldoelstelling en ecologische verbinding Demmerik eo. (Terlouw, 2013).
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Figuur 6. Houtopstanden en verruiging in polder Demmerik, 2013.
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Resultaten opname opgaande elementen
In het gebied zijn een groot aantal elementen onderscheiden die variëren van solitaire bomen,
singels, bosschages en ruigten waarin verbossing begint op te treden. Van de gevonden elementen
zijn er 23 gelegen in de zone waar vanuit de weidevogeldoelstelling voor het gebied de openheid
van het landschap prioritair wordt gesteld (Terlouw 2013). De elementen binnen deze begrenzing
worden beschreven aan de hand van de toegekende nummering in onderstaande overzichtskaart
(figuur 7).

Figuur 7 Houtopstanden binnen de voor weidevgels prioritaire open ruimte in polder Demmerik.

Beschrijving elementen binnen prioritaire open ruimte.
In onderstaande paragraaf worden de opgaande en structuurrijke elementen die zijn gelegen binnen
de prioritaire open ruimte voor weidevogels in het reservaat Demmerik en de direct aangrenzende
percelen beschreven volgens een gestandaardiseerde format. De nummering komt overeen met de
nummering in figuur 7.
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1].
Solitaire Schietwilg, met wilgenstruik aan de voet.
Aan de zuidrand van een bredere waterpartij, die in sommige jaren door zwarte sterns als
broedlocatie wordt gebruikt, staat deze solitaire wilg met enige struikvorming aan de voet.
De aangrenzende percelen kennen een extensief beheer en zijn vrij kruidenrijk. Ze vormen een
overgang tussen de graslandtypen graskruidenmix en kruiden rijkgrasland. De percelen kunnen in
hun huidige kwaliteit een goede rol als kuikenbiotoop voor weidevogels en foerageergebied voor
zwarte sterns vervullen.
Landschappelijk
Cultuurhistorisch
Ecologisch
Effect op weidevogels

Advies:






De boom geeft maat en schaal aan het landschap
het betreft relatief jonge beplanting die geen relatie heeft met cultuurhistorisch gebruik .
n.v.t.
De beplanting biedt een uitkijkpost en toekomstig broedbiotoop voor vliegende predators.
Zowel van uit de broedpotentie voor de zwarte stern alsmede de kwaliteit als kuikenbiotoop
is de beplanting ongewenst.
Staatsbosbeheer als eigenaar adviseren om boom en struikgewas geheel te verwijderen en her groei tegen gaan.

+1
-2
0

-2

2]. Solitaire boom en struikbegroeiing op twee dammen.
Op een tweetal verbindingsdammen aanwezig boom en struiken.
Landschappelijk
Cultuurhistorisch
Ecologisch
Effect op weidevogels

Advies:






De boom geeft maat en schaal aan het landschap
het betreft relatief jonge beplanting die geen relatie heeft met cultuurhistorisch gebruik .
n.v.t.
De beplanting biedt een uitkijkpost en toekomstig broedbiotoop voor vliegende predators.
Zowel van uit de broedpotentie voor de zwarte stern alsmede de kwaliteit als kuikenbiotoop
is de beplanting ongewenst.
Staatsbosbeheer als eigenaar adviseren om boom en struikgewas geheel te verwijderen en her groei tegen gaan.

+1
-2
0

-2

3]. Kleine, langgerekte bossage.
Bossage met overwegend hakhout van els dat inmiddels circa 7 jaar oud is.
 Bosschage geeft maat en schaal aan het Landschap en markeert van afstand
de dwarswetering
+1
Cultuurhistorisch
 Het betreft een houtopstand (mogelijk gereifbosje dat al lange tijd (minimaal 1948) aanwezig is
+2
Ecologisch
 De bosschage bidt dekking en broedbiotoop aan diverse dieren
+1
Effect op weidevogels
 De beplanting biedt een uitkijkpost en broedbiotoop voor vliegende predators. Daarnaast
beperkt het element de openheid voor weidevogels in dit deel van het gebied.
-2
Advies: Staatsbosbeheer als eigenaar adviseren om boom en struikgewas af te zetten in een cyclus van minimaal eenmaal per 6 jaar..
Landschappelijk

4 & 5]. Solitaire bomen in middels verwijderd.
6].

