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1INLEIDING
Inhet rapport Agrarische natuur opzand (Guldemonde.a. 1997)hebben de auteurs globaal
aangegeven metwelkemaatregelen denatuurwaarde in enrondomdeMarkepias isteverhogen. In het voorliggende natuurplan werken we deze maatregelen uit. Wehebben hiervoor
overleggehad met vrijwilligers diebetrokken zijn bij denatuurinventarisaties opDeMarke,
metpersoneelvanDeMarke,metdeheer GeertsvanAB-DLO,metdevisvereniging enmet
deskundigenopdeverschillendenatuuronderdelen.
De Markepias is een rustig en ongestoord gebied. Dit natuurplan is erop gericht om dit te
handhaven entegelijkertijd denatuurwaarde te verhogen. Vissers gebruiken deMarkepias al
jarenomtevissenentegenietenvandezerust.Bijhetopstellenvanhetnatuurplanisheteen
uitgangspuntdatvissenindehuidigevormmogelijkmoetblijven.
HiernazettenweuiteenwelkenatuurmaatregelenweronddeMarkepiaswillennemen.

2 MAATREGELEN
Hieronder beschrijven we de natuurmaatregelen die we voor de Markepias willen nemen. De
locatie waar dit zal plaatsvinden is op een schematisch kaartje van de Markepias (figuur 2.1)
aangegeven.

2.1 Oeverzwaluwwalinclusiefvleermuiskelder
Oeverzwaluwwal
Denatuurlijke broedplaats vandeoeverzwaluw isinsteilwanden.Dezekomenvannaturevoor
langs beken en rivieren die vrij meanderen. Zulke rivieren komen in Nederland echter niet
veel meer voor (Wieringa 1985). Verder broeden de oeverzwaluwen veel in de steile wanden
van zandhopen bij zandafgravingen. Deze wanden zijn meestal maar tijdelijk, omdat het zand
regelmatig wordt afgevoerd. Oeverzwaluwen graven hun eigen nestgang, maarmaken ook wel
gebruik van speciaal aangelegde wanden. Er is in Nederland al een aantal kunstmatig aangelegdewanden,diegoedgebruiktworden door oeverzwaluwen.
Voorkunstmatige nestgelegenheden geldt (Wieringa 1985):
- de lokatie moet voldoende open ruimte bieden en er moeten voldoende insecten aanwezig
zijn;
- dewandmoetbij voorkeurbestaanuitlemigzand ofzandigeklei;
- dewandmoetminimaal 10meterlangen 1,5 meterhoogzijn, maar lievernoghoger.
- de grond moet stevig genoeg zijn, de grond moet 1tot 4jaar gelegen hebben zodat hij is
ingeklonken;
- dewandmoetverticaal zijn;
- ermoet eenopen aanvliegruimte zijn, liefst boven water;
- dewandmagnietverstoordwordendoormensen of dieren.
Het oorspronkelijke ideewasom eenoeverzwaluwwal aante leggen ophet eilandje indeplas.
De wand van het eilandje is beschoeid om afkalving tegen te gaan. Het is dus niet mogelijk
om de beschoeiing weg te halen en de wand af te steken. Ook vereist het bouwen van een
oeverzwaluwwal veel bouwmateriaal en groot materieel. Dit is zeer moeilijk realiseerbaar op
het eilandje. Daarom zullen we de oeverzwaluwwal niet ophet eilandje aanleggen, maar langs
derandvandeplas.
Op het bijgevoegde kaartje van de Markepias staat een mogelijke locatie voor een oeverzwaluwwal(A).
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1 INLEIDING
In het rapport Agrarische natuur opzand (Guldemonde.a. 1997)hebben de auteurs globaal
aangegeven metwelkemaatregelen denatuurwaarde inenrondom deMarkepias isteverhogen. In het voorliggende natuurplan werken we deze maatregelen uit. Wehebben hiervoor
overleggehadmet vrijwilligers diebetrokken zijn bij denatuurinventarisaties opDeMarke,
metpersoneelvanDeMarke,metdeheer GeertsvanAB-DLO,metdevisvereniging enmet
deskundigenopdeverschillendenatuuronderdelen.
De Markepias is een rustig en ongestoord gebied. Dit natuurplan is erop gericht om dit te
handhaven entegelijkertijd denatuurwaarde teverhogen. Vissers gebruiken deMarkepiasal
jarenomtevissenentegenietenvandezerust.Bijhetopstellenvanhetnatuurplanisheteen
uitgangspuntdatvissenindehuidigevormmogelijkmoetblijven.
HiernazettenweuiteenwelkenatuurmaatregelenweronddeMarkepiaswillennemen.

