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Leeswijzer. 
Het onderhavige rapport legt het verloop van beheer en natuurontwikkeling gedurende het 
jaar 2013 vast. Onderwerpen als externe invloeden, weeromstandigheden, uitgevoerde 
werkzaamheden, gebruik en beheer van de percelen, ecologische maatregelen en 
activiteiten, uitgevoerde inventarisaties cq opnamen en onderzoeken worden kort besproken. 
Een gedetailleerd beheerlogboek, verslagen & rapportages van de individuele opname, 
onderzoeken & inventarisaties zijn beschikbaar in het archief van de Natuur Coöperatie 
Krimpenerwaard. 
 
Het rapport begint met een gebiedsbeschrijving en een overzicht van de 
gebiedsdoelstellingen. Aansluitend wordt een overzicht van het verloop van het weer, de 
agrarische activiteiten en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het beheer 
of de ecologische processen besproken. Vervolgens wordt het uitgevoerde beheer 
behandeld waarbij de opeenvolging  van de (agrarische- cq beheer) werkzaamheden door 
het jaar chronologisch wordt gevolgd. Met deze beschrijving wordt de door de Natuur 
Coöperatie Krimpenerwaard gehanteerde werkwijze ten bate van de te behalen 
natuurdoelen verantwoord.  
In hoofdstuk 8 worden de ecologische resultaten en uitgangssituaties behandeld en wordt 
verkregen informatie uit inventarisaties, opnamen en onderzoek bondig gerapporteerd.  
De rapportage sluit af met conclusies, aanbevelingen en een samenvatting. 
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1]. Inleiding. 
 
In 2013 is binnen de Krimpenerwaard gestart met een pilot om een nieuwe organisatievorm voor het 
beheer van natuur- en landschap binnen de EHS te ontwikkelen. Gedachte is om het beheer deels 
meer vanuit het gebied door gebiedspartijen en middels particulierbeheer uit te voeren waarbij lokale 
kennis en ondernemerschap worden benut en draagvlak, resultaatverbetering als kostenreductie 
kunnen worden gerealiseerd. 
 
De in 2012 opgerichte Natuurcoöperatie Krimpenerwaard heeft zich als eerste gemeld om invulling te 
geven aan deze nieuwe werkwijze. Na een intensief lobbytraject heeft de Natuurcoöperatie 
Krimpenerwaard per medio maart 2013 circa 87 hectare grasland in beheer gekregen van Bureau 
Beheer Landbouwgronden en is een pilot overeenkomst voor een periode van tweemaal drie jaar met 
de provincie Zuid-Holland gesloten.  
 
Binnen bovengenoemde  periode van twee jaar ontvangt de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard van de 
provincie Zuid-Holland een projectsubsidie om een (gedeeltelijke) inrichting en het beheer uit te 
kunnen voeren. Gezien de grote mate van achterstallig onderhoud, de slechte staat van kunstwerken 
als bruggen en dammen en het vrijwel ontbreken van terreinvoorzieningen als landbouwhekken en 
greppelduikers is eind maart een aanvullende subsidieaanvraag ingediend voor het opheffen van 
achterstallig onderhoud en ter financiering van de noodzakelijke kosten om het gebied in beheer te 
kunnen nemen. 
 
Halverwege de pilot, na afloop van het seizoen 2015, dient te worden geëvalueerd alvorens de tweede 
periode van drie jaar wordt gestart. Beheerverslaglegging, inventarisatie en monitoring vormen de 
input voor deze beheerevaluatie. Het onderhavige document vormt de eerste rapportage om te zijner 
tijd een goede evaluatie te kunnen opstellen. Naast een verslag over het gevoerde beheer zijn veel 
gegevens omtrent percelen, ecologische kwaliteiten, cultuurhistorische waarden en potenties 
vastgelegd zodat de rapportage op onderdelen naast nulmeting ook als handvat voor het toespitsen 
van het beheer en het maken van keuzen kan worden gebruikt. 
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2]. Gebied. 
 
De pilot beperkt zich tot een aantal percelen in eigendom bij Bureau Beheer Landbouwgronden 
gelegen in de polders Kattendijksblok  te  Gouderak  (ca. 66,5 hectare) en de Nesse te Ouderkerk aan 
den IJssel (ca. 20,5 hectare). In polder Kattendijksblok liggen de percelen verspreid over de polder, 
waarbij enige grotere blokken zijn te herkennen. In polder de Nesse betreft het één blok van 5 
percelen breedte ten noorden van de Veenwetering en een enkel (breed) perceel ten zuiden van de 
Veenwetering. De betrokken percelen zijn weergegeven op de kaart in figuur 1. 
 

      Figuur 1.   Ligging percelen in pilot Natuur Coöperatie Krimpenerwaard. 
 

2.1]   Polder Kattendijksblok. 
 

Polder Kattendijksblok is te karakteriseren als een typische veenweidepolder, met lokaal wat kleine 
bosschages en plaatselijk een solitaire boom. Aan de noordoostzijde van polder Kattendijk ligt de 
Kattendijksblokboezem. Een voormalig boezemland dat sedert circa 60 jaar terug begroeid is geraakt 
met nat elzenbos en al vele  jaren in eigendom en beheer bij de Stichting het Zuid-Hollands 
Landschap. Het gebied herbergt o.a. een kolonie aalscholvers van circa 160 broedpaar, een groot 
aantal broedpaar grauwe gans en een ruiconcentratie krakeend. Daarnaast is het bos van belang als 
broedgebied voor tal van bosvogels. De noordwest grens wordt gevormd door het bebouwingslint van 
de dijk langs de Hollandse IJssel, de Kattendijk. In het zuidwesten vormt de weg Schaapjeszijde met 
een lokaal belang de begrenzing. De Schaapjeszijde heeft aan weerszijde een begroeiing van 

Kattendijk 

de Nesse 
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gemiddeld 6 meter hoge elzenstoven. De zuidoostzijde tenslotte wordt gevormd door de wetering die 
de scheiding vormt tussen de polder Achterbroek en Kattendijk.  
Van oost naar west wordt het gebied doorsneden door de Gouderakse Lange Tiendweg, een 
dwarsverbinding afkomstig uit de ontginningsgeschiedenis van het gebied die is begroeid met elzen- 
en essenstoven en knotbomen. Deze Tiendweg compartimenteert de open ruimte en maakt het 
ecologisch tot twee afzonderlijke deelgebieden. Het noordelijke deelgebied meet circa 100 hectare en 
het zuidelijke deelgebied circa 150 hectare. Naast de percelen van de Natuur Coöperatie 
Krimpenerwaard  wordt op een aantal percelen (ca. 46 hectare) een natuurbeheer gevoerd door de 
Stichting het Zuid-Hollands Landschap.  In totaal is circa 45% van het gebied hiermee in beheer vanuit 
een natuurdoelstelling. De overige circa 55% van de polder bestaat uit agrarisch grasland met een 
gangbaar beheer. 
 
Het gedeelte ten noorden van de Tiendweg kent een aantal houtopstanden die zich met name in het 
meest westelijke deel bevinden, wat daarmee als een matig open ruimte kan worden 
gekarakteriseerd. Het betreft een kleine bosschage rond een plasje enkele locaties met solitaire 
bomen waaronder een karakteristieke circa 55 jaar oude es op circa 50 meter afstand van de 
Tiendweg en een houtwal van circa 100 meter lengte. Met name het westelijke deel van dit gebied is 
daarmee als matig open te karakteriseren, het oostelijke deel vormt een wat grotere open ruimte. 
 
Het gedeelte ten zuiden van de Tiendweg is overwegend open. Slechts lokaal staan enkele relatief 
kleine bomen en struiken in het weiland. In het midden van het gebied staat een karakteristieke en 
beeld bepalende es van circa 65 jaar oud op korte afstand van de Tiendweg. Het zuidelijke deelgebied 
is dan ook te karakteriseren als een grote open ruimte die nog wordt versterkt doordat ook de zuidelijk 
gelegen polder Achterbroek slechts weinig opgaande begroeiing kent. 
 
De bodem wordt gevormd door een klei op 
veengrond die afneemt van circa 80 cm klei dek 
aan de noordwestzijde tegen de rivierdijk naar 
circa 20 cm aan de zuidgrens. De drooglegging 
van het gebied bedraagt circa 70 centimeter in 
het uiterste noordwesten en neemt zowel naar 
het oosten als het zuiden af. In het deelgebied 
ten zuiden van de Tiendweg bedraagt de 
gemiddelde drooglegging circa 35 centimeter.  
Het vigerend polderpeil  in polder Kattendijk 
bedraagt  -2.61 meter NAP. 
 
De sloten zijn overwegend  smal en lopen naar 
de zuidzijde van de percelen veelal af in breedte. 
De gemiddelde breedte bedraagt circa 3 meter, 
maar bedraagt aan de zuidzijde veelal minder 
dan 2 meter  
 
Door het gebied is lokaal een voormalige stroom 
rug als lichte verhoging in het maaiveld zichtbaar 
(figuur 2). 
 
   

 
FIiguur 2.    Stroomruggen in Kattendijk en de Nesse. 

 Figuur 3.    Polder Kattendijksblok lokaal een solitaire boom in het verder open polder landschap, perceel 30 
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2.2]. Polder de Nesse. 
 
Polder de Nesse is een zeer diepe polder (1200 meter westzijde tot 1800 meter oostzijde) die is 
gelegen tussen de Hollandse IJssel en de Ouderkerkse Landscheiding. De polder wordt doorsnede 
door de Nesse Tiendweg en de Veenwetering. Aan de westzijde wordt het gebied begrenst door de 
Berkenwoudse Boezem aan de oostzijde door de lokale weg Schaapjeszijde de begrenzing. Het 
gedeelte waarin de pilot percelen van de Natuurcoöperatie (ca. 20,5 ha) liggen is gesitueerd aan de 
westkant van de polder tussen de Tiendweg en de Landscheiding.  
 
Naast de percelen in beheer van de Natuurcoöperatie wordt op circa 240 hectare natuurbeheer gevoerd 
door het Zuid-Hollands Landschap. De resterende percelen zijn overwegend in eigendom bij Bureau 
Beheer Landbouwgronden en slechts enkele percelen hebben nog een particuliere eigenaar. 
 
De Nesse Tiendweg heeft  in het oostelijke deel een tamelijk dichte begroeiing van knotbomen en 
elzenstoven. Het westelijke deel  is open met lokaal wat (knot)bomen en stoven. In het centrale deel zijn 
door het Zuid-Hollands Landschap in de winter 2012/2013 een aantal grote schietwilgen in het midden 
van de polder  langs de Veenwetering verwijderd om de openheid verder te vergroten t.b.v. de 
weidevogeldoelstellingen. In het noordoostelijke deel is een elzensingel aanwezig van circa 300 meter 
lengte die haaks op de Tiendweg is gesitueerd. In het oostelijk deel ligt een tamelijk groot geriefbos dat 
in de jaren zeventig van de vorige eeuw is aangelegd door een agrariër met belangstelling voor natuur 
en landschap. Slechts lokaal is een enkele solitaire boom of struik aanwezig. De aaneengesloten 
openruimte bedraagt circa 225 hectare welke door gerichte ingrepen eenvoudig is te vergroten naar 
circa 350 ha. 
 
De bodem wordt gevormd door een klei op veengrond. Het klei dek is hierbij relatief dun in het uiterste 
noordoostelijke en zuidwestelijke deel. In het westen is een stroom rug zichtbaar in het landschap en 
bedraagt het klei dek lokaal meer dan 60 cm.  
De drooglegging volgt de loop van de stroom rug en neemt naar het zuiden af. Het noordoostelijke en 
zuidwestelijke deel heeft derhalve de kleinste drooglegging die lokaal minder 30 centimeter bedraagt. 
Ter hoogte van de stroom rug loopt de drooglegging lokaal op tot bijna een meter op enkele percelen. 
De gemiddelde drooglegging ligt tussen 40- en 45 cm. Het vigerend polderpeil in polder de Nesse 
bedraagt  – 1.59 meter NAP. De pilotpercelen in beheer bij de Natuurcoöperatie zijn overwegend 
gelegen in het westelijke deel en liggen langs de oostrand van de stroom rug. Het klei dek bedraagt hier 
circa 30 centimeter en de drooglegging bedraagt gemiddeld circa 40 centimeter. 
 
De sloten zijn tamelijk breed en lokaal zijn enkele zeer brede watergangen aanwezig. Van west naar 
oost neemt de breedte geleidelijk af. Opmerkelijk is de zeer grote dichtheid van krabbenscheer langs de 
Nesse Tiendweg en in het westelijke deel van de polder. Hier bedraagt de bedekking op veel plaatsen 
100%. 

    Figuur 4.      Perceel de Nesse 52, diepe polder met grassenmix vegetatie. 
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3]. Doelstellingen. 
 
De Natuurcoöperatie heeft aangegeven een brede ambitie te hebben ten aanzien van het natuurbeheer 
in de Krimpenerwaard. Hiermee geeft zij aan bereid te zijn om alle vormen van natuurbeheer die aan de 
orde zijn of komen op te willen pakken en er zich in te bekwamen.  
Globaal betreft dit de natuurdoeltypen weidevogelgraslanden, botanische graslanden en kleinschalige 
moerasnatuur, waaronder ook rietlanden. 
De ligging van de percelen in het pilotgebied maakt dat deze kunnen worden benut voor de beide 
graslanddoeltypen. Moeras en rietland elementen komen niet of nauwelijks in het pilot gebied voor. 
In overleg met de provincie Zuid-Holland is besloten om de moerastypen, vooralsnog, buiten de pilot te 
houden. 
 
Ten aanzien van ligging, grondsoort en drooglegging zijn er verschillen in het pilotgebied op te merken. 
De gedeelten ten zuiden van de Tiendweg in zowel polder Kattendijksblok als in polder de Nesse 
betreffen overwegend veengronden met een relatief geringe drooglegging. Hier kan zowel op de 
botanische doelen als op de weidevogeldoelstellingen worden ingezet.  
In de pachtovereenkomsten met de uitvoerend beheerders wordt hier ingezet op “kruidenrijk 
weidevogelgrasland”. Het beheer bestaat uit combinatie van verschralingsbeheer, mozaïekbeheer, 
(extensieve) beweiding en gerichte kleinschalige inrichtingswerken als plas-dras gedeelten en 
natuurvriendelijke oevers.  
 
Ten noorden van de Tiendweg in polder Kattendijksblok liggen overwegend klei op veengronden welke 
gemiddeld een grotere drooglegging kennen dan de percelen ten zuiden van de Tiendweg. 
In dit gebied wordt het beheer afgestemd op botanische doelen in de oevers en randen en op 
weidevogelbeheer. Het bijbehorende pakket betreft “extensief weiland” en “soortenrijke rand”, waarbij 
het beheer bestaat uit een combinatie van extensief beweiden en maaien. 
De gekozen doeltypen sluiten aan bij de pakketten uit de subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer. 
 
4]. Organisatie en werkwijze. 
 
 4.1]  Uitgifte van gronden. 
De ingebruikname van in de pilot  betrokken percelen vindt plaats middels een pachtovereenkomst 
geliberaliseerde pacht van Bureau Beheer Landbouwgronden aan de Natuurcoöperatie 
Krimpenerwaard. Hierin is opgenomen dat de Natuurcoöperatie is gerechtigd de betreffende gronden 
onder te verhuren aan haar leden. 
De uitgifte van de gronden onder de leden is verzorgd door een externe commissie welke door de het 
bestuur van de Natuurcoöperatie hiertoe is aangezocht. Deze commissie die uit drie onafhankelijke 
personen bestaat  heeft de uitgifte op basis van een aantal toedelingscriteria uitgevoerd onder de 
agrarische leden van de natuur coöperatie. 
 
 4.2]. Voorwaarden in pachtcontracten. 
 
Het feitelijke graslandbeheer wordt uitgevoerd door agrarische leden van de Natuurcoöperatie 
Krimpenerwaard. Hierbij wordt gewerkt met een gebruiksovereenkomst tussen de Natuurcoöperatie 
Krimpenerwaard als de in gebruik gevende partij en haar individuele leden als de in gebruik nemende 
partij. Als algemene voorwaarden zijn hierbij o.a. opgenomen: 

  Alle voorwaarden zoals opgenomen in de pachtovereenkomst tussen Bureau beheer  
  landbouwgronden en de Natuurcoöperatie zijn onverkort van toepassing; 

  Het in acht nemen van bepalingen uit mest- en ammoniakwetgeving, keur van het  
  hoogheemraadschap en andere wettelijke bepalingen en verplichtingen; 

  Het hanteren van de “Gedragscode Goede Landbouwpraktijk”; 

  Niet maaien voor 1 juni; 

  Niet in het donker maaien in het broedseizoen (tussen 01 april en 15 juli); 

  Faunabeheer, jacht- en/of schadebestrijding vallen buiten de verantwoordelijkheid van  
  de gebruiker; 
 
Naast algemene voorwaarden is in een bijlage op perceelniveau het beheerdoeltype vastgelegd. Aan 
deze beheerdoeltypen zijn voorwaarden m.b.t. maai data, beweidingperiode en intensiteit, bemesting, 
oeverbeheer, plas-dras stand, etc.  gekoppeld. In bijlage 1 & 2 zijn de beheerdoeltype per polder op 
kaart weergegeven. 
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 4.3]. Beheerregie. 
 
De dagelijkse begeleiding van het gebruik en beheer is in opdracht van de Natuurcoöperatie verzorgd 
door Bui-tegewoon, groenprojecten. Aan deze begeleiding is invulling gegeven middels regelmatige 
terreinbezoeken en het onderhouden van contacten met de beheerders van de Natuurcoöperatie.  
Onderwerpen die tijdens de begeleiding aan de orde kwamen, waren o.a.: 

  Controle op de contractvoorwaarden; 

  Beoordelen en aansturen van het plas-dras beheer;  

  Check op inscharing vee en maai data i.r.t. aanwezige broedvogels; 

  Advisering omtrent het al dan niet mee maaien van slootkanten bij de 1
e
 maaisnede  

  i.r.t. de kwaliteit van de  oevervegetaties; 

  Advisering m.b.t. omgang met storingssoorten; 

  F&F-wet begeleiding bij inzaaien voormalige maisakker & aanleg brug in broedseizoen; 

  Advisering en uitgifte begeleiding van de oever slootschoning; 
 
 
 4.4]. Uitvoering en uitvoeringsbegeleiding. 

 
De percelen zijn beheerd door leden van de Natuurcoöperatie die als praktiserend agrariër actief zijn in 
het gebied. Voor enkele werkzaamheden werden externe ingehuurd zoals voor het op peil houden van 
de plas-dras situaties en het in het eerste jaar opheffen van zwaar met storingssoorten besmette 
percelen. De oever slootschoning is collectief uitgegeven aan een tweetal aannemers onder regie van 
de Natuurcoöperatie op basis van een door de beheerregisseur opgesteld plan van aanpak. 
 
Ook m.b.t. maaiwerkzaamheden, het al dan niet mee maaien van slootkanten en het inscharen van vee 
zijn specifieke situaties en beheermethoden steeds één op één met de betrokken beheerder besproken 
door de beheerregisseur. Waar gewenst werd een gezamenlijk veldbezoek gebracht om de situatie in 
het veld te bespreken of uit te leggen. Ook met extern ingehuurde bedrijven of personen is voor 
aanvang van de werkzaamheden overleg gevoerd. Dit betrof onder andere het op peil houden van de 
plas-dras percelen en het in het veld bespreken van de uitvoeringswijze op zwaar met storingssoorten 
besmette percelen. 
 

   Figuur 5.   Overleg tussen aannemer en beheerregisseur bij instellen plas- dras. 

 
 
De contacten tussen aannemers, agrarisch beheerders en de beheerregisseur zijn in het verslagjaar 
plezierig verlopen. Ervaren werd dat de agrarisch beheerders enthousiast en geïnteresseerd 
deelnamen aan het natuurbeheer. In de contacten werd opbouwend en meedenkend met elkaar 
gesproken, waarbij door de agrarisch beheerders pragmatische oplossingen werden aangedragen om 
gezamenlijk tot het beste resultaat te komen voor zowel de natuurdoelstellingen als het agrarisch 
medegebruik.   
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 4.5].  Kennisontwikkeling en informatie verstrekking. 
 
De Natuurcoöperatie Krimpenerwaard streeft er naar kennisontwikkeling omtrent behoud en beheer 
van natuur- en landschap en de bijbehorende kenmerkende flora- en fauna van het gebied te 
ontwikkelen. Gedurende het verslagjaar zijn hiertoe de volgende activiteiten ontwikkeld naar haar 
beheerders en overige leden.  
 
Alle beheerders van percelen in de pilot van de Natuurcoöperatie hebben in het verslagjaar een 
basiscursus weidevogelbeheer gevolgd bij  Landschapsbeheer Zuid-Holland.  
 
Door de beheerregisseur is met enige regelmaat (zes maal) een natuurbericht verstrekt aan alle leden 
van de Natuurcoöperatie. Naast algemene info over natuur en landschap die op dat moment aan de 
orde was, informatie over het op dat moment relevante terreinbeheer is tevens onder elk natuurbericht 

een zogenaamde  “  tip natuurbeheer” gegeven. De informatie en tip in deze natuurberichten is 
steeds zo opgesteld dat deze breder toepasbaar is dan alleen binnen het pilotgebied.   
De Natuurcoöperatie streeft er naar hiermee een stimulans te gegeven aan het natuur- en 
landschapsbeheer ook buiten de begrensde gebieden. 
 
Op specifiek situaties en onderdelen is één op één overleg gevoerd en toelichtingen gegeven aan de 
beheerders omtrent het te voeren beheer. Voor meer algemene werkzaamheden is per mail een 
beheeradvies op maat gegeven. Onder andere heeft dit in het verslagjaar plaatsgevonden voor alle 
slootoevers. Hierbij is vooruitlopend op het maaien van de eerste snede aan alle beheerders per 
oever het meest optimale beheer van wel, niet of half hoog uitmaaien van de slootkanten aangereikt, 
en een toelichting gegeven op oeverbeheer in relatie tot natuurwaarden. Doel is een zo gunstig 
mogelijke uitgangspositie te verkrijgen voor het beheertype soortenrijke (sloot) rand. 
 
 
5].  Weeromstandigheden, werkzaamheden en vestiging van weidevogels. 
 
Na een matig koude winter, bleef ook het voorjaar lang koud, waarbij in de nacht van 13 maart nog 
matige en lokaal zelfs strenge vorst optrad. M.b.t. de vaste mestgift bood dit mogelijkheden om deze 
mest zonder bodembeschadiging aan te wenden voordat de vogels arriveerde.  
 
Na de koude en droge maand maart zette dit weerbeeld zich in april voort. De droge omstandigheden 
maakte eventueel noodzakelijke landbewerkingen als rollen en slepen goed mogelijk daar de percelen 
goed toegankelijk waren en ook begin april de weidevogels nog verstek lieten gaan. Uiteraard leidde 
de lang aanhoudende koude ook tot een trage start van de grasgroei.  
Rond de tweede decade van april begonnen de vogels binnen te komen en werden op de plas-dras 
gebieden in de ruime omgeving de eerste paarbindingsactiviteiten van grutto’s waargenomen. Hoewel 
de verschillende soorten elk op eigen manier en in meer of mindere mate reageerde op het afwijkende 
weerbeeld kan in het algemeen worden gesteld dat de vestiging in het broedbiotoop later en meer 
gespreid dan in reguliere jaren plaatsvond. 
 
Na de droge maanden maart en april volgde een natte meimaand. De koude bleef voortduren en ook 
mei sloot af met een gemiddeld te lage temperatuur. Als gevolg van dit weerbeeld in de gehele 
voorjaarperiode vond het maaien laat en gespreid in de tijd plaats. Voor de laat met broeden gestarte 
weidevogels was dit een gunstige ontwikkeling in het gangbaar agrarisch grasland.  Eendachtige 
grasland broeders kwamen in relatief hoge dichtheden en een ruim soortspectrum tot broeden. De 
piek in de vestiging van deze soortgroep vond tussen 10- en 20 mei plaats.  
 
Met betrekking tot de percelen met een uitgestelde maaidatum kwam de late start minder goed uit, 
daar in tegenstelling tot in een regulier jaar de kuikens op de vroegst gemaaide percelen (05 juni) nog 
niet oud genoeg waren om de maaimachines te ontvluchten en de maaiactiviteiten plaats zouden 
vinden als een groot deel van de eendachtige nog niet uit was. De grote mate van spreiding bij het 
maaien van de percelen, de zorgvuldig beheerde mozaïek in de percelen van de Natuurcoöperatie, 
het waar nodig geacht naar achteren verplaatsen van maai data, het laten overstaan van 
kuikenstroken en het niet mee maaien van oevers waar broedende eenden op grond van territoriale 
waarnemingen werd vermoed zorgden er voor dat er toch vele kuikens groot kwamen. 
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De eerste decade van juni was zonnig, maar bleef de temperatuur nog aan de lage kant. Op enkele 
nachten bereikte het kwik waarden die dicht bij het nulpunt kwamen. In de tweede helft van de maand 
liep de temperatuur snel op en werden enkele tropische dagen en een ruim aantal zomerse dagen 
genoteerd. In ons gebied was juni ook als droog aan te merken lokaal in het oosten van het land 
vielen echter enkele zware buien waar we een klein beetje van meekregen. 
De grasoogst heeft in deze maand op ruime schaal plaats gevonden, maar zoals boven vermeld wel 
met een grote spreiding tussen de verschillende percelen waardoor er steeds een goed mozaïek voor 
de weidevogels aanwezig bleef. 
 
Begin juli zette het zomerse weer door en de maand is als warm en droog de boeken in gegaan. 
Behoudens enkele buien aan het einde van de maand viel er nauwelijks neerslag. Het weertype had 
als gevolg dat de her groei van het gras langzaam verliep en de vegetatie een open structuur bleef 
houden. In deze maand is het weidevogel seizoen normaliter beëindigd  maar in 2013 er door de late 
start nog steeds enkele nesten en paren die jongen groot brachten in de polders aanwezig. 
 
Na juli was ook augustus een warme en droge zomermaand. Aan het begin van de maand werden 
enkele tropische dagen gemeten waarbij de temperatuur ruim boven de 30° Celsius uitkwam. 
 
De maand september kende dit jaar verschillende gezichten. Na een eerste week die zich in navolging 
van augustus van de zomerse kant liet zien en zelfs de eerste tropische septemberdag sinds 1991 
opleverde begon een kletsnatte periode waarin de gemiddelde hoeveelheid neerslag van de 
september maand met 50% werd overschreden. Een tweede record werd gevestigd met de natste 
september maand sinds 2001. De laatste tien dagen van de maand herstelde het weer zich en kon 
worden gesproken over rustig en gemiddeld september weer. Voor het graslandgebruik was deze 
herstel periode hard nodig. De nattigheid droogde snel op en aan het einde van de maand werdt er op 
vele plaatsen weer een snede gras gemaaid. 
 
Het rustige weerbeeld zette door in de eerste 10 dagen van oktober. Ook in deze periode werd op tal 
van plaatsen nog een snede gemaaid en stond  op vele percelen een mooie naweide. Rond de 10

e
 

van de maand kwam een omslag en trad een periode van 5 zeer natte dagen aan. Met name het 
weekend van 11 tot 13 oktober leverde veel neerslag op. Laag gelegen percelen kwamen gedeeltelijk 
blank te staan, greppels stonden vol en polderpeilen overschreden lokaal met meer dan 10 cm. Na het 
natte weekend verbeterde de weeromstandigheden en werd het op de 22

e
 zelfs meer dan 20°C. Aan 

het einde van de maand verslechterde het weer en op 28 oktober kregen we te maken met een zware 
westzuidwester storm, waarbij geruime tijd windkracht 10 werd gemeten. In deze periode vond ook de 
uitscharing van het meest vee plaats van de percelen 
 
 
 
 
 

KADER:    Broed- en kuikenperioden bij twee soorten  weidevogels  
in de Krimpenerwaard. 

 
Kievit meer jarig gemiddelde    50% paren met een legsels  05 april; 

      uitkomstpiek tussen 22 – 28 april; 
 
 2013      05 april nog nauwelijks legsels aanwezig; 
     18 april 50% paren met een legsel; 
     uitkomst piek sterk gespreid (03- & 16 mei); 
     veel tweede legsels; 
 
Grutto meerjarig gemiddelde    50% met een legsel  18 april; 

      uitkomst piek tussen 05 & 12 mei; 
 
 2013     in periode 17 tot 20 april eerste legsels gevonden; 
      23 april 50% paren met een legsel; 
     uitkomstpiek tussen 15- & 25 mei; 
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6]. Externe invloeden. 
 
Als gevolg van de situatie dat pas laat in het seizoen duidelijkheid werd verkregen omtrent het 
doorgaan van de pilot natuurbeheer was het niet mogelijk voor aanvang van het broedseizoen 
voorbereidende werkzaamheden aan zowel de percelen, houtopstanden als algemene 
terreinvoorzieningen uit te voeren. Hierdoor is het beheerseizoen gestart met een ongunstige 
uitgangssituatie van o.a. de houtopstanden verspreid in het gebied en langs de Gouderakse Lange 
Tiendweg. Ook waren als gevolg van een minder zorgvuldig beheer in de afgelopen jaren op enkele 
percelen lokaal zware ruggen slootvuil en zich ontwikkelende oever ruigten aanwezig. Tenslotte werd 
op een aantal percelen bij aanvang geconstateerd dat er bovenmatig zware besmetting met 
storingssoorten als krul- en ridderzuring en akkerdistel optrad. 
 
In de polder Kattendijksblok te Gouderak is in het verslag jaar een gastransportleiding door de 
Gasunie aangelegd. Over de benodigde percelen en het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden 
was in beginsel een andere planning gecommuniceerd. Hierdoor is het noodzakelijk geweest het 
beheer op enkele percelen vroeg in het voorjaar aan te passen. Voorafgaande aan het broedseizoen 
zijn namens de Gasunie in het kader van het protocol Flora- en faunawet linten in het grasland 
geplaatst die de vestiging van broedvogels moesten voorkomen, daar er ook werkzaamheden in het 
broedseizoen waren gepland. Deze linten stonden op percelen die direct grenzen aan enkele percelen 
in beheer bij de Natuurcoöperatie. Het ligt in de rede dat deze ‘vogelwerende’ maatregelen ook effect 
op de direct aangrenzende percelen hebben gehad. Uiteindelijk zijn als gevolg van externe 
omstandigheden de werkzaamheden uitgesteld tot na het broedseizoen, waarbij helaas is verzuimd 
de linten (tijdelijk) te verwijderen. 
 
Als gevolg van het koude en late voorjaar is er ook op de percelen in gangbaar agrarische gebruik laat 
en sterk gespreid gemaaid. Deze situatie heeft er toe geleidt dat er in de polder ook buiten de 
percelen met een op natuur gericht beheer een gunstige spreiding en mozaïek aanwezig was. 
Overwegend werden dan ook gunstige opgroeicondities geboden aan kuikens van graslandbroeders 
met een goed uitkomst resultaat voor de gehele polder als gevolg. 
 
 
7]. Beheer.   
 

 7.1]  Zagen, onderhouden openheid landschap. 

Doordat het zaagseizoen al was beëindigd voordat tot overeenstemming over de pilot werd gekomen 
kon geen zaag- en snoeiwerk aan (knot) bomen en (elzen) singels plaatsvinden vooruit lopend op de 
start van het grasland beheer.  
Daar de situatie op met name de Tiendweg in polder Kattendijksblok vrij zwaar achterstallig was, bleek 
het vanuit toegankelijkheid noodzakelijk lokaal toch nog enig zaag werk uit te voeren. Daar waar dit  
mogelijk was zijn de te zagen bomen en struiken door de beheerregisseur beoordeeld op de 
aanwezigheid van broedvogels en vleermuizen alvorens tot snoeien werd overgegaan. 
 

7.2]. Onderhoud terreinvoorzieningen (rasters, hekken, bruggen en dammen). 

M.b.t. de achterstallige situatie aan kunstwerken als bruggen, dammen, rasters en hekwerken is 
medio maart door de Natuurcoöperatie een aanvullende subsidie aanvraag ingediend. De aanvraag 
betreft financiering voor het opheffen van achterstallig onderhoud en van de noodzakelijke werken om 
tot in gebruik name te kunnen overgaan. Daar de behandeling van de subsidie aanvraag een langere 
looptijd kent is aan de beheerders gevraagd in het eerste jaar zelf voor (tijdelijke) voorzieningen zorg 
te dragen om de percelen toegankelijk te maken en veekerend te maken. De beheerders hebben hier 
positief op gereageerd en zijn creatief met dit knelpunt om gegaan.  
 
Daar één perceel door Bureau Beheer Landbouwgronden in gebruik was gegeven dat in het geheel 
geen ontsluiting kende is hier in opdracht van deze instantie een nieuwe brug aangelegd. Mede als 
gevolg van de noodzakelijke vergunning aanvraag kon de feitelijke aanleg pas in de 2

e
 helft van april 

plaats vinden.  Daar ook hier de werkzaamheden noodgedwongen in het broedseizoen diende plaats 
te vinden is daags voorafgaand aan de start van de aanleg de werklocatie door de beheerregisseur 
geïnspecteerd op aanwezigheid van broedende vogels en overige Flora- en faunawet gerelateerde 
organisme en situaties. 
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7.3]. Rollen en slepen. 

Als gevolg van de lang aanhoudende koude konden alle voorbereidende landwerkzaamheden ruim 
voor aankomst van de vogels plaatsvinden. Daar als gevolg van de wat latere aanvang van de pilot de 
beheerregie pas eind maart kon aanvangen konden gegevens over deze werkzaamheden in het 
verslagjaar niet worden gevolgd. 
 

7.4]. Omvormen voormalige maisakker naar grasland. 

Op één van de in beheer verkregen percelen was in voorgaande jaren een maisakker aanwezig.  
De maisakker moest worden omgevormd naar een grasland, echter door het koude voorjaar en het 
regenachtige weer in maart konden de werkzaamheden pas in de eerste helft van april worden 
uitgevoerd. Daar het broedseizoen inmiddels was begonnen is het protocol van de gedragscode 
Natuurbeheer - Flora- en faunawet hiervoor gevolgd. Door de beheerregisseur is de avond 
voorafgaand aan de voorgenomen werken het perceel afgezocht op aanwezige nesten. Toen deze 
niet aanwezig waren is het perceel vrij gegeven voor uitvoering. In een periode van 2 dagen is 
vervolgens het perceel gefreesd, geëgaliseerd, ingezaaid en gerold. Het inzaaien heeft hierbij plaats 
gevonden met een laat hooilandmengsel aangevuld met enkele kilo’s klaver om snel een insectenrijke 

vegetatie te ontwikkelen. 
 

7.5]. Bemesten.    

Even als het rollen en slepen viel ook de hoofdperiode voor bemesting voordat de beheerregie was 
geregeld. Behoudens wat losse waarnemingen zijn de gegevens over bemesting achteraf verzameld 
door de beheerders te interviewen over dit onderwerp. Uiteraard levert deze aanpak een beperktere 
informatie op dan een registratie op perceel niveau. 
Uit de verkregen informatie komt naar voren dat vrijwel alle pachters een eenmalige vaste mestgift van 
circa 10 tot 12 ton per hectare hebben aangewend op de percelen. Overwegend is deze 
mestaanwending na het maaien van de eerste snede uitgevoerd. In enkele gevallen is het de 
beheerder gelukt de mestaanwending voor aanvang van het broedseizoen in de laatste week van 
maart te realiseren.  
Omtrent de samenstelling van de vaste mest (reguliere vaste mest, compost mest en/of ingedikte 
dunnen mest) is in  het onderhavige jaar geen informatie verzameld. De verwachting is dat als gevolg  
van de eenmalige mest aanwending in relatie tot de oogst van meerdere sneden gras per perceel 
door  de gunstige omstandigheden in zomer en het vroeg najaar er netto nutriënten zullen zijn 
afgevoerd van de percelen en derhalve een verschraling conform de doelstellingen is gerealiseerd. 
 
De wijze van aanwending is eveneens niet vastgelegd in het onderhavige jaar. De aanwendingswijze 
is van grote invloed op de kwaliteit van met name oever- en greppelvegetaties, alsmede 
waterkwaliteit. Aanwending met een traditionele kettingstrooier is arbeidsintensiever maar geeft 
ecologisch de beste resultaten. Bij aanwending van de moderne schotel- en trommelstrooiers kan met 
eenmaal hen en terug rijden de bemesting worden gerealiseerd, maar is het vrijwel onmogelijk om 
greppels, oevers en in sommige gevallen sloten te vrijwaarden van mest.  

 

7.6]. Plas-dras beheer. 

Doordat de definitieve beschikking waarmee de pilot kon worden opgestart in de tweede helft van 
maart beschikbaar kwam, werden ook de vestiging plas-drassen laat ingesteld. Waar normaliter vanaf 
begin februari vestigingsplas-dras wordt opgezet kon nu vanaf half maart worden gestart.  
Aanvankelijk waren drie locaties geselecteerd om plas-dras te zetten. Het betrof de percelen 
Kattendijk 93a en 129b en de Nesse 86a. Daar bij het ter beschikking krijgen van de percelen bleek 
dat perceel Kattendijk 129b niet bereikbaar was als gevolg van het ontbreken van een perceeltoegang 
(brug) kon deze locatie in 2013 niet als plas-dras worden benut. De beide overige locaties zijn in week 
13 (25- t/m 30 maart) ingericht en volgepompt. Kort voordat de percelen zijn volgepompt heeft een 
bemonstering van het bodemleven plaatsgevonden. De rapportage hiervan is opgenomen in het 
centrale archief van de Natuurcoöperatie. In figuur 6 zijn ter illustratie beelden opgenomen van het 
volpompen en het onderzoek naar de beschikbare hoeveelheid bodemleven alsmede een print van de 
resultaten tabel van het bodemleven onderzoek. De plas-drassen zijn in stand gehouden tot de laatste 
decade van mei waarna zij als gevolg van verdamping verder konden indrogen. Bij de plas-dras op 
perceel de Nesse 86a is aanvullend door de beheerder de ingedroogde plas dras niet mee gemaaid 
bij het maaien van de eerste snede zodat aanvullend kuikenbiotoop beschikbaar kwam in dit deel van 
de polder. 
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Figuur 6.   Parallel aan het instellen van de plas-dras heeft een bodemleven bemonstering plaatsgevonden. 
 

7.7]. Weiden.     

Een aantal percelen die in het beheerplan als standweiden perceel waren opgenomen werden in het 
voorjaar niet beweid. Op één locatie bleken als gevolg van het ontbreken van een brug of dam de 
percelen niet bereikbaar. Pas na het gereedkomen van de brug begin mei konden deze betreden 
worden. In overleg met de beheerder is besloten hier de eerste snede na 5 juni te maaien.  
Een tweetal beheerders heeft, aanvankelijk zonder overleg, er voor gekozen om de eerste snede niet 
als standweiden te benutten maar laat te maaien. De trage groei in het voorjaar en de verwachte 
geringe hoeveelheid ruwvoer die bij de eerste snede winbaar was maakte dat deze ondernemers er 
voor kozen om extra percelen te maaien. Als gevolg van deze aanpassingen ontstond in eerste 
instantie twijfel of de beheermozaïek voldoende intact zou blijven. Over de ecologische aspecten van 
deze op zich bedrijfseconomische keuze zijn contacten geweest tussen beheerder en 
beheerregisseur. Geconcludeerd is hierbij dat de gespreide ligging tussen gangbaar agrarische 
percelen en de spreiding binnen het gebied, die mede door het late voorjaar werd ingegeven, in 
combinatie met de matige oogst omstandigheden maakte dat er gefaseerd werd gemaaid. Hierdoor 
kon toch steeds een goede mozaïek met volop kansen voor weidevogels en kuikens worden 
gerealiseerd. De gekozen aanpak heeft derhalve in het onderhavige jaar niet tot problemen geleidt. 
Anderzijds is het zaak om afwijkingen t.o.v. het aangegeven beheer steeds in overleg te realiseren 
zodat bedrijfsmatige aspecten en ecologische aspecten evenwichtig kunnen worden beoordeeld. 
  
Op enkele percelen bleek het in de standweiden percelen noodzakelijk om een nestbeschermer te 
plaatsen. Waar gewenst werd dit na contact met de beheerder steeds  snel en zorgvuldig opgepakt. 
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  7.8]. Maaien. 
Naast algemene adviezen m.b.t. het maaien is waar relevant een maaiadvies gegeven m.b.t. de 
aanwezigheid van nog broedende eendachtige en de beste werkwijze en maatwerk mozaïek bij 
mogelijke aanwezigheid van kuikens.  
Kort voorafgaand op de eerste maaidatum is een kuikentelling, een check op aanwezige territoria van 
eendachtige graslandbroeders en een nachtronde om de aanwezigheid van soorten als kwartel en 
kwartelkoning uit te sluiten uitgevoerd door de beheer regisseur. De laatst genoemde soorten werden 
hierbij niet aangetroffen. Op enkele percelen zijn a.g.v. de aanwezigheid van soorten als kuifeend, 
slobeend en zomertaling op aanwijzing van de beheerregisseur delen van de oever (waar de 
nestlocatie werd vermoed) niet mee gemaaid bij de eerste snede. 
  

Gedurende het seizoen is het verloop van maaien en het inscharen van vee gevolgd en op kaart 
ingetekend. Hierdoor was er steeds een actueel overzicht aanwezig m.b.t. de beschikbaarheid van 
mozaïek en kuikenland. Een voorbeeld van enkele kaarten is opgenomen in figuur 7. 

 
 

Figuur 7.   De beheer mozaïek werd gedurende het seizoen bewaakt en vastgelegd. 
 

 7.9].  Storingssoorten beheer. 

In de overeenkomst is opgenomen dat pleksgewijze chemische bestrijding buiten het broedseizoen 
mogelijk is voor eigen rekening van de beheerder. Toen in het voorjaar bleek dat op een aantal van de 
overgedragen percelen een zware besmetting met krul-, ridderzuring en akkerdistel aanwezig was is 
in overleg besloten dat het beter is dit in het eerste jaar actief op te lossen. Hiertoe is door de 
beheerregisseur de situatie verkend en zijn afspraken gemaakt met de betrokken beheerders.  
Enkele specifieke percelen in polder Kattendijksblok waar de besmetting samenging met een al 
vergaand ontwikkelde gras-kruidenmix zijn doorgelopen te samen met de beheerder en uitvoerder van 
de werkzaamheden. Door een maatwerk toepassing van enerzijds pleksgewijze en elders vollevelds 
bestrijden is een evenwicht gevonden tussen behoud van de gewenste vegetatie en een betaalbare 
uitvoering. Steeds is optimaal afgestemd om het middelen gebruik zo beperkt mogelijk te houden, en 
is overleg gevoerd wat de meest gewenste middelen in de specifieke situatie zouden zijn.  
In beginsel is in het verslagjaar waar nodig bij akkerdistel gewerkt met ‘MCPA’ en bij de zuringsoorten 
met het middel ‘Primstar’. 
  
Op één perceel met een zeer zware besmetting van ridderzuring is nader overlegd met de beheerder. 
Daar het een biologisch bedrijf betrof paste een éénmalige chemische aanpak niet in de 
bedrijfsvoering van de betreffende ondernemer. Uiteindelijk is er voor gekozen om de maaidata van 
het perceel te vervroegen zodat zaadzetting van de storingssoorten niet zou plaatsvinden en heeft 
ondernemer toegezegd in de naweide zo nodig tijdig te bloten zodat gedurende het seizoen 2013 
geen verdere zaadverspreiding zou voorkomen. Daarnaast heeft de betreffende agrariër aangegeven 
te willen proberen de aanwezige planten gedurende het seizoen handmatig uit te steken. 
Uiteindelijk bleek dit een zeer arbeidsintensieve aanpak, die ondanks een vasthoudende inzet in het 
verslag jaar slechts voor een deel van het perceel kon worden gerealiseerd. Voor het komende 
seizoen zal de gewenste en mogelijke aanpak vooraf nader moeten worden besproken. 
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 7.10]. Baggerwerken. 

In de maanden augustus en september is door de beheerregisseur voor alle sloten de baggersituatie 
in kaart gebracht. Hieruit bleek dat op veel plaatsen de situatie ongunstig was en de sloten veel 
bagger bevatten. In het algemeen kan worden gesteld dat de situatie in polder Kattendijksblok hierbij 
slechter was dan deze in polder de Nesse.  
 
Hoewel enkele beheerders zelfstandig in de maand augustus enkele sloten grenzend aan door hen 
beheerde percelen een keer hebben gebaggerd zal een meer integrale aanpak op basis van de 
gevonden resultaten in de opname in de komende jaren verder dienen te worden uitgewerkt.  
 
Daar waar door de beheerders reeds zelfstandig m.b.v. een wielbaggerpomp is gebaggerd waarbij de 
baggerspecie dun over het perceel is verdeeld zijn enkele sloten uitgepeild na het baggeren.  
Dit uitpeilen van deze sloten leerde dat er in het midden van de sloot een smalle wat diepere situatie 
was gerealiseerd, maar dat één beheerronde onvoldoende is voor het realiseren van de ecologische 
gewenste uitgangssituatie.  Aan de hand van de bevindingen is door de beheerregisseur een 
adviesmemo opgesteld waarin de voor optimale omstandigheden gewenste maatregelen en het 
vervolg beheer zijn beschreven. 
 

 7.11].  Slootschoning. 

In augustus is de meest wenselijke vorm van slootschoning opgenomen door de beheerregisseur en 
een adviesmemo met uitvoeringsvoorstel  aangereikt aan het bestuur van de Natuurcoöperatie. 
Hierbij is per oever aangegeven wat vanuit de ecologische doelstelling als de meest wenselijke vorm 
van oeverschoning voor het verslagjaar werd geadviseerd. In de memo is een overzicht geschetst van 
de mogelijke uitvoeringsmethoden, zijn deze methoden kort beschreven en is een kostenraming 
opgenomen.  
 
Zoals ook elders bij het natuurbeheer van veenweidegebieden al was geconstateerd is een opname in 
augustus feitelijk te vroeg om de situatie goed te kunnen beoordelen. In het onderhavige jaar kon als 
gevolg van het lang aanhoudende fraaie zomer en najaarsweer op verschillende percelen nog 
aanvullend worden gemaaid en bleef de naweide lang in het veld. Gevolg was dat veel slootkanten 
een extra keer konden worden mee gemaaid en kanten door het vee goed werden mee begraasd. 
In overleg met het bestuur van de Natuurcoöperatie heeft de beheerregisseur eind september een 
extra ronde gemaakt en is het eerste advies op enkele oevers bijgesteld. Gevolg hiervan is dat de 
slootschoning pas laat kon worden opgestart en de schouwdatum van het waterschap werd 
overschreden. Ook elders in het gebied blijkt dat het vanuit de ecologische doelen wenselijk is de 
slootschoning later in het seizoen uit te voeren dan de schouw van het Hoogheemraadschap toestaat.  
Het is wenselijk omtrent dit onderwerp in overleg te treden met het Hoogheemraadschap. 
 
Aan de hand van de verstrekte informatie heeft het bestuur van de Natuurcoöperatie de werken 
uitbesteed aan een tweetal lokale aannemers. De verdeling tussen de verschillende methodieken was 
daarbij als volgt: 

Methode Aantal m¹ Percentage  

   

Schonen jaar overslaan 900 1,5 

Hemos 8.000 13,0 

Maaikorf 36.400 59,0 

Ecoreiniger 16.400 26,5 

TOTAAL 61.700  

     
 

  7.12]. Maatregelen faunabeheer. 

Eén van de in beheer overgedragen percelen was in het jaar voorafgaand als maisakker in gebruik 
geweest. Dit perceel moest derhalve worden omgevormd naar grasland als gevolg van het koude en 
late voorjaar kon dit pas in de eerste helft van april plaatsvinden. Hierbij is het perceel de avond voor 
de voorgenomen start van de werken gecontroleerd op de aanwezigheid van legsels en zijn de 
werkzaamheden uitgevoerd onder het protocol uit de gedragscode Natuurbeheer, flora- en faunawet 
voor grasland. 
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Eind april waren eveneens werkzaamheden noodzakelijk om een aantal niet bereikbare percelen te 
ontsluiten d.m.v. de aanleg van een brug. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden zijn de 
oevers waar de bruggenhoofden moesten worden aangelegd door de beheerregisseur gecheckt op de 
aanwezigheid van legsels en is een nabij staande knotwilg geïnspecteerd op holte bewoners. Beide 
werden niet aangetroffen, zodat geen ontheffingsaanvraag noodzakelijk was. 
 
Uit de registratie van het vestiging gedrag van eendachtige graslandbroeders kwam een beeld naar 
voren waarbij berekend kon worden dat ten tijden waarop maaien was toegestaan een deel van de 
legsels nog niet uitgekomen zou zijn. Om maaislachtoffers te voorkomen is kort voor de maaidatum 
gecheckt of er nog territoriale eenden aanwezig waren. Daar waar dit wenselijk werd geacht op basis 
van deze opname zijn een aantal oevers waarin legsels werden vermoed aangemeld bij de 
beheerders en is verzocht deze niet mee te maaien. 
 
Eveneens voorafgaand aan het maaien is nachtbezoek gebracht om te checken of zich late soorten 
als kwartel en /kwartelkoning gevestigd hadden. Hierbij is op verschillende punten gebruik gemaakt 
van een geluidsrecorder om de doelsoorten tot roepen te stimuleren. In figuur 8 is de gevolgde 
inventarisatie route met afspeelpunten van de geluiden weergegeven. 

  Figuur 8.    Uitwerking nachtbezoek t.b.v. check op aanwezigheid kwartel en kwartelkoning. 
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8]. Natuur- en landschapswaarden. 
 
Het onderhavige verslag  betreft het eerste jaar waarin het natuurbeheer in delen van polders de 
Nesse en Kattendijksblok door de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard is uitgevoerd.  
In het verslagjaar hebben verschillende opnamen en inventarisaties plaatsgevonden. Dit betreft zowel 
inventarisaties en karteringen van flora en fauna als opname van vegetatie- en landschapsstructuren, 
waterkwaliteit en -kwantiteit, de mate van openheid van het landschap, etc.  
Door de uitgangssituatie goed in beeld te brengen en gegevens te verzamelen kunnen keuzen voor  
aanpassingen van beheer- en uitgiftevoorwaarden en ontwikkeling van natuurwaarden in de komende 
jaren beter worden gemaakt, gevolgd en geëvalueerd. 
Daarnaast waren veel van de verzamelde gegevens direct toepasbaar bijvoorbeeld om maai data te 
bepalen, nestbescherming toe te passen en het oeverbeheer af te stemmen. 
 
In de onderhavige rapportage zijn de inventarisaties en karteringen niet in zijn geheel opgenomen. 
Verzamelde gegevens, technische uitwerkingen en analyses zijn in afzonderlijke deelrapportages, 
verslagen en memo’s vastgelegd en opgeslagen in het archief van de Natuurcoöperatie.  
Onderstaand worden de inventarisaties, karteringen en opname slechts kort besproken. In veel 
gevallen is hierbij een onderdeel, kaartje of tabel ingevoegd ter verduidelijking en beeldvorming.  
De ‘voorbeelden’ dienen niet op zichzelf te worden beoordeeld, maar steeds in het totaal perspectief 
van de verslaglegging van het onderwerp te worden bezien. Hiertoe dienen de deelverslagen en 
rapportages in het archief van de Natuurcoöperatie te worden geraadpleegd. 
 
 8.1]. Openheid cq aanwezige opgaande houtopstanden. 
Naast begroeiingen van elzen- en essensingels en knot- en solitaire bomen komen verspreid in het 
gebied houtopstanden of solitaire bomen voor. In het geval van een overwegende 
weidevogeldoelstelling zijn deze elementen verstorend voor de doelstelling. Anderzijds is het één op 
één verwijderen vanuit landschappelijk en / of cultuurhistorisch belang ook niet altijd wenselijk.  
In een afzonderlijke rapportage is daarom een inventarisatie van de houtopstanden opgenomen en 
een onderbouwde advisering m.b.t. handhaven en / of verwijderen gegeven. Naast de houtopstanden 
in het open landschap wordt in deze deelrapportage tevens kort ingegaan op het gewenste beheer 
van de houtopstanden langs de Tiendwegen, wat als zwaar achterstallig en kostenintensief is 
beoordeeld. 
 
 8.2]. Predators. 
Daar predatie regelmatig wordt gemeld als oorzaak van afnemende weidevogelpopulaties is de 
aanwezigheid van predators zoveel als mogelijk vastgelegd en zijn broedgevallen van de 
vogelpredators in het gebied gekarteerd. M.b.v. deze gegevens kan de invloed van predatie beter 
worden bepaald en kan d.m.v. het beheer van het gebied hier zo goed mogelijk op worden 
geanticipeerd. 
 
Binnen het gebied werden broedgevallen vastgesteld van buizerd en zwarte kraai. In de  directe 
nabijheid waren broedgevallen van een blauwe reiger (6 nesten kolonie Kattendijksblokboezem), 
havik (territorium in Kattendijksblokboezem), torenvalk (broedgeval in Kattendijksblokboezem en in het 
dijk lint) en ooievaar (in het dijk lint) vastgesteld. Ondanks de aanwezigheid van genoemde predators 
lijkt de predatie op weidevogels door deze soortgroep niet boven gemiddeld hoog te zijn. 
Vanaf eind mei traden lokaal enkele concentraties van foeragerende kleine mantelmeeuwen op.  
Dit gebeurde met name op recent gemaaide percelen. De indruk werd verkregen dat de 
mantelmeeuwen niet succesvol op kuikens kunnen foerageren bij een staand gewas. De gunstige 
beheermozaïek met veel lang gras in de kuikenperiode heeft hier zijn nut bewezen.  
In polder de Nesse werd regelmatig het foerageren van een bruine kiekendief vastgesteld. 
De aanwezigheid van ongewenste houtopstanden droeg mede bij aan broedmogelijkheden voor 
vogelpredators in het centrum van het weidevogelgebied. Dit aspect kan d.m.v. het verwijderen van 
openheid aantastende houtopstanden eenvoudig worden verkleind. 
 
Aan grondpredators werden bunzing, hermelijn en verwilderde kat vastgesteld. Een verblijfplaats van 
een bunzing werd hierbij ontdekt in de wortelkluit van een solitaire boom midden in het 
weidevogeldeel van polder Kattendijksblok. Behoudens deze locatie werd weinig intrede van 
grondpredators in het gebied vastgesteld. Het voorkomen van ruigere intrekbiotoop voor 
grondpredators in de nabijheid van de Tiendweg die door de predators als route wordt gebruikt en het 
voorkomen van verruiging op dammen in het centrale gebied verdient blijvend aandacht.  
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 8.3]. Zomerganzen.  
Hoewel het effect van zomerganzen op weidevogelpopulaties in onze omgeving nog nergens 
aantoonbaar aanwezig is lijkt het gezien de discussies omtrent dit onderwerp goed om gegevens vast 
te leggen. In dit verband is gedurende het onderhavige seizoen gekeken naar de aanwezigheid en het 
gebiedsgebruik van ganzen. In het graslandgebied dat in beheer was bij de natuurcoöperatie werden 
in totaal 5 ganzen territoria vastgesteld (2 paar grote Canadese gans en 3 paar grauwe gans). Dit is 
een gemiddelde dichtheid voor open graslandgebieden in de Krimpenerwaard (Buisman & Terlouw, 2011). 
Ook voor ganzen geldt dat de afwezigheid van ruigere elementen en houtopstanden in het open 
gebied bijdraagt aan een beheersbare ganzenpopulatie. 
  
Na het broedseizoen zwermen met name grauwe ganzen paren met hun kuikens uit over het gebied. 
In polder de Nesse werd geen intrek van ganzen vastgesteld in deze periode op bij de Natuur 
coöperatie in beheer zijnde percelen. In polder Kattendijksblok waren veel grauwe ganzen met 
kuikens aanwezig rond de Kattendijksblokboezem. De hier direct ten westen van gelegen percelen in 
beheer bij de Natuurcoöperatie waren, doordat hier een maaibeheer werd gevoerd, niet aantrekkelijk 
als foerageergebied in de kuikenfase. Aandachtpunt is dat op deze percelen in beginsel wordt gedacht 
aan een weidevogel plas-dras en op delen een standweiden beheer is voorgenomen. Het lijkt 
wenselijk om hier nogmaals naar te kijken waarbij de ganzensituatie in de afweging wordt betrokken. 
In het kader van het gebiedsproces kan worden gedacht om te verzoeken tot uittrede beperkende 
maatregelen op de oever van het aangrenzende perceel. Ook het iets oostelijker situeren van 
beoogde standweiden percelen kan preventief werken om ganzenschade te voorkomen. 
 
Vanaf juli wanneer de jonge grauwe ganzen vliegvlug worden en de 2- en 3 jarige vogels, die niet aan 
het broedproces deelnemen, terugkeren van het ruigebied worden de percelen in ruime mate gebruikt 
door de zomerganzen. Het betreft met name grauwe ganzen, maar in polder de Nesse werd ook 
enkele malen door een groep grote Canadese ganzen gefoerageerd. De vogels benutten de percelen 
pas na het beweiden of maaien. In het lange gras voorafgaand aan het maaien van de eerste snede 
wordt nauwelijks gefoerageerd. In het vervolg van de zomer zijn regelmatig groepen ganzen in de 
polders aanwezig. Met name polder Kattendijksblok wordt dan door de vogels gebruikt. Op de 
percelen in beheer bij de Natuurcoöperatie in polder de Nesse wordt slechts in geringe mate 
gefoerageerd. 
 
 8.4]. Weidevogel inventarisatie. 
In het verslagjaar is door bureau Duijvenboden-natuur een weidevogelinventarisatie en kuikentelling 
uitgevoerd in opdracht van de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard (Van Duijvenboden, 2013).De gevonden 

territoria  zijn in figuur 9  weergegeven. 
 

   Figuur 9.   Gevonden territoria tijdens weidevogelinventarisatie (van Duijvenboden, 2013). 

 
Als we de bovenstaande gegevens nader analyseren zien we dat de gevonden resultaten voor de 
grutto een hoge dichtheid laten zien voor een gemiddeld agrarisch gebied in de Krimpenerwaard.  
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Voor een doelstelling bij een hoofdfunctie natuur is het wenselijk dat de dichtheid tot ruim boven de 20 
paar per 100 hectare gaat groeien. In de Krimpenerwaard is de soort van oudsher de talrijkst 
aanwezige weidevogel. 
Van de kievit is vanuit landelijke optiek een lage dichtheid aangetroffen hetgeen in de Krimpenerwaard 
echter gebruikelijk is voor graslandgebieden waarin weinig maiskavels zijn gelegen. Indien er als 
gevolg van een hogere voorjaarswaterstand en een lager bemestingsniveau meer korte vegetaties 
beschikbaar komen zien we de kievit in de regel toenemen. Ontwikkeling van de kievitenstand in de 
nabije toekomst zal derhalve afhankelijk zijn van te maken keuzes in het gebiedsproces. 
Tureluurs laten een gemiddelde dichtheid zien voor Krimpenerwaard begrippen, indien er wat meer 
vegetatiestructuur in de grasmat komt (pollerigheid en horsten stengelgrassen) na een aantal jaren 
natuurbeheer in combinatie met het wat ouder worden van plas-drassen en mogelijk enkele kleine 
greppel plas-dras situaties ontstaan kan de stand van de tureluur nog flink groeien, zo laten situaties 
elders in de Krimpenerwaard zien. 
Ook de scholekster is in vergelijkbare dichtheden als elders in de Krimpenerwaard aanwezig. Vanuit 
landelijke optiek kan deze dichtheid als relatief hoog worden beoordeeld. In de Krimpenerwaard 
bestaat in het algemeen de indruk dat de afname die elders in ons land wordt vastgesteld hier niet of 
in veel geringere mate plaatsvindt. Wanneer het beheer verder wordt ingezet op percelen met een 
uitgestelde maaidatum zal, met name in jaren met vroege start van de grasgroei, er weinig expansie 
ruimte voor de dichtheid van de scholekster aanwezig zijn. 
Als waterrijk gebied heeft de Krimpenerwaard van oudsher een landelijk bezien hoge dichtheid aan 
eendachtige graslandbroeders. Met name de slobeend en de zomertaling zijn hierbij karakteristieke 
soorten. In de inventarisatie lijken met name deze beide soorten enigszins onderbelicht, hetgeen 
mogelijk voortkomt uit het uitstellen van de 3e inventarisatie ronde waardoor in de belangrijkste 
vestigingsperiode van deze soorten in 2013 geen veldbezoek is geweest. Bij de bezoeken tijdens de 
beheerregie zijn nog 2 territoria zomertaling en 3 territoria slobeend aanvullend op de inventarisatie 
van Duivenbode-natuur vastgesteld waardoor de aantallen van deze soorten kunnen worden 
bijgesteld naar respectievelijk 3 en 8 paar. Twee territoria zomertaling en 4 territoria slobeend die in 
maaipercelen waren gevestigd konden, d.m.v. het laten overstaan van een deel van de oevervegetatie 
waar het nest was gelegen, worden gespaard. Van de beide zomertalingen werd hier later ook 
daadwerkelijk broedsucces vastgesteld d.m.v. een waarneming van beide vrouwtjes met kuikens. 
 
De kuikentellingen lieten een goede kuikenoverleving zien voor grutto, tureluur en scholeksters. Het 
ogenschijnlijk slechte resultaat voor de kievit  (10 territoriale paren i.r.t. 3 alarmerende paren in de 
kuikentelling) lijkt niet representatief gezien de grote spreiding in de broedperiode enerzijds en de 
datum waarop de kuikentellingen plaatsvonden i.r.t. de gemiddelde uitkomst datum van de kievit in het 
gebied. 
 
 8.5]. Vegetatietypen en botanische waarden. 
De vegetaties zijn met name beoordeeld op de 
structuur en kruidenrijkdom in het perceel en 
de kwaliteit van de oevervegetaties. De 
percelen zijn hierbij allen beoordeeld en 
ingedeeld in de categorieën raaigrasweide, 
grassen mix, gras – kruidenmix en 
kruidenrijkgrasland. Zie figuur 10. 
M.b.v. deze categorieën kunnen de 
waardevolle percelen voor het opgroeien van 
kuikens worden bepaald en worden 
beoordeeld of dit tot een voldoende spreiding 
in het gebied leidt. Tevens kan met behulp van 
deze gegevens het meest wenselijke beheer 
m.b.t. bemesting en maai data worden 
vastgesteld. Naast het vastleggen van de 
structuur is op vier  percelen een 
vegetatieopname uitgevoerd. 
 
 

 
Figuur 10.  Vegetatietypen in vier categorieën  
                    polder Kattendijksblok 
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Oevervegetaties zijn eveneens allen beoordeeld en ingedeeld in drie categorieën. Deze indeling betrof 
oevers zonder botanische kwaliteit, oevers in ontwikkeling en waardevolle oevers. De resultaten van 
deze indeling zijn gebruikt bij de afweging om oevers met de eerste snede mee te maaien om een 
botanische ontwikkeling op gang te brengen, hoog moesten worden mee gemaaid om de vergrassing 
terug te dringen en licht op de doelsoorten te behouden en zou de ontwikkeling te vergroten en laten 
overstaan om zaadzetting en ontwikkeling niet te belemmeren. 
Ook in de oevers is op zes locaties van elk 50 meter lengte een vegetatie opname uitgevoerd. 
Daarnaast zijn een aantal zeer waardevolle oevers in zijn geheel uitgelopen. De voormalige eigenaren 
van deze percelen hebben al vele jaren een succesvol slootkantenbeheer gevoerd. Naast zeer fraai 
ontwikkelde oevers in zijn algemeenheid leverde dit het vaststellen van zeldzaamheden als 
wateraardbei en Spaanse ruiter op. 
 
Specifieke aandacht is besteed aan de aanwezigheid van dotterbloemen als ken soort van goede 
oevervegetaties in het veenweidengebied. Hiertoe heeft een integrale kartering plaatsgevonden die in 
onderstaande figuur 11 is weergegeven. De dotterbloem bleek verspreid in het gebied nog in redelijke 
aantallen aanwezig. Met name de percelen in polder de Nesse en het middendeel van polder 
Kattendijk ten noorden van de Tiendweg bezitten nog mooie dotter oevers. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 11.  Kartering Dotterbloem 2013 

 
 
 8.6].  Waterkwaliteit, watervegetatie en krabbenscheerkartering. 
In de maanden augustus en september is met name aandacht besteed aan de sloten in het gebied. Van 
vrijwel alle sloten is de waterdiepte gemeten en is de aanwezige vegetatie omschreven. Ook is van 
enkele sloten met een zogenaamde biotoets een indicatieve beoordeling samengesteld. 
 
Vastgesteld werd dat de waterdiepte in polder Kattendijksblok overwegend matig was. Slechts enkele 
sloten haalde de schouwnorm van 50 centimeter waterdiepte. De gemiddelde waterdiepte bedroeg 35 
centimeter. In combinatie met de overwegend beperkte breedte is zowel bij hoge zomer temperaturen 
als bij een ijsdek overleving voor waterfauna vrijwel onmogelijk. Het zuurstofgehalte was in deze 
gevallen steeds zeer laag. Het doorzicht was ondanks de beperkte diepte veelal matig tot slecht en de 
vegetatie bestond hier vrijwel uitsluitend uit draadalgen en kroossoorten. In een aantal sloten werd 
aanvullend op deze soorten nog gedoornd hoornblad en zanichellia aangetroffen. 
 
In polder de Nesse werd een gemiddelde waterdiepte van circa 50 centimeter aangetroffen de diepte 
varieerde echter van slechts 20 centimeter in de scheisloot tussen perceel 53 & 54 en 80 centimeter in 
de scheisloot tussen perceel 51 & 52. Het doorzicht was redelijk tot goed bij een mooie helderheid.  
De vegetatie was wisselend van samenstelling. In de wetering direct tegen de Nesse Tiendweg was 
een forse bedekking met krabbenscheer aanwezig. In de sloten die in open verbinding stonden met 
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deze wetering was eveneens krabbenscheer aanwezig die in sommige scheisloten 50/51, 51/52 & 
54/55 tot honderden meters de polder in doorliep. In de scheisloten tussen de percelen 52/53 & 53/54 
werd geen enkele krabbenscheer plant aangetroffen. Deze sloten zijn van de Tiendweg wetering 
(bronpopulatie) afgesloten door een dam met duiker waardoor intrek van planten vrijwel onmogelijk is. 
Daarnaast waren dit de sloten met de geringste waterdiepte waardoor krabbenscheer planten in deze 
sloten ook onvoldoende afkunnen zinken voor de overwintering. De krabbenscheer is in het pilot gebied 
integraal gekarteerd en weer gegeven in figuur 12. Een mooie bijkomstigheid van de krabbenscheer 
vegetaties is de aanwezigheid van een flinke populatie van de zeldzame libellensoort groene 
glazenmaker. Ook overige waterjuffer- en libellen soorten waren algemeen aanwezig in dit deelgebied. 
      

     Figuur 12.   Kartering krabbenscheer pilot percelen NCK-de Nesse. 

 
In het algemeen kan gesteld worden dat de sloten in de komende jaren vrij intensief baggeronderhoud 
behoeven om de waterkwaliteit te verbeteren en de omstandigheden voor zowel waterplanten als 
waterdieren te verbeteren. Ook voor de ontwikkeling en het beheer van oevervegetaties vergroot de 
aanwezigheid van goed en voldoende diep water de ontwikkelmogelijkheden. Bij de uitvoering van de 
baggerwerkzaamheden verdient het aanbeveling een beknopt baggerplan op te stellen. In dit 
baggerplan kan rekening worden gehouden met het voldoende cyclisch uitvoeren van enerzijds de 
werkzaamheden om de aanwezige waterfauna voldoende herstel tijd te geven en anderzijds de kwaliteit 
van de vegetatie op het perceel zodat reeds in ontwikkeling naar bloemrijkere graslandtypen 
verkerende percelen niet bovenmatig veel baggerspecie hoeven te ontvangen. 
 
M.b.t. de krabbenscheervegetaties is gegeven het feit dat in delen een 100% bedekking aanwezig is het 
aan te bevelen enkele stukken sloot open te maken zodat verjonging kan optreden en afsterven van te 
dicht gegroeide delen wordt voorkomen. 
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9]. Conclusies en aanbevelingen. 
 
 9.1]. Conclusies. 
Het eerste jaar waarin de Natuur Coöperatie Krimpenerwaard natuurbeheer uitvoert op een aantal 
percelen is positief verlopen. Wel was de start enigszins problematisch door het late tijdstip waarop 
duidelijkheid over voortgang van de pilot werd verkregen en het uitblijven van budget voor inrichting en 
in beheer name.  
In het verslagjaar bleek dat op een aantal plaatsen achterstalligbeheer in de vorm van grotere 
hoeveelheden slootvuil op oevers, matig geschoonde sloten in de afgelopen jaren en bovenmatige 
besmetting met storingssoorten moest worden weggewerkt. 
De beheerders/leden die middels een pachtcontract het daadwerkelijk beheer uit voerde waren 
gemotiveerd en betrokken. De geboden mogelijkheden om in overleg met de beheerregisseur mee te 
denken aan oplossingen en beheervormen werd gewaardeerd en benut waardoor praktische 
oplossingen met zowel oog voor natuurdoelen als agrarische beheerbaarheid kon worden gerealiseerd. 
Naast het feitelijk beheer is in het verslag jaar een grote investering gedaan in het inzichtelijk maken 
van actuele en potentiele ecologische waarden van het gebied. Deze gegevens zijn als nulmeting van 
belang om de voorgenomen evaluaties juist te kunnen interpreteren. Ook zijn gegevens verzameld 
m.b.t. waterkwaliteit, baggersituaties, cultuurhistorische waarde en infrastructuur. Met behulp van deze 
gegevens kunnen onderbouwde afwegingen worden gemaakt met betrekking tot beheerplan 
aanpassingen en inrichtingsplannen op perceelniveau. 
 
 9.2]. Aanbevelingen. 

 Onderhoud het contact met de leden cq  beheerders van de natuurcoöperatie door in het 
winterhalfjaar twee bijeenkomsten te beleggen. Door tijdens deze bijeenkomsten naast een verbindend 
karakter (door ruimte voor onderlinge en informele contacten in te bouwen) steeds ook een thema 
behandeling van een aan agrarisch gebruik  en natuurdoel gerelateerd onderwerp te verbinden wordt 
parallel gewerkt aan kennisontwikkeling.   

 In 2014 proberen een eerste slag te slaan ten bate van het opheffen van achterstallig 
baggeronderhoud en een aanzet te geven voor waterkwaliteitsherstel. Voer deze bagger 
werkzaamheden uit aan de hand van een baggerplan m.b.t. fasering van het werk een zorgvuldige 
selectie van de ontvangst percelen voor de baggerspecie. 

 In 2014 initiatieven ontplooien om d.m.v. bijstellen van de uitgifte voorwaarden op perceelniveau en 
het uitvoeren van het inrichtingsplan in samenspraak met het Zuid-Hollands Landschap tot een 
optimalisatie te  komen van de beheermozaïek. Een mogelijke aanzet hiertoe is opgenomen in bijlage 3. 

 Ontwikkel een landbouwhek in een eigen huisstijl en met gebiedseigen elementen zodat 
herkenbaarheid en naamsbekendheid voor de natuur coöperatie wordt ontwikkeld binnen het gebied. 

 Maak perceelnummering kenbaar op de perceelingangen zodat voor een ieder duidelijkheid ontstaat 
over locaties ten bate van beheer en interpretatie van ontwikkelingen (bijv. d.m.v. aanbrengen 
schapennummers). 

 Verstrek de beheerders voor de periode van mestaanwending van informatie over de meest 
gewenste wijze van mestaanwending i.r.t. de beoogde natuurdoelen. 

 Treedt in gezamenlijkheid met het Zuid-Hollands Landschap in contact met het waterschap om te 
komen tot een uitgestelde schouwdatum tot 10 december voor reservaatpercelen, m.b.t. de 
oeverschoning. 

 Heroverweeg de plasdras ten westen de Kattendijksblokboezem en verdeel maai en standweiden 
perceel met het oog op intrek van ganzen met kuikens uit dit boezemland. 

 Voer gericht zaagwerk uit op het herstellen van het open landschap op houtopstanden in de perce-
len en pak het achterstallig onderhoud van knotbomen en singels langs de Gouderakse Tiendweg op. 

 Stel een memo op inzake het beheren van krabbenscheersloten om enerzijds te grote verlanding en 
afsterven te voorkomen en anderzijds jonge planten voldoende ontwikkelingsruimte te geven. Gebruik 
deze memo om bij het plannen van het jaarlijkse slootschoningswerk te beoordelen of en waar 
aanvullend krabbenscheer beheer wenselijk is en informeer de beheerders van percelen die grenzen 
aan deze sloten. 
 
 
 
 
 
 



   

 21 

10]. Samenvatting. 
 
Aanleiding. 
In maart 2013 is door de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard gestart met het beheer van percelen met 
een hoofdfunctie natuur in een pilot binnen de polders Kattendijksblok te Gouderak en de Nesse te 
Ouderkerk aan den IJssel. Om het beheer te kunnen volgen en waar nodig bijstellen en de 
uitgangssituatie in het eerste jaar vast te leggen zijn inventarisatie en opnamen in het gebied gemaakt. 
Ten bate van de evaluatie van het gevoerde beheer is ook het uitgevoerde beheer vastgelegd. De 
gegevens die op deze wijze zijn verzameld kunnen worden benut bij de voorgenomen tussen evaluatie 
in 2015 en eind evaluatie in 2018. Naast het vastleggen van de uitgangssituatie en het gevoerde beheer 
doet de rapportage tevens verslag van de ecologische begeleiding die door de gebiedsregisseur is 
uitgevoerd. 
 
Uitgangssituatie. 
Als gevolg van het wat later af komen van de definitieve beschikkingen kon voorafgaand aan het 
seizoen het aanwezige achterstallige onderhoud, de gewenste inrichtingsmaatregelen en maatregelen 
om de percelen in een goed beheer te nemen niet worden uitgevoerd.  
Vanuit ecologie werd hierbij met name hinder ondervonden bij de uitvoering van het slootonderhoud en 
de ontwikkeling van oevervegetaties als gevolg van de aanwezige achterstand in baggerwerken en de 
op sommige plaatsen optredende hoeveelheid slootvuil op de oever.  
De verspreid aanwezige houtopstanden met zaagachterstand die de openheid van het landschap ten 
bate van weidevogels beperken en de intrek van predators bevorderen maakte dat het gebied in het 
verslagjaar in delen niet optimaal was voor de weidevogeldoelen. 
Vanuit beheerbaarheid leverde met name de zwaar uitgegroeide (knot) bomen en elzenstoven langs de 
Tiendweg belemmeringen op voor de bereikbaarheid en leidde de slechte conditie van dammen, 
bruggen, hekken en rasters tot lastige situaties m.b.t. toegankelijkheid en veekerendheid. 
Naast bovenstaande knelpunten  met betrekking tot doeltype en beheerbaarheid heeft bovenstaande 
effect gehad op de landschappelijke kwaliteit, de belevingswaarde en representativiteit van de in beheer 
genomen percelen. 
 
Organisatie en werkwijze. 
Het beheer van de percelen is op basis van verpachting door leden van de Natuur coöperatie 
uitgevoerd. De verdeling van de percelen onder de kandidaat beheerders is uitgevoerd door een 
onafhankelijke toedelingscommissie. In het pachtcontract waren naast algemene voorwaarden ook 
beperkende voorwaarden op perceelniveau opgenomen. De doeltypen die worden nagestreefd zijn 
kruidenrijk weidevogelgrasland, extensief weiland en soortenrijke rand. Om het beheer te begeleiden is 
een externe beheerregisseur door Natuur coöperatie gevonden in Bui-tegewoon, groenprojecten. 
De taken van de beheerregisseur bestonden naast het begeleiden en aansturen van beheerders en 
aannemers ook uit het uitvoeren van inventarisaties, monitoring en veldopnamen t.b.v. de 
uitgangssituatie, beheerverslaglegging en evaluatie van de doelrealisatie.  
 
Beheer. 
Gedurende het verslag jaar is het beheer enthousiast opgepakt door de beheerders van de natuur 
coöperatie. De beheervoorwaarden werden goed nageleefd en steeds was er bereidheid om in 
voorkomende gevallen creatief mee te denken in een maatwerk oplossing die de natuur- en 
landschapswaarde ten goede kwam. Mede hierdoor is een goede jonge productie onder de 
weidevogels vastgesteld en is zorgvuldig met reeds kruidenrijke graslanden en waardevolle 
oevervegetaties omgegaan.  
 
In het eerste jaar zijn ook een aantal zaken aangepakt die bij aanvang niet optimaal waren ten bate van 
de natuurdoelen en of de beheerbaarheid. Het beheer heeft zich dan ook ingezet op enerzijds een 
herstelbeheer en anderzijds een ontwikkelingsbeheer e.e.a. afhankelijk van de uitgangssituatie.  
Onder herstelbeheer vallen o.a. onderdelen als het opheffen van bovenmatige verontreiniging van 
storingssoorten, het opheffen van bovenmatige hoeveelheden oud slootvuil op de oevers en een 
aangepaste mestgift. Tot het ontwikkelingsbeheer worden o.a. het opzetten van plas-dras percelen, en 
een op de actuele situatie van oevervegetaties afgestemd maaibeheer.  
Bovenstaande in combinatie met uitgestelde maaidata, extensieve beweiding in het broedseizoen, 
aanvullende maaidata om nutriënten af te voeren en een beperkte onderhoud bemesting met vaste 
mest ten bate van bodemleven en zuurgraad behoud moet in de komende jaren de basis vormen voor 
een ontwikkeling naar de beoogde doeltypen. 
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Uitgangssituatie natuur- en landschapswaarden. 
Om de uitgangssituatie vast te leggen zijn in het verslagjaar een broedvogelinventarisatie, een kuiken 
telling, de aanwezigheid van predators, de zomerganzenpopulatie, de aanwezige graslandtypen, de 
kwaliteit van de oevervegetaties, de aanwezige houtopstanden de watervegetaties en een biotoets 
waterkwaliteit uitgevoerd.  
 
Het gebied bleek een redelijke tot lokale goede weidevogelstand te bezitten. Met name grutto en 
eendachtige graslandbroeders waren goed vertegenwoordigd. Graslandzangers als veldleeuwerik en 
graspieper werden echter niet (meer) aangetroffen. De jongen productie van de graslandbroeders was 
in het verslag jaar was goed te noemen. In het gebied werd een breed soortspectrum aan predators 
vastgesteld, de feitelijke predatie bleek echter gering hetgeen mede kan worden toegeschreven aan de 
geode biotoop als gevolg van de zorgvuldig bewaakte beheer mozaïek. 
Het merendeel van de grasland percelen bestaat nog uit een raaigrasweide. Anderzijds waren er ook 
veel percelen die in het stadium grassenmix verkeren en naar verwachting binnen enkele jaren kunnen 
ontwikkelen naar een gras-kruidenmixsituatie. Actuele percelen met een gras-kruidenmix waren in het 
verslagjaar slechts op enkele locaties aangetroffen.  
De oevers hadden op vele plaatsen verrassend hoge kwaliteit in veel overs werden dotterbloemen 
aangetroffen en enkele oevers die ook in het verleden een slootkanten beheer onder het agrarisch 
natuurbeheer hadden gekend leverde zeldzame soorten op als Spaanse ruiter en wateraardbei. 
De in het gebied aanwezige houtopstanden zijn vanuit de weidevogel doelstelling in een aantal gevallen 
minder gewenst. Een analyse op de cultuurhistorische- en landschappelijke waarden heeft inzicht 
gegeven welke houtopstanden kunnen worden verwijderd en welke vanuit genoemde waarden 
gespaard dienen te worden. 
De waterkwaliteit is in de meeste watergangen als matig tot slecht beoordeeld. Alleen in polder de 
Nesse komen waardevolle delen voor met een mooie waterdiepte en hoge dichtheid aan 
krabbenscheer. De overige sloten hebben een dikke bagger laag en de vegetatie bestaat voornamelijk 
uit draad alg en kroossoorten. 
 
Conclusies en aanbevelingen. 
Geconcludeerd wordt dat het eerste jaar natuurbeheer door de natuur coöperatie succesvol is verlopen. 
De beheerders pakken de taken serieus op en de benadering blijkt tot een goed werkbare situatie te 
leiden. Sommige zaken vragen nog wat gewenning, maar d.m.v. ondersteuning bij de te maken keuzen 
en onderbouwing van vereiste randvoorwaarden worden de beheerders meegenomen in deze 
ontwikkeling.  
 
Op een aantal plaatsen zal d.m.v. een herstel- en of ontwikkelingsbeheer de realisatie van de doeltypen 
in de komende jaren gerealiseerd kunnen worden. Anderzijds zijn er ook doeltypen en situaties waar 
inrichtingsmaatregelen of het opheffen van achterstallig onderhoud noodzakelijk is. 
 
Ook zaken als draagvlak, landschappelijke kwaliteit en zichtbaarheid en herkenning van de natuur 
coöperatie als beheerder dienen verder te worden ontwikkeld.  
In dit verband worden in de rapportage een aantal mogelijkheden en kansen benoemd en zijn tal van 
aanbevelingen opgenomen. Indien in de komende jaren de noodzakelijke maatregelen en inrichtingen 
kunnen worden gerealiseerd en het beheer verder kan worden ontwikkeld op basis van de uitkomsten 
van de evaluaties en inventarisaties zal een gunstige ontwikkeling van doeltypen en doelsoorten naar 
verwachting gerealiseerd worden. 
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     B IJ L A G E N. 
 
 
 
 
Bijlage 1 Beheer doeltypen polder Kattendijk per perceel. 
 
Bijlage 2 Beheer doeltypen polder de Nesse per perceel. 
 
Bijlage 3 Integrale gebiedsoptimalisatie t.b.v. weidevogeldoelstellingen in polder   
  Kattendijksblok. 
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BIJLAGE 1.  Beheer doeltypen polder Kattendijk per perceel. 
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BIJLAGE 2.  Beheer doeltypen polder de Nesse per perceel. 
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BIJLAGE 3. Integrale gebiedsoptimalisatie t.b.v. weidevogeldoelstellingen in polder   

  Kattendijksblok. 