Grondlichaam van de voormalige goederen spoorlijn (Spoordijk), begroeid met houtige
gewassen en lage ruigte.
De Spoordijk is sinds het ontmantelen van de feitelijke spoorlijn omstreeks 1990 als gevolg van het
stoppen van het beheer geheel begroeid geraakt met houtige gewassen, evenals braam en
kruidenrijke struweeltypen. De Spoordijk heeft zich hierna ontwikkeld tot een gewaardeerd
wandelgebied voor de lokale bevolking. Ondanks de relatief geringe leeftijd van de begroeiing maakt
deze de Spoordijk zichtbaar en is deze als karakteristiek te benoemen. Voor het recreatief gebruik
geeft de beplanting beschutting bij mindere weeromstandigheden. Bezien vanuit de
weidevogeldoelstelling ten zuiden van de Spoordijk en de potentie die de graslanden ten het
noordoosten van de Spoordijk heeft dient een deel van de begroeiing vanuit dit perspectief te
worden bezien als een barrière die de open ruimte compartimenteert.
Landschappelijk
Cultuurhistorisch

Ecologisch

Effect op weidevogels

 De begroeiing vormt een landmerk en geeft maat en schaal aan het landschap
 Het betreft relatief jonge beplanting die geen relatie heeft met cultuurhistorisch gebruik .
Wel markeert de beplanting het voormalige spoorlijntracé hetgeen als cultuurhistorisch
verwijzing kan worden gezien.
 In de begroeiing en struwelen broeden veel vogels van de tuin- en parkvogelgemeenschap
Het gebied heeft een gevarieerde begroeiing en is naar verwachting rijk aan insecten en
kleine zoogdierfauna.
 De begroeiing versnippert de open ruimte en biedt uitkijkposten en broedbiotoop voor
vliegende predators.

+2

-1
+2

-2
Advies:
Geadviseerd wordt de Spoordijk een gevarieerde begroeiing te geven. In de eerste 400 meter van de westzijde (tot circa 50 meter ten
oosten van het laatste groentetuintje) blijft de beplanting en het bij behorend beheer ongewijzigd. De Spoordijk houdt hier zijn huidig
karakter en markeert de aansluiting met het bebouwingslint van Vinkeveen. Vanaf dit punt wordt de beplanting in een hakhout beheer
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genomen, waarbij lokaal één of enkele overstaanders worden gehandhaafd. Hoe verder naar het oosten hoe intensiever het hak
houtbeheer en hoe kleiner het aantal overstaanders wordt. Dit beheer beslaat een lengte van circa 700 meter en loopt tot de meest
westelijke brug in de Spoordijk. Vanaf deze brug wordt de kade vrij gemaakt van houtige gewassen, struweel en ruigte, waarbij ok de
wortels geheel worden verwijderd. In het vervolg worden de bermen in een graslandbeheer van maaien en/of beweiden genomen.
(Vanuit recreatief oogpunt kan worden overwogen de bermen (deels) toegankelijk te maken en als pluk- en belevingsruimte in te richten
zodat recreanten kennis kunnen maken met botanische doelstellingen en gebied karakteristieke planten). Het laatste gedeelte, vanaf de
tweede brug naar de Demmeriksekade wordt weer in hakhout beheer worden genomen, waarbij als markering en landmerk nabij de
aansluiting met de Demmeriksekade enkele overstaanders kunnen worden gespaard. Bij een inrichting en beheer wat op bovenstaand
advies is gestoeld ontstaat een geleidelijke overgang van hogere begroeiing via hakhout naar een open graskade, en kan een
compromis tussen de weidevogelbelangen enerzijds en de landschappelijke waarde anderzijds worden gevonden.

7].
Solitaire bomen op twee dammen, direct ten westen van een oude langgerekte houtopstand.
Op een tweetal dammen op de westelijke grens van de beoogde open ruimte voor weidevogels
staan enkele solitaire bomen. De westelijk gelegen smalle houtakker is in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer
en wordt al op kaarten uit 1946 aangetroffen. Deze houtakker ligt buiten de beoogde openruimte en is niet opgenomen in
de beschrijving. Er wordt vanuit gegaan dat het recent ingezette hakhoutbeheer wordt voortgezet.
Landschappelijk
 De begroeiing valt visueel weg tegen de nabijgelegen Spoordijk.
Cultuurhistorisch
 Het betreft relatief jonge beplanting die geen relatie heeft met cultuurhistorisch gebruik .
Ecologisch
 De bomen hebben geen ecologische waarde of betekenis.
Effect op weidevogels
 De bomen vormen een uitkijkpost en potentieel broedbiotoop voor vliegende predators.
Advies:
Met particulier eigenaar in overleg treden om de bomen geheel te verwijderen en her groei tegen gaan.

0
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8 & 9]. Solitaire bomen op dam en langs kavel pad.
Op een dam en lang het kavel pad zijn een tweetal solitaire bomen aanwezig die effect hebben op
de beoogde open ruimte voor weidevogels.
Landschappelijk
 De begroeiing heeft vrijwel geen landschappelijk effect.
Cultuurhistorisch
 Het betreft relatief jonge beplanting die geen relatie heeft met cultuurhistorisch gebruik .
Ecologisch
 De bomen hebben geen ecologische waarde of betekenis.
Effect op weidevogels
 De bomen vormen een uitkijkpost en potentieel broedbiotoop voor vliegende predators.
Advies:
Met particulier eigenaar in overleg treden om de bomen geheel te verwijderen en her groei tegen gaan.

0
-2
-2
-2

10].
Klein bosschage op kop van een perceel langs de midden wetering.
In het centrale delen van de grote open ruimte
In het voorjaar van 2013 werd in het element een
tussen de Ter Aase Zuwe en de Spoordijk
nestplaats van een buizerd vastgesteld.
gelegen bosschage die bestaat uit enkele grote
bomen in het middendeel en struweel langs de
randen. Het element is gelegen op een smalle
akker en zal na de Tweede Wereld oorlog zijn
opgegroeid of ingeplant. Op kaarten uit 1948 is
het element nog niet als zodanig zichtbaar. Op
kaarten uit 1965 lijkt het al een vrij robuust
element te zijn. De leeftijd wordt op basis hiervan
op circa 60 jaar geschat. De opbouw maakt dat
het element een fraaie bolvorm heeft een
karakteristiek element is in het landschapsbeeld. Figuur 8 Bosschage nr. 10 gefotografeerd uit het zuiden.
Landschappelijk
Cultuurhistorisch

Ecologisch
Effect op weidevogels

 De begroeiing heeft grote landschappelijke waarden en is karakteristiek in het gebied.
 Het betreft een element wat na de Tweede wereldoorlog is ontstaan of aangeplant.
In het tijdbestek van de onderhavige studie kon niet worden achterhaald of het element
voortkomt uit een cultuurhistorische gebruikswaarde.
 Het element is volgroeid en herbergt zonder twijfel een broedvogel bevolking en vervult
een rol, voor kleine organismen als kleine zoogdierfauna, insecten en ongewervelde dieren.
 Het element vormt een broedplek voor een predator soort, en zal als uitkijkpost door
meerdere vliegende predators worden gebruikt. Daarnaast vormt het een schuilplaats voor
bodempredators midden in het beoogde weidevogelgebied.

+2
+2

+2

-2
Advies:
Gezien de ligging in het weidevogeldeelgebied en het veronderstelde grote effect zowel door de aantasting van de openheid als vanuit de
vestiging plaats voor predators het element omvormen naar een hakhoutbosje, zodat bovenstaande effecten worden verminderd zonder
dat het element op zich verdwijnt. Daar het een particulier element betreft en zowel de omvorming naar hakhout evenals het daar
opvolgende hoog frequente beheer een arbeidsintensieve klus is een subsidieregeling van toepassing laten zijn op het element.
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11 t/m 18]. Solitaire struwelen op dammen.
Direct ten oosten van het reservaat staan op verschillende dammen in particulier eigendom solitaire
bomen en struwelen.
Landschappelijk
Cultuurhistorisch
Ecologisch
Effect op weidevogels






De begroeiing heeft een geringe landschappelijke waarde.
Het betreft relatief jonge beplanting die geen relatie heeft met cultuurhistorisch gebruik .
De bomen hebben geen ecologische waarde of betekenis.
De bomen vormen een uitkijkpost en potentieel broedbiotoop voor vliegende predators,
het struweel biedt dekking in de open ruimte voor bodem predators.

+1
-2
-2
-2

Advies:
Met particuliere eigenaren in overleg treden om de bomen geheel te verwijderen en her groei tegen te gaan.

19 t/m 21]. Rij knotwilgen c.q. enkele in elkaars nabijheid aanwezige solitaire knotwilgen.
In het centrale deel van het beoogde weidevogelgebied staande rij van enkele bomen als mede
enkele in de nabijheid staande losse knotbomen.
Landschappelijk
Cultuurhistorisch
Ecologisch
Effect op weidevogels






De begroeiing heeft een geringe landschappelijke waarde.
Het betreft relatief jonge beplanting die geen relatie heeft met cultuurhistorisch gebruik .
De bomen hebben geen ecologische waarde of betekenis.
De bomen vormen een uitkijkpost vliegende predators.

+1
-2
-2
-2

Advies:
Met Staatsbosbeheer in overleg treden om de bomen geheel te verwijderen en her groei tegen te gaan, als alternatief kan een hoge knot
frequentie worden overwogen.

22].

Grove ruigte vegetatie die het midden houdt tussen een vochtige en een natte ruigte met
lokaal opslag van houtige gewassen.
De verruiging is ontstaan op een voormalige gegraven laagte als weidevogel plas-dras die een
zodanig nat karakter heeft gekregen door inklinking en zetting als gevolg van het langdurig
aanwezige gewicht van het opstaande water.. Het gewenste jaarlijks maaibeheer voor een
dergelijke plas-dras situaties kon hierdoor onvoldoende worden uitgevoerd, waarna verruiging is
opgetreden.
Landschappelijk

Cultuurhistorisch
Ecologisch
Effect op weidevogels

 De landschappelijke waarde van een ruigte element is in hogere mate dan bij
opgaande elementen afhankelijk van persoonlijke gedachten. Vanuit het open
weidelandschap beredeneerd is het een landschappelijke verstoring.
Gezien de historie en doelstelling van het gebied wordt hier uitgegaan van een negatieve
landschappelijke waarde.
 Het betreft een relatief recente landschappelijke aanpassing die geen relatie heeft
met cultuurhistorisch gebruik
.
 De bomen hebben geen ecologische waarde of betekenis.
 De bomen vormen een broedbiotoop voor bruine kiekendief en bieden dekking aan
grond predators. Tevens heeft de verruiging een toenemend effect op de openheid van het
weidvogelgebied en zal naar verwachting als gevolg van houtopslag de ontwikkeling
richting houtopstand in de nabije toekomst verder door zetten.

-2

-2
+2
-2

Advies:
Met Staatsbosbeheer in overleg treden om binnen het inrichtingsplan de verruiging geheel te verwijderen en de onbeheerbare lage delen
te benutten als depot voor het bergen van baggerspecie die vrij komt bij de uitvoering van het baggerplan.

23]. Bomen en houtopslag in de zuidelijke berm van de Ter Aase Zuwe en de naastgelegen oever.
De berm van de Ter Aase Zuwe heeft in het westelijke deel een vrij frequente houtopslag. Naar het
oosten toe wordt dit minder al is het actuele beeld enigszins vertekend door recente
kapwerkzaamheden. Bij gedetailleerder kijken zien we echter dat de afgezette houtopslag weer
begint uit te lopen en zal na circa twee jaar een lint van hout aanwezig zijn waarmee de polder
Demmerik wordt afgesneden van polder Donkereind en de gewenste open ruimte ook hier wordt
gecompartimenteerd. In het oostelijk deel zijn naast houtopslag in de oever enkele solitaire
opgaande bomen aanwezig evenals enkele knotbomen. In het meest westelijke deel treedt ook op
de tegenoverliggende oever opslag van houtige gewassen op als gevolg van een extensief maai- en
/of oeverschoning beheer. De verruiging en verhouting in de eerste 600 meter vanaf het westen is
niet bezwaarlijk voor de open ruimte vanuit weidevogelperspectieven. Ook de eerste 350 meter
vanaf de oostzijde heeft geen effect op de weidevogeldoelen.
Landschappelijk

 De landschappelijke waarde van de aanwezige beplanting is gering.
De knotwilgen kunnen mogelijk een functie vervullen als maat en schaal en maken de

+1

11

Cultuurhistorisch
Ecologisch
Effect op weidevogels

Ligging van de weg herkenbaar in het landschap.
 De weg beplanting heeft geen cultuurhistorische waarde.
 De bomen hebben geen ecologische waarde of betekenis.
 De opgaande bomen vormen een broedbiotoop en uitzichtpunt voor vliegende predators.
De verhouting en verruiging op de oevers kan op termijn een migratie en intrede biotoop
vormen voor grond predators.

0
0
-2

Advies:
Met de gemeente Ronde Venen in overleg treden om de houtopslag in de oever van de Ter Aase Zuwe duurzaam te verwijderen door
afzetten en wegfrezen. Mogelijk kan separaat de oever vanwege de hoge botanische waarden worden geherprofileerd en een duurzaam
op de waardevolle vegetatie gericht beheer worden afgesproken. Naast de aanwezige houtopslag is het wenselijk om de solitaire bomen
te verwijderen in een middendeel met een lengte van circa 1100 m1. Desgewenst kunnen de knotwilgen worden behoud, mits een hoog
frequent zaagbeheer van de knotstoven( 1x 3 jr) wordt opgenomen in het beheerplan.

Uit bovenstaande inventarisatie komt naar voren dat het goed mogelijk is om een grote openruimte
te realiseren waarmee een samenhangend weidevogelgebied van polder Donkereind in het zuiden,
reservaat Demmerik in het westen en het oostelijke en noodoostelijke deel van de Demmerikse
polder kan worden ontwikkeld. Hiertoe dient een eenmalig zaag- en rooiplan te worden opgesteld
als onderdeel van het inrichtingsplan reservaat Demmerik. De onderhavige achtergrondrapportage
kan dienen als onderbouwing voor de aan te vragen kapvergunningen.
Aanbevelingen.
De onderhavige deelrapportage betrekken bij zowel de tot standkoming van het inrichtingsplan
als een eventueel op te stellen koepelbeheerplan.
Particuliere eigenaren van in deze rapportage opgenomen houtopstanden benaderen of
medewerking aan de voorgestelde adviezen kan worden verleend.
Op basis van de adviezen per houtopstand in overleg treden met de eigenaren / beheerders
en overwegen de éénmalige kosten voor verwijdering of aanppassing op te nemen in het
inrichtingsplan voor reservaat Demmerik of het uitvoerings budget voor het gebiedsconvenant
Groot Wilnis Vinkeveen..
Overwegen om voor opgaande elementen die in de beoogde open ruimte voor weidevogels,
vanuit cultuurhistorische- en / of landschappelijke waarden worden gehandhaafd, met een
hoog frequent beheer een beheersubsidieregeling open te stellen.
Het voorgestelde zaag- en herinrichtingsplan voor de Spoordijk in detail uitwerken met een
vertegenwoordiger van de gebruikers en bezien of hieraan een voorstel voor een kleine rond
wandeling vanuit de kern van Vinkeveen kan worden gekoppeld.
Ten noorden van de Spoordijk in het niet begrense deel aan de oostzijde dat potentie heeft als
uitbreidingsgebied voor weidevogel populaties de te verwijderen houtopstanden opnemen in
het inrichtingsplan.
Opgaande elementen in het westelijke deelgebied ten noorden van de Spoordijk zoveel
mogelijk integreren in de inrichting van de wetlandkraal als reeds volgroeide elementen van
natte- en vochtige bostypen.
Een vergelijkbare opname van houtige gewassen ook in polder Donkereind ten zuiden van de
Ter Aase Zuwe uitvoeren en middelen beschikbaar stellen om ook hier een inrichting cq
beheerslag uit te voeren, zodat er een samenhangende openruimte ten bate van het
weidevogelgebied van de Veldwetering in het zuiden tot voorbij de Spoordijk in het noorden
ontstaat.

Samenvatting.
In het convenant Groot Wilnis Vinkeveen is voor het gebied afgesproken dat ten noorden van de
Spoordijk een wetlandkraal zal worden geraliseerd als stapsteen in de ecologische verbinding
tussen de Vechtplassen en de Nieuwkoopse plassen. Binnen het reservaatgebied Demmerik dient
een combinatie van weidevogeldoelen met een draslandverbinding van noord naar zuid te worden
ontwikkeld. In de ten zuiden van de Ter Aase Zuwe gelegen polder Dionkereind dient deze
draslandverbinding door te lopen langs de natste delen om aan te sluiten op de natuurdoelen langs
de Veldwetering in het zuiden. In polder Donkereind zal tevens middels agrarisch beheer de huidige
hoge weidevogeldwaarde behouden en ontwikkeld dienen te worden.
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De Demmerikse polder is van orgine een grote open polder die zich uitstrekte van de Veldwetering
in het zuiden tot voorbij de kern Vinkeveen in het noorden. Op kaartbeelden van 1910 zijn slecht in
zeer beperkte mate houtopstanden zichtbaar. De Vinkeveense plassen waren nog niet ontgonnen
en de provinciale weg doorsneed het gebied nog niet. De Spoordijk was geheel onbegroeid evenals
de overige oost west doorsnijdingen in het gebied.
In de periode 1910 – 1950 nam het aantal opgaande elmeneten toe. Deels zal dit zijn voortgekomen
uit het spontaan begroeid raken van agrarisch minder gunstige perceeldelen en deels zullen
elementen als gerief- en pestbosjes vanuit het toen gangbare gebruik zijn aangelegd.
Na de Tweede wereldoorlog zien we een afname van het aantal houtopstanden hetgeen zal zijn
ingegeven door de opkomende intensivering en mechanisering in het agrarisch gebruik. Er was een
grotere ruimte behoefte voor maai- en hooiland, als gevolg van de toenenmende mechanisatie
waren ook grotere oppervlakte en moeilijk bereikbare plaatsen beheerbaar geworden terwijl de
behoefte aan geriefhout afnam door de opkomst van andere brandstoffen en het eenvoudig en
goedkoop kunnen beschikken over gebruikshout. Vanaf de jaren negentig van de voorgaande eeuw
neemt het aantal opgaande elementen wederom toe als gevolg van landschappelijke inpassingen
en een grotere aandacht voor landschappelijke kwaliteiten. Ook verruiging van een onbeheerbaar
geraakt perceel, extensievering van het bermbeheer en het buiten gebruik raken van de goederen
spoorlijn met als gevolg het stopzetten van het spoorbermbeheer leidt tot een toename van
houtopstanden, verruiging en compartimentering van het gebied.
Uit de inventarisatie blijkt dat 23 opgaande en / of structuurrijke elementen zijn gelegen in de
Demmeriksepolder die een beperking vormen voor d evoorgenomen weidevogeldoelen in het
gebiedsconvenant Groot Wilnis Vinkeveen. Hiervan hebben slechts enkele een ecologsiche-,
cultuurhistorische of landschappelijke waarde. Per element worden deze waarde besproken en
gewaardeerd, waarna een advies omtrent de omgang met het element in het inrichtings- en
beheerplan is opgesteld. Geconcludeerd wordt dat het goed mogelijk is om het gebied te
ontwikkelen naar een grote openruimte waar weidevogels voldoende kansen kunnen krijgen en bij
toegespitst beheer een groeipopulatie kunnen ontwikkelen. Om dit te bewerkstelligen wordt
geadviseerd ook werken buiten de begrenzing van het inrichtingsplan voor reservaat Demmerik
mee te nemen en in overleg te treden met particulier eigenaren gezien de deelgebied
overschrijdende effecten van houtopstanden op weidevogelpopulaties.
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