2 MAATREGELEN
Hieronderbeschrijven wedenatuurmaatregelendiewevoordeMarkepiaswillennemen.De
locatiewaarditzalplaatsvinden isopeenschematischkaartje vandeMarkepias(figuur 2.1)
aangegeven.

2.1 Oeverzwaluwwalinclusiefvleermuiskelder
Qeverzwaluwwal
Denatuurlijkebroedplaatsvandeoeverzwaluwisinsteilwanden.Dezekomenvannaturevoor
langs beken en rivieren die vrij meanderen. Zulke rivieren komen in Nederland echter niet
veel meervoor (Wieringa 1985).Verderbroeden de oeverzwaluwen veel in de steilewanden
vanzandhopenbij zandafgravingen. Dezewandenzijnmeestalmaartijdelijk, omdathetzand
regelmatigwordtafgevoerd. Oeverzwaluwen gravenhuneigennestgang,maarmakenookwel
gebruikvanspeciaal aangelegdewanden.Er is inNederland aleen aantalkunstmatigaangelegdewanden,diegoedgebruiktwordendooroeverzwaluwen.
Voorkunstmatigenestgelegenhedengeldt(Wieringa1985):
- de lokatiemoet voldoende openruimtebieden en ermoetenvoldoende insecten aanwezig
zijn;
- dewandmoetbij voorkeurbestaanuitlermgzandofzandigeklei;
- dewandmoetminimaal 10meterlangen1,5 meterhoogzijn,maarlievernoghoger.
- de grondmoet stevig genoeg zijn, degrondmoet 1tot4jaar gelegen hebben zodat hij is
ingeklonken;
- dewandmoetverticaalzijn;
- ermoeteenopenaanvliegruimtezijn,liefstbovenwater;
- dewandmag nietverstoordwordendoormensenofdieren.
Hetoorspronkelijke ideewasomeenoeverzwaluwwalaanteleggenopheteilandje indeplas.
De wandvanhet eilandje isbeschoeid omafkalving tegente gaan. Het is dus niet mogelijk
om debeschoeiing wegte halen en de wand af te steken. Ookvereist het bouwen van een
oeverzwaluwwal veelbouwmateriaal engrootmaterieel.Dit iszeermoeilijk realiseerbaar op
heteilandje. Daaromzullenwedeoeverzwaluwwalnietopheteilandje aanleggen,maarlangs
derandvan deplas.
Ophetbijgevoegde kaartje van deMarkepias staat eenmogelijke locatie voor eenoeverzwaluwwal(A).
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Figuur2.1

SchematischekaartvandeMarkepiasmetplaatsenwaarnatuurmaatregelen
zijngepland

Locatie
Nestgelegenheid voor vogels kan in het algemeen het beste op het noordoosten zijn geëxponeerd. Datgeldt ook voordeoeverzwaluw, maar deze soort neemthet niet ergnauw.Welmoet
er een ruime aanvliegroute zijn. Vóór de wand kan het beste water staan, minimaal 30 cm
diep,omverstoring doormensen endierentegentegaan.
VerschillendeplaatsenrondDeMarkepiasvoldoen aandezeeisen. Hetwestelijk enhetnoordwestelijk deel van de plas aan de kant van de Aaltenseweg (het zuidelijke deel van de plas)
heeft een natuurlijk hoogteverschil in het talud van 3meter. Daardoor is het alleen nodig een
verticale wand te creëren en deze op te vullen. De oever aan de kant van de Aaltenseweg (in
hetwesten)voldoet inprincipe goed aandegenoemde eisen,maarheeft ooktweenadelen. De
wand is goedbereikbaar voor mensen, omdat hij grenst aanhet grasveld aan de Aaltenseweg.
Het risico opvandalisme is daarom op deze locatie groter dan op andere plaatsen. Een tweede
nadeel is dat dezeplek goedtoegankelijk isvoor vissers. Met name voorminder validen is dit
eengoedevislocatie.
De oever iets naar het noorden heeft deze nadelen niet (zie figuur 2.1:A). De wand kijkt uit
ophetzuidoosten, waardoor opdezeplaatsmeestalgeenwindopdewand staat. Ookisernog
gebruik te maken van het natuurlijke hoogteverschil. Vanaf het grasveld aan de Aaltenseweg
kan men mooi op de wand kijken, zonder dat men er dichtbij komt. Hierdoor blijft het rustig
rond dewand.
Ontwerp
Onze voorkeur gaat uit naar een natuurlijke oeverzwaluwwal. We zullen de mogelijkheden
hiervoor eerstbeschrijven. Daarna beschrijven we ook eenkunstmatige constructie vanbetonelementen. In het laatste geval kan de oeverzwaluwwal worden gecombineerd met een vleermuiskelder.
Natuurlijkewand
De boven omschreven locatie, bij punt A op de kaart, heeft een natuurlijk hoogteverschil. De
oever loopt hier eerst vlak om vervolgens vrij steil op te lopen. Over 10m lengte kunnen we
dit schuine 'talud' afsteken, zodat een Steilwand ontstaat. De hoogte van de Steilwand is dan
ruimtweemeter envoldoet daarmee aandegestelde eisen.
Het talud afgraven betekent dat erwilgenstruiken moeten worden gekapt. Dit isniet bezwaarlijk, omdat ergenoegwilgenstruiken rondom deplas overblijven.
DevoetvandeSteilwandkanhetbeste ongeveer 30cm onderwaterstaan. Ofdit indehuidige
situatie alhetgeval is,hangt afvandewaterstand. Dewaterstandwas de laatstejaren erglaag,
maar is nu, inmaart 1998,weer vrij hoog. Wegraven degrond voor de oeverwal zover af dat
dehoogtetotde(water)bodem minimaal tweeënhalve meteris.
Jaarlijks moeten de nesten met een grondboor worden schoongemaakt en zo mogelijk opgevuldmetzand.Ditkanhetbesteinseptember gebeuren.
Inhetvroegevoorjaar moetdewandweerversgemaakt worden door ereenpaar centimeter af
te steken. Als de wand een succes wordt, is er na een aantaljaren geen ruimte meer om nieuwenestentemaken.Normalitermoet dan dewand afgestoken wordentot allenesten weg zijn.
Dat isnietrealiseerbaar, omdat dandewandtever inhettalud komt. Het meest simpele is om
dan een nieuwe Steilwandnaast de oude te graven. Met de vrijkomende grond wordt de oude
wand opgevuld. Na enkelejaren is deze grond voldoende ingeklonken omweer als oeverzwaluwwandtedienen.ZokanoplocatieA steedseenoeverzwaluwwand aanwezig blijven.
Terplaatse moet nog worden beslist ofplaatselijk verstevigen met wilgentakken noodzakelijk
is.
Kunstmatigewand
Mocht blijken dat deze 'natuurlijke wand' tochnietuitvoerbaar is,daniste overwegen om een
geheel kunstmatige wand te plaatsen. Nadeel hiervan is dat een grote, betonnen wal wordt
aangelegd, die de natuurlijke sfeer van de plas verstoort en er voor de 'eeuwigheid' ligt.
Voordeel is dat er ook overwinteringsmogelijkheden voor vleermuizen ontstaan. Webeschrijvenditalternatief hieronder.

Wehebben het ontwerp vanRijkswaterstaat gekozen dat door Vogelbescherming isbeschreven(DenBoer&Majoor 1994;figuur 2.2). Dewalkomtaandewaterlijn testaan.Alsbasis
van de wal gebruiken we een vierkante duiker van 10mlang, 2mbreed en 2mhoog.We
plaatsen deduiker aan dewaterkant, waarbij wedehoogtezo afstemmen datdevoetvande
duiker net niet onder water staat. De binnenkant isoleren we aan de zijde van de plas.De
anderelangezijkant endebovenkantliggenonderdegrond.Opdezemanierblijft detemperatuurindekelderstabiel.Opdeduiker,aandewaterzijde,metselenweeenmuur,ofplaatsen
weeenbetonnenwand.Dezewordtverankerendinhettalud.Dewandwordtnetzohoogals
hettalud.Mochthetnietmogelijk zijn omdeduikerwandaandebinnenzijde teisoleren,dan
metselenweeenmetervoordewaleenmuur.Dezekomtopstelcomplatendievoordeduiker
wordengelegd.Dewandwordtnetzohoogalshettalud.Met stangenwordtdemuuraande
duiker bevestigd enbovenaan aanhet talud. Daarachter wordt deruimte opgevuld metzand
datvoorradigisopDeMarke.
In de verticale wand komen gaten.De oeverzwaluwen maken hunnesten namelijk bij voorkeuranderhalvemeteronderderand.
Jaarlijks moeten de gaten worden schoongemaakt. Daarom moet de wand bereikbaar zijn.
Hiervoor maken we een constructie die aan de wand kan worden gehangen. Vrijwilligers
onderhoudendenestplaatsen,eventueelgeassisteerddoorpersoneelvanDeMarke.
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Figuur2.2Oeverzwaluwwandannexvleermuiskelder
Vleermuizenkelder
DeMarkepiasiseengoedeplaatsvoorvleermuizen omvoedseltezoeken.Indeschemering
vangenzeinsectenbovenhetwater.Vleermuizen overwinteren invochtige,donkereruimten.
Detemperatuur in deruimte moetstabiel entochtvrij zijn. Eengrotis eenidealeoverwinteringsplaats.

De duiker van de oeverzwaluwwand maken we geschikt als vleermuizenkelder. Eén zijkant
van de kelder metselen we dicht. In de andere zijkant maken we een deur om in de duiker te
kunnen komen. In deze wand zit ook de invliegopening. De binnenwand van de duiker stukadoren wezodat de dieren genoeg houvast hebben. De duikerelementen verspringen iets om
stromingvanlucht tegente gaan.
Logistiekeproblemen bij deaanlegvandewand
De natuurlijke wand kan het beste met behulp van menskracht en een schop worden aangelegd.Devrijkomende grondisplaatsbaar indedirecte omgeving.
Voor de aanleg van de kunstmatige wand is groot materieel nodig. De duikerelementen moeten door een kraan op hun plaats worden gebracht en tractoren moeten het zand aanvoeren.
Viaperceel 16is ditzonderveelproblemen mogelijk. Alleeneen deelvandeomheining moet
tijdelijk worden afgebroken enenkelewilgenstruiken zullenmoetenworden afgezet.
Dewerkzaamheden kunnen niet opééndag gebeuren. Eerst moet deduiker worden geplaatst.
Daarna moet de verticale wand worden gemetseld of gestort. Deze moet voldoende tijd krijgenomteharden. Pasdaarna kan degrond overde duikerworden aangebracht. Dekraan voor
hetgrondverzet is dusenkeledagennodig.
Kosten
Aan de natuurlijke wand zijn geen materiaalkosten verbonden, maar wel arbeid: de inzet van
een aantalvrijwilligers eneventueelpersoneel vanDeMarke.
In AverHeino is een vleermuizenkelder aangelegd. De kosten voor aankoop entransport van
de duiker bedroegen daar ƒ 4.400,- en inclusief het grondverzet kwamen de kosten op
ƒ5.500,-.
Daarnaast zijn erdannogkostenvoordeverticalewandmet stelcomplaten.
De kosten zijn sterk afhankelijk van de prijs van het transport van de duiker. De kosten zijn
lageralswedemuurdirectopdeduikerkunnen bevestigen.
In totaal begroten weƒ 10.000,-voor aanleg vande oeverzwaluwwand en de vleermuiskelder.
Hiervoor zoekenwe externe financiering.

2.2 Ijsvogelbiotoop
Deijsvogel iseenzeldzamebroedvogel inNederland. Hij leeft vanvisjes diehijvangt doorin
het water te duiken. Daarvoor is het nodig dat de waterkwaliteit goed en het water helder is.
Er moeten takken boven het water hangen en er moet rust heersen in het gebied. Ijsvogels
nestelen in lage steilwandjes of tussen boomwortels aan of in de buurt van het water. Ze graven hun nesttunnel in niet te los materiaal, zoals leemhoudende zandgrond (Den Boer &
Majoor 1994).
Op enkele plaatsen creëren we dergelijke steilwandjes. Op het eilandje doen we dit door achter de bovenste, houten schutting aan de noordwestkant (figuur 2.1: B) zand en takken aan te
brengen. Plaatselijk is de schutting al kapot en zo nodig halen we enkele planken weg, nadat
eventueleholten zijn opgevuldmetzand entakken.
Op enkele plaatsen langs de plas (figuur 2.1: C) maken we de wand geschikt voor ijsvogels
door het talud iets te verstevigen met zand, zoden en takken. Op deze plaatsen graven we de
bodem ietsaf, zodat ergeenmensen endierenbijkunnen komen.
Bij D (zie figuur 2.1) is al een steil talud. Dit vergroten we door het verticaal af te steken en
de oeverbodem voor de wand af te graven, zodat er water voor het talud staat. De grond
gebruiken weófwel voor deoeverzwaluwwand ófwel omhet overblijvende talud opte hogen,
zodat deSteilwandietshogerwordt.
Langs de plas zijn wel overhangende takken van wilgen (figuur 2.1: E), maar deze zijn niet
erg dik. Bovendien zijn er ergveel dunne takjes aanwezig. Deze takken dunnen we uit, waardoor alleen enkele dikkeretakken overblijven. Dit voerenwe in dewinter uit als er ijs ligt op
de Markepias.

Kosten
Dewerkzaamheden wordenuitgevoerd doorpersoneelvanDeMarke,een CLM-onderzoeker
eneenvrijwilliger. Hieraanzijnalleenreiskostenverbonden.

2.3 Pias-drasoevers
Voorallerlei waterdieren en -planten is het gunstig als het land langzaam overgaat inwater.
Opdegrenstussenwaterenlandgroeienveelplanten.Ondiepwater,tot 30cm,warmtsnel
op,vooral als dezoneropkan schijnen. Ditwater isvooral geschikt voor deeierenvankikkersenpadden.Dieperwater,tot 100cm,isgeschiktvoorpaaiendevissen.Iederediepteheeft
zijn karakteristieke plantensoorten. Wisselende waterstanden zijn gunstig voor deontwikkelingvaneengevarieerdevegetatie.Wanneernaeennatteperiodedelenvandeplasdroogvallen,zullenallerleiplanten dietypischzijn voordeoevermassaaltotkiemingkomen.Alshet
waterpeil na een droge periode weer stijgt, zullen vervolgensjuist waterplanten weer kans
krijgenzichteontwikkelen.
DewaterstandindeMarkepiasisafhankelijk vandegrondwaterstandendieissterkvariabel.
In de afgelopenjaren washet ergdroog enwas dewaterstand erglaag.Deondiepeplekken
vielen toen droog.Deverwachting isdathetgemiddelde waterpeil minstens 50cmhogeris.
Datzalzekergebeurenalshetvernattingsproject isafgerond.
Indehoekenvandeplasishetwaternualondiep.Dediepteissterkafhankelijk vandewaterstand.
Om ervoor te zorgen dat er altijd ondiepe plekken aanwezig zijn, moet de oever langzaam
aflopen.Dezesituatieisbij dezelagewaterstandmomenteelaanwezigindewesthoekvanhet
westelijke deel van deplas (figuur 2.1: F).Inhet noordelijke deel staat debodemnu droog
(figuur 2.1: GenH).Alsdewaterstand 50cmstijgt, ontstaatinbeidehoekeneenidealepiasdrassituatie.
Indeplaskomenveelkarpersvoor.Karpers etenplanten enwoelendebodemom,waardoor
het water troebel wordt. Daardoor krijgen planten geen kans omzich goed te ontwikkelen,
ook als dewaterhoogte wel geschikt is.Daarommakenweeenpias-dras oeverwaardekarpersnietbij kunnenkomen.Ditdoenweopdenoordelijