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1].
Samenvatting.
Provincie Zuid-Holland is voornemens circa 4 hectare grasland in polder Steekt te Alphen aan den
Rijn te verkopen aan een gekwalificeerde terreinbeheerder voor het ontwikkelen van compensatie
natuur van het doeltype “Kruiden- en faunarijkgrasland”. Om de uitgangsituatie inzichtelijk te
maken, de potentie te bepalen en advies mee te geven omtrent wenselijke maatregelen en beheer
heeft zij Bui-tegewoon, groenprojecten verzocht een nulmeting met potentie bepaling uit te voeren.
De onderhavige rapportage presenteert de resultaten van deze opdracht.
Bevonden werd dat de terreinvoorzieningen en beheerontsluiting van het gebied een goede basis
inrichting heeft om het gewenste beheer te kunnen voeren.
De actuele situatie is beoordeeld vanuit de pakketeisen en kwaliteit bepaling voor Kruiden- en
Faunarijk grasland conform de gestelde voorwaarden. Deze pakketeisen en kwaliteit bepaling zijn
ook gebruikt ten bate van de potentiebepaling. Voor Kruiden- en Faunarijkgrasland zijn de
onderdelen ‘ruimtelijke condities’, ‘structuur’ en ‘doelsoorten flora en fauna’ kwalificerende
aspecten.
Het onderdeel ruimtelijke condities scoort goed door de ligging direct aansluitend aan gebieden
met een graslanddoelstelling vanuit de SNL systematiek. Het onderdeel structuur wordt
gekwalificeerd als matig. Het structuur element ‘slootlengte’ voldoet aan het gestelde in de
standaard voor kwaliteit bepaling, maar omdat geen andere structuur elementen aanwezig zijn
dient op basis van het criterium ‘slechts één structuur element aanwezig’ als matig te worden
gekwalificeerd. Van de benoemde doelsoorten flora en fauna zijn alleen vijf soorten uit de
plantengroep aangetroffen. Daar niet wordt voldaan aan het aantal soorten en evenmin een
aanwezigheid op > 15% van de oppervlakte wordt behaald scoort ook dit onderdeel matig.
Het totaal van de beoordeling komt hiermee op 18 punten wat valt binnen de range 13-22 punten
en een totaalscore van matig oplevert.
Als advies voor het toekomstig beheer wordt een verschralingsbeheer voorgesteld van tweemaal
per jaar maaien en afvoeren, mede op basis van de gevonden hoge fosfaat waarden in het gebied.
Geadviseerd wordt om de in het huidige beheer toegepaste winterbeweiding met schapen te
beëindigen.
In het bijzonder het instant houden van de doelsoorten onder flora wordt als kwetsbaar beoordeeld
als gevolg van een voedselrijke bodem, dichte grasvegetatie en grote drooglegging. Het is
wenselijk om de eerder uitgevoerde methode van doorzaaien met een kruidenmengsel opnieuw
toe te passen op een geprofileerde bodem langs de greppel in combinatie met maatregelen om
winter inundatie van de greppel te bevorderen.
Het aspect ‘structuur’ kan worden verbeterd door de oevers over een breedte van 3.00 tot 5.00
meter te profileren naar een vochtige tot drassige oever en het aanleggen van een poel met klein
struweel en overjarige ruigte kruidenvegetatie tegen de achterkade. Naast kwalificerende flora
elementen biedt dit mogelijkheden voor een drietal kwalificerende dagvlindersoorten die in de
directe omgeving aanwezig zijn.
Zowel de aspecten ‘structuur’, als ‘flora en fauna’ kunnen naar verwachting binnen een korte
termijn naar goed worden gebracht wanneer de aanvullende inrichting maatregelen worden
uitgevoerd. Voor fauna zijn kwalificerende soorten als dwergmuis, hooibeestje en bruin blauwtje in
de directe omgeving aangetroffen.
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2].

Inleiding.

Provincie Zuid-Holland heeft circa 4 hectare grasland aangekocht in polder Steekt te Alphen aan
den Rijn. Het gebied is aangekocht ter compensatie voor de in het kader van de Overslag Terminal
Alphen verloren gegane natuurwaarden en maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland
(NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De te realiseren natuurwaarden in polder
Steekt betreft het doeltype kruiden- en faunarijkgrasland (N12.02).
De provincie Zuid-Holland ziet het zelf in eigendom en beheer hebben van NNN-gronden niet als
kerntaak. De provincie is dan ook voornemens de betreffende gronden te verkopen door middel
van een openbare inschrijving. Via deze inschrijving kunnen gegadigden een bieding doen op de
gronden. Iedereen die daartoe gekwalificeerd is, kan een bieding doen. Gekwalificeerd wil zeggen
dat de inschrijver gecertificeerd natuurbeheerder is of binnen een termijn van één jaar na
aktepassering certificering kan realiseren.
Om de uitgangssituatie bij overdracht van de gronden inzichtelijk te maken, zodat enerzijds de
beheerder op basis hiervan het beheerplan kan opstellen en anderzijds een nulmeting beschikbaar
is voor de evaluatie, heeft Provincie Zuid-Holland “Bui-tegewoon, groenprojecten” verzocht een
opname van de onderhoudssituatie, een nulmeting actuele natuurwaarden op basis van kruidenen faunarijkgrasland en een potentiebepaling ten bate van dit natuurdoeltype op te stellen.
De onderhavige rapportage doet verslag van de uitkomsten van deze opdracht.
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3].

Werkwijze.

Om inzicht te verkrijgen in het gebied is gestart met een bureaustudie waarbij digitale
kaartbeelden, het bestemmingsplan, bodem- en water gerelateerde gegevens, historisch
grondgebruik en actuele waarnemingen van flora en fauna zijn geraadpleegd.
Tijdens een oriënterend veldbezoek op 04 april is de gebiedskarakteristiek en toegankelijkheid
beoordeeld en zijn contacten gelegd met de gebruiker van de percelen. Aan de hand van de
verkregen gegevens is een veldwerkplan opgesteld om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten op
de voor het doeltype kruiden- en faunarijkgrasland van belang geachte soorten in relatie tot de
actueel aanwezige habitat. Een samenvatting van de afbakening en kwaliteit bepaling van dit
doeltype is opgenomen in bijlage 1.
Voor het veldwerkplan zijn de volgende aspecten van belang geacht
Algemene gebied beschrijving;
Karteren structuurelementen;
Omgeving factoren (ruimtelijke condities);
Broedvogels van graslanden;
Vegetatietypen en botanische doelsoorten kruiden- en faunarijke graslanden (in relatie tot
vegetatietypen wordt de bodemkwaliteit van belang geacht) ;
Dagvlinderfauna;
Aan water en oevers gebonden fauna (in het bijzonder libellen & amfibieën);
Op basis van bovenstaande is onderstaande bezoekschema opgesteld.
onderzoek periode►
▼onderwerp
Algemene gebied beschrijving
Structuur elementen
Ruimtelijke condities
Flora en vegetatie
Broedvogels
Amfibieën
Libellen
Dagvlinders

begin april

half april

eind april

X
X
X
x
x
X
-

X
X
X
-

x
X
X
x
x
Tabel 1

half mei

half juni

x
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
Plan van aanpak veldonderzoek.

1e decade
juli
x
X
X

Bezoeken worden steeds op een voor de doelsoorten gunstig moment van de dag en bij geschikte
weeromstandigheden uitgevoerd. De gehanteerde inventarisatie en karteringsmethoden voldoen
aan de vereiste zoals gesteld aan inventarisaties ten bate van de SNL-regeling.
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4].
Gebied.
De natuurcompensatie percelen in polder Steekt te Alphen aan den Rijn zijn gelegen ten zuiden
van de J.C. Hoogendoornlaan ter hoogte van de afslag naar de Spoorlaan. Aan de zuidzijde
worden de percelen begrenst door de Toegangswetering.
De percelen zijn kadastraal bekend als Alphen aan den Rijn, sectie G. nummers 1003 & 1005.
De oppervlakte bedraagt 3.86.70 hectare en het gebied bestaat uit vier parallel gelegen grasland
percelen gescheiden door vrij brede sloten. De percelen zijn enigszins trapeziumvormig en hebben
aan de noordzijde een gemiddelde breedte van 20.00 meter en aan de zuidzijde van circa 30.00
meter.
Aan de zuidzijde is een houtkade gelegen die gedeeltelijk ook in eigendom is bij de provincie ZuidHolland. Aan de oostzijde grenst het aan “natuurgebied polder Steekt” in eigendom en beheer bij
het Staatsbosbeheer. De aan westzijde gelegen percelen zijn in gangbaar agrarisch gebruik bij
particuliere melkveehouders (figuur 1).

Figuur 1. Ligging en toponiemen.

Planologisch valt het gebied onder het bestemmingsplan Buitengebied Alphen aan den Rijn
(gemeente Alphen aan den Rijn, 2014). Het heeft de bestemming Agrarische gebied met waarde.
De waarden betreffen Landschap en Archeologie.
In het provinciaal natuurbeleid maakt het gebied onderdeel uit van het Nationaal Natuur Netwerk
(NNN) en staat op de beleidskaarten aangegeven als bestaande en nieuwe natuur.
(www.provinciezuidholland.nl /kaarten/EHS).
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5].

Resultaten veldonderzoek.

5.1.
Algemeen.
De bodem bestaat uit een klei op veengrond. Ten bate van het onderhavige onderzoek is een
beperkt bodemonderzoek uitgevoerd voor de bovenste 10- tot 15 cm om de potentie voor het
ontwikkelen van kruidenrijkgrasland te bepalen.
Het vigerende waterpeil is -2.12 meter NAP zomerpeil & -2.22 meter NAP winterpeil en is
vastgelegd in het peilbesluit van juni 2013 (HHR, 2013). De sloten zijn relatief breed, deze breedte
bedraagt op de meeste plaatsen meer dan 5.00 meter op de waterlijn. Het water is helder en heeft
en diepte van 0.55 tot 0.65 meter. Er is en beperkte baggerlaag aanwezig.
De waterkwaliteit oogt vanuit doorzicht en oppervlakte waterspanning goed. De aanwezigheid van
schaatsenrijder (Gerris spec.) en Schrijvertje (Gyrinus spec.) geven hier aanwijzingen voor.
Submerse vegetatie is echter weinig aanwezig. In het vroege voorjaar was voornamelijk draadalg
zichtbaar. Later in het seizoen zijn lokaal, tegen de achterkade, enige drijfbladplanten (Gele plomp)
waargenomen en bevond zich in de meest oostelijke scheisloot een vegetatie van een smalbladige
fonteinkruid soort (Potamogeton spec).
Het gebied heeft een gelijkmatige hoogteligging, alleen op het tweede perceel vanaf de westzijde
is (tegen de houtkade aan de zuidzijde) een kleine depressie in het maaiveld zichtbaar.
De drooglegging is voor een natuurdoelstelling relatief groot en bedraagt 0.75 tot 0.90 meter.
De oevers zijn kort en steil, met een verloop van waterpeil naar maaiveld in een 1:1,5 tot 1:2 talud
over circa 1.20 meter breedte (Figuur 2). Deze oevers lijken recent te zijn vergraven waarbij
bodemverdichting is opgetreden, mogelijk als gevolg van aanleg onder natte terrein
omstandigheden of profileren met een hoge ’bakdruk’ van de kraan, wat heeft geleid tot massale
opslag van pitrus (Figuur 3). Alle percelen hebben in het midden een smalle greppel, die is
geprofileerd ten bate van een water afvoerende functie. De greppels zijn smal, hebben weinig tot
geen taludhelling en geen voorziening om water vast te houden.

Figuur 2

huidig oeverprofiel

Figuur 3 pitrus dominantie langs oevers

5.2.
Huidig beheer.
Het gebied wordt beheerd door een aangrenzende agrariër die ook de naast gelegen
reservaatpercelen van het Staatsbosbeheer pacht. In een gesprek geeft de beheerder aan de
percelen sedert circa 3 jaar in tijdelijk gebruik te hebben genomen. Het betreft een los gebruik dat
niet op basis van een overeenkomst is gesloten. Hij hanteert dezelfde gebruiksvoorwaarden als op
de Staatsbosbeheer percelen. Dit houdt in een eerste maaidatum na 08 juni, geen toepassing van
bemesting of chemische onkruid bestrijding en een naweide met jong rundvee. In de winter wordt
tot 01 maart een beweiding met schapen uitgevoerd. De oeverschoning wordt uitgevoerd met een
maaikorf, het vrijkomende materiaal wordt geruimd.
De inrichting van de percelen ten bate van het beheer is goed verzorgd. Het gebied heeft een
centraal hoog gelegen verbinding tussen de dammen en is voorzien van deugdelijke dammen met
duikers en landbouwhekken.
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4.3.
Ruimtelijke condities.
Onder ruimtelijke condities wordt in de kwaliteitsbeoordeling vanuit de SNL systematiek de
oppervlakte en de ligging ten opzichte van vergelijkbare natuurdoeltypen verstaan. Het
onderzoeksgebied grenst aan het naastgelegen Staatsbosbeheer reservaat polder Steekt.
Het SNL type waarop reservaat polder Steekt wordt beheerd betreft eveneens kruiden- en
faunarijk grasland. Hiermee valt het onderzoeksgebied in de categorie 1- tot 5 hectare en
verbonden met andere graslandbeheertypen (N10 t/m N12). Wat de kwalificatie m.b.t.
ruimtelijkkwaliteit een eindbeoordeling van goed oplevert.
4.4.
Structuur.
In het bijzonder voor de faunadoelsoorten van het SNL-pakket kruiden- en faunarijkgrasland is de
structuur van zowel de vegetatie als het landschap van belang. Gradiëntrijke vegetaties, lokaal
enkele solitair bomen, een klein struweel en wat ruigtevegetaties zijn van belang.
Ook een reliëfrijke bodem en (kleine) poel kunnen bijdragen aan de structuur van het gebied.
Tenslotte wordt de slootlengte van een gebied meegewogen als structuurelement in de
beoordelingscriteria vanuit de SNL regeling.
In het onderzoeksgebied zijn geen andere structuurelementen aanwezig dan het intensieve
slotenpatroon met een lengte van ruim 400 strekkende meter per hectare. Op basis van het
structuurelement “> 100 meter slootlengte per hectare” scoort het onderzoeksgebied conform de
SNL criteria goed. Daar er geen andere structuur elementen aanwezig zijn wordt dit teruggebracht
naar matig (slechts één kwalificerend structuurelement aanwezig)
4.5.
Bodem.
De bodem heeft grote invloed op de samenstelling en soortenrijkdom van de vegetatie.
Bodemvochtigheid, gehalte organische stof, bodemsoort en voedselrijkdom zijn hierbij de
belangrijkste aspecten. De bodem in het onderzoeksgebied betreft een klei op veengrond met een
drooglegging van 0.75 tot 0.90 meter. De afvoer van neerslagwater is groot zowel door inzijging
naar de diep gelegen grondwaterspiegel als door de drainerende werking van greppels en sloten.
Het kleidek is tamelijk dik en bedraagt 0.80 tot 1.20 meter. Het organisch stof gehalte is met 14,4%
aan de lage kant. Het lutum gehalte bedraagt 30%. Dit bevestigd het grote percentage klei in de
bovenste bodemlaag. De bodem is matig zuur en heeft een pH-KCL 4.6. De bodem heeft een zeer
hoge fosfaat waarde met een Olsen P gehalte van 67 mg/kg droge stof. Voor een kruiden- en
faunarijkgrasland wordt een Olsen P waarde aan fosfaat van < 30 mg/kg droge stof noodzakelijk
geacht. Verschralingsbeheer om deze waarde te bereiken zal naar verwachting minimaal enkele
tientallen jaren in beslag nemen. De totaal resultaten van het bodemonderzoek zijn opgenomen in
bijlage 2.
4.6. Resultaten bezoeken en inventarisaties.
Het gehele gebied bestaat uit graslanden die jaarlijks worden gemaaid en na beweid met jong
rundvee. De graslanden bevinden zich in het stadium van een grassenmixvegetatie. Er zijn relatief
weinig kruiden aanwezig, alleen in een smalle strook aan weerszijde van de greppel komen lokaal
meer soorten voor, waaronder een aantal kwalificerende soorten die zijn opgenomen in de lijst
behorende bij de kwaliteitsbepaling kruiden- en faunarijk grasland van het SNL.
De graslanden voldoen hiermee niet aan de vereiste 20% mossen en kruidachtige zoals genoemd
in de afbakening voor Kruiden- en Faunarijkgrasland (BIJ12, 2014).
Het lijkt dat de meer kruidenrijke strook aan weerszijde van de greppel op enkele percelen in het
(recente?) verleden is doorgezaaid met een kruidenmengsel dat is toegespitst op het beoogde
SNL doeltype. Aangetroffen soorten die het vermoeden van inzaaien geven zijn o.a. margriet,
kamgras, smalle weegbree, brunel, koekoeksbloem, knoopkruid en havikskruid.
Genoemde kruiden zijn verspreid in deze smalle zone aanwezig en werden vooral vanaf eind mei
sterk beconcurreerd door de zware grasvegetatie van gangbare agrarische soorten.
De opmerkelijk grote bloemen van margriet en de sterke lengte groei van o.a. knoopkruid en
havikskruid wijzen op een (te) voedselrijke bodem.

6

Het viel op dat het soortspectrum van de oostelijk gelegen Staatsbosbeheer percelen, die zich in
een gras-kruidenmixstadium bevinden en op natuurlijke wijze zijn ontwikkeld, een andere
soortspectrum bevat dan langs de greppel van de onderzochte percelen is aangetroffen. Het is de
vraag in hoeverre de ingezaaide soorten op basis van concurrentie van de dichte grasvegetatie, de
grote drooglegging en de hoge fosfaatwaarden in de bodem zich kunnen handhaven zonder
aanvullende maatregelen. Met het aantreffen van koekoeksbloem, brunel, margriet, kamgras en
havikskruid zijn vijf kwalificerende soorten aanwezig in het gebied. De verspreiding van deze
soorten voldoet echter niet aan het criterium ”aanwezig op > 15% van de oppervlakte”. Op basis
van vegetatie moet voor het aspect “Flora en fauna” de kwalificatie matig worden beoordeeld
conform de SNL systematiek.
De oevers zijn matig tot lokaal redelijk ontwikkeld. Op ogenschijnlijk vergraven oeverdelen is een
dominantstadium van pitrus aanwezig. In minder door pitrus gedomineerde oeverdelen vinden we
soorten van vochtige oevers en vochtig hooiland als o.a. egelboterbloem, koekoeksbloem,
veldzuring, moeras vergeet-mij-nietje, gele lis, kalmoes, etc.
De watervegetaties zijn soorten arm. Lokaal in de zuidelijke wetering is gele plomp aanwezig, in de
oostelijke scheisloot domineert een smalbladige fonteinkruid soort. Verdere submerse vegetatie
werd niet aangetroffen.
Binnen het SNL doeltype kruiden- en faunarijk grasland worden ook een aantal soorten
dagvlinders als kwalificerende soorten benoemd. Tijdens de bezoeken is uitsluitend een
distelvlinder waargenomen die als passant is geïnterpreteerd. Op basis van aanwezige habitat, in
het bijzonder de geringe kruidenrijkdom en ontbreken verticale structuurelementen, worden geen
andere dagvlinders verwacht. Wanneer in de toekomst structuurelementen worden gerealiseerd
behoren hooibeestje, argusvlinder en bruin blauwtje in het onderhavige gebied tot potentiele
soorten die zijn opgenomen in de kwalificerende lijst.
Naast dagvlinders werden zeer weinig andere ongewervelden waargenomen. Alleen enkele
soorten algemene libellen en waterjuffers zijn tijdens de bezoeken gezien. Ook hier geldt dat de
dichte grasmat in combinatie met beperkte aanwezigheid van kruiden en het ontbreken van
structuurelementen anders dan slootlengte het gebied weinig aantrekkelijk maaktvoor deze
soortgroepen.
Broedvogels zijn weinig talrijk. Ook in het aangrenzende agrarisch grasland is een lage tot zeer
lage dichtheid van graslandbroeders aanwezig. In het Staatsbosbeheerreservaat waren,
voornamelijk bij in het terrein aangelegde poelen, enkele paren kieviten en een paar tureluur
aanwezig.
Binnen het onderzoeksgebied werden de soorten graspieper (1 zingend mannetje), krakeend (1
paar in broedbiotoop), scholekster (1 paar in broedbiotoop) en tureluur (1paar met jongen bij
bezoek op 12 juni) aangetroffen.
Van de zoogdierfauna is alleen de haas met enkele exemplaren in het gebied aangetroffen. Kleine
zoogdieren zijn niet waargenomen, ook zijn geen sporen in de vorm van holen vastgesteld. In een
ruige oevervegetatie in het naast gelegen Staatsbosbeheer reservaat werd een nestje van de
dwergmuis gevonden. Bij het ontwikkelen van enig struweel en lage overjarig ruigte vegetaties kan
het gebied snel kansrijk worden voor deze soort.
Het enige amfibie dat is vastgesteld betreft de groene kikker die in sommige sloten vrij algemeen is
vastgesteld.
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5.7.
Kwaliteitsbepaling conform SNL-systematiek.
Toetsen we de gevonden waarden volgens de kwaliteitsbepaling voor kruiden- en
faunarijkgrasland vanuit de SNL systematiek (BIJ12, 2014) dan scoort het gebied 18 punten wat
wordt gewaardeerd als matig. De uitwerking met toelichting van deze kwalificering is opgenomen
in onderstaand kader.

Toetsing kwaliteit bepaling.

Code index

beheertype

Flora & fauna

Structuur

Milieu &
watercondities

Ruimtelijke
condities

Natuurlijkheid

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

N12.02

Kruiden en
faunarijk grasland

6

6

n.v.t.

3

n.v.t.

De eindscore voor het betreffende beheertype wordt vervolgens bepaald door de scores voor
de afzonderlijke kwaliteitscriteria op te tellen. De kwaliteit wordt vervolgens uitgedrukt in het
aantal punten. Bij het merendeel van de beheertypen is maximaal 30 punten haalbaar.
Een beheertype wordt als volgt gekwalificeerd:
0-12 punten
Slecht
13-22 punten
Matig
23-30 punten
Goed.

Voor de onderzochte percelen in polder Steekt zijn de volgende kwalificaties behaald:
Ruimtelijke condities goed 2 punten
vermenigvuldiging factor 3
6 punten.
Structuur
matig 1 punt
vermenigvuldiging factor 6
6 punten.
Flora en fauna
matig 1 punt
vermenigvuldigingsfactor 6
6 punten
Het aantal behaalde punten bedraagt hiermee 18, wat een totaal kwalificering als matig kruidenen faunarijkgrasland oplevert. In hoeverre deze kwalificatie kan worden behouden zal voornamelijk
worden bepaald door de kwalificerende plantensoorten waarvan het echter de vraag is of deze
onder de huidige terreincondities stand zullen houden.
6].

Overwegingen, suggesties en aanbevelingen.

Om tot een volwaardig kruiden- en faunarijkgrasland te komen waarop duurzaam de kwalificatie
“goed” kan worden behaald is het wenselijk om aanvullende inrichtingsmaatregelen m.b.t. het
aspect structuur te overwegen. Mogelijke maatregelen zijn hierbij:
oevers profileren naar een vochtig / droog gradiënt over een breedte van 3- tot 5 meter
eventueel in combinatie met het inzaaien van doelsoorten;
Het verdiepen van de greppels, aanpassen van de uitloopbuizen, zodat ook water kan
worden vastgehouden en profileren van een strook van circa 2 meter aan weerszijde
hiervan zodat de voedselrijke toplaag wordt afgevoerd in combinatie met inzaaien van
doelsoorten en een beheer waarbij de greppel in de periode februari begin april wordt
geïnundeerd;
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Het aanleggen van poel met enig struweel en het laten overstaan van een deel van de
vegetatie gedurende de wintermaanden, zodat steeds een overjarige ruigtekruiden
vegetatie aanwezig is in het gebied;
Genoemde maatregelen zullen als gevolg van de profileringswerken ook een bijdrage leveren aan
het afvoeren van voedingsstoffen waardoor doelsoorten onder de planten zich beter kunnen
handhaven en mogelijk uitbreiden.
Voorbeeld uitwerkingen van genoemde aanvullende inrichtingsmaatregelen zijn opgenomen in
bijlage 3.
Naast eventuele aanvullende inrichting maatregelen is het voor het betreffende gebied, gegeven
de natuurdoelstelling, van belang dat het beheer optimaal wordt ingericht op het afvoeren van
nutriënten in het algemeen en fosfaat in het bijzonder. Geadviseerd wordt om een
verschralingsbeheer te voeren met tweemaal per seizoen maaien en afvoeren van het gewas en
een zo beperkt mogelijke naweide met uitsluitend rundvee. De winterbeweiding met schapen wordt
idealiter gestopt vanuit het graasgedrag van schapen dat een negatief effect heeft op de
kruidenrijkdom.
7].

Gebruikte literatuur, informatiedragers en bronnen.

Bij 12, 2014
Bijlage deel 1 bij werkwijze monitoring en beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS)
www.alphenaandenrijn.nl
www.bodemdata.nl
www.landelijkvastgoedonline.nl
www.provinciezuidholland.nl/kaarten/
www.rijnland.net
Mondelinge informatie bronnen:
Gesprek met  N. de Bruijn , Boswachter, Staatsbosbeheer.
Gesprek met  W.J. Habben Jansen, Grondgebruiker.
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BIJLAGE 1. Afbakening en kwaliteit bepaling (12.02) Kruiden- en faunarijkgrasland.

Betreft:

Kwaliteit bepaling en pakketeisen

N12.02 Kruiden en faunarijk grasland.

(Bron: Bijlage deel 1 bij werkwijze monitoring en beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS)
[PM. Er hoeft geen kwaliteitsbepaling te worden gedaan wanneer dit type met minder dan 0,5 hectare in een gebied aanwezig is].

Afbakening.
Het betreft grasland, de grasachtige (monocotylen) zijn dominant, maar kruiden (dicotylen) en
mossen hebben een oppervlakteaandeel van tenminste 20%.
Er wordt geen bemesting toegepast, met uitzondering van ruige stalmest (max. 8 ton per ha per jaar)
of bekalking om verzuring te voorkomen.
De graslanden zijn niet tot andere beheertypen te rekenen (zie afbakening andere graslanden).
Vrijwel jaarlijks in de winter en voorjaar langdurig overstroomde weilanden worden niet tot dit
beheertype maar tot Zilt- en overstromingsgrasland gerekend.

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

Soorten

bochtige klaver, echte koekoeksbloem, gewone brunel, gewone margriet, grote ratelaar, kamgras,
karwijvarkenskervel, klavervreter, klein vogelpootje, knolvossenstaart, knoopkruid,
moerasstruikgras, muizenoor, polei, spits havikskruid, waterkruiskruid, witte munt, zwarte
zegge.

Planten:

Dagvlinders:

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

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

 Kwaliteitsbepaling Flora en fauna.
Goed: indien minimaal 6 kwalificerende soorten voorkomen, waarvan ten minste 4 op >15% van
de oppervlakte van het beheertype en beide soortgroepen vertegenwoordigd zijn;
Matig: indien 4-5 kwalificerende soorten voorkomen of indien mee soorten voorkomen, maar niet
aan de eisen van klasse goed voldaan wordt;
Slecht: indien niet aan de klasse matig of goed voldaan is;

2]
Structuur
Dit beheertype omvat droge tot vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke graslanden. Ze omvat een scala
aan bloemrijke vegetaties van vrij schrale typen kamgrasweiden tot tamelijk voedselrijke witbolgraslanden.
Vochtige hooilanden met grondwaterinvloed, overstromingsgraslanden, natte en droge schraallanden en
glanshaverhooilanden vallen buiten dit type, maar worden als zelfstandige beheertypen onderscheiden.
De planten die in dit beheertype voorkomen zijn merendeels algemenere soorten die weinig specifieke eisen
aan de abiotische omgeving stellen. Flora en vegetatie zijn daarom niet bepalend voor de kwaliteit van dit
beheertype, en de milieu- en watercondities slechts in beperkte mate. Wel is het belangrijk om te streven
naar een zo groot mogelijke variatie in voedselrijkdom en vochtigheid.
Variatie in structuur is belangrijk voor faunasoorten die in dit grasland voorkomen. Zo zorgt een afwisseling
tussen korte en hoge vegetatie met plaatselijk ruigte en struweel voor verschil in microklimaat, wat van
belang is voor dagvlinders, andere insecten, reptielen, vogels en kleine zoogdieren.
Binnen de kruiden- en faunarijk grasland zijn grasachtige dominant, maar kruiden en mossen hebben een
oppervlakteaandeel van tenminste 20%. De volgende kwalificerende structuurelementen worden
onderscheiden:
Structuurelement
Hoog struweel, incl. braam-, gagel- en bremstruweel
Solitaire bomen en kleine bosjes (> 5 mtr)
Meter slootlengte / hectare 1]

Minimum %
5
1
100

Maximum %
20
5
-

1] Slootlengte is in meter/ha, geen percentage.
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Goed:
Matig:
Slecht:

Kwaliteitsbepaling structuur.
indien minimaal 2 of meer kwalificerende structuurelementen aanwezig zijn;
indien 1 kwalificerende structuurelementen aanwezig zijn;
indien geen kwalificerend structuurelement aanwezig is;

3]
Milieu- en watercondities
Voor dit beheertype worden geen milieu- watercondities gemonitord.

4]
Ruimtelijke condities
Wanneer het beheertype geïsoleerd ligt en de oppervlakte groter is dan 75 ha. Scoort het “goed”.


Kwaliteitsbepaling ruimtelijke condities.

Oppervlakte beheertype / ruimtelijke samenhang
Verbonden met andere graslandbeheertypen (N10 t/m N12)
In nabijheid (binnen 1 km) van andere graslandbeheertypen (N10 t/m N12)
Geïsoleerd

>5 ha
Goed
Goed
Matig

1-5 ha
Goed
Matig
Slecht

< 1 ha
Matig
Slecht
Slecht

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

Methode

Structuurelementen

Frequentie

Bepalen bedekking
Inventarisatie kwalificerende soorten
Inventarisatie kwalificerende soorten
GIS-analyse en veldwaarnemingen

Planten
Dagvlinders
Ruimtelijke condities

6 jaar
6 jaar
6 jaar
6 jaar

Code index

beheertype

Flora & fauna

Structuur

Milieu &
watercondities

Ruimtelijke
condities

Natuurlijkheid

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

N12.02

Kruiden en faunarijk
grasland

6

6

0

3

0

De eindscore voor het betreffende beheertype wordt vervolgens bepaald door de scores voor de
afzonderlijke kwaliteitscriteria op te tellen. De kwaliteit wordt vervolgens uitgedrukt in het aantal punten. Bij
het merendeel van de beheertypen is maximaal 30 punten haalbaar.
Een beheertype wordt als volgt gekwalificeerd:
0-12 punten
13-22 punten
23-30 punten

Slecht;
Matig;
Goed;
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BIJLAGE 2. Analyse resultaten bodemonderzoek dd 27 mei 2015.
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BIJLAGE 3.
Voorbeelden inrichtingsprincipes ten bate van het
kwalificerende onderdeel “Structuur”
Naast het realiseren van de kwalificatie goed op het onderdeel structuur in de kwaliteitsbeoordeling
zullen genoemde maatregelen onder A] en B] tevens bijdrage aan het verminderen van de
fosfaatrijkdom in de bodem waardoor doelsoorten uit de lijst van kwalificerende planten soorten
zich beter kunnen handhaven en sneller zullen verspreiden. De grotere structuurrijkdom en de
lokaal open bodem in combinatie met overwinteringsmogelijkheden voor ongewervelden, kleine
zoogdieren en amfibieën zal bijdragen aan vestiging mogelijkheden van doelsoorten onder de
dagvlinderfauna.
A].

Oever profileren eventueel i.c.m. aanbrengen doeltype vegetatie d.m.v. inzaaien.

B].

Greppel profileren eventueel i.c.m. aanbrengen doeltype vegetatie d.m.v. inzaaien.
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C].

Aanleg poel met structuurrijke ruigtekruiden vegetatie en beperk struweel.
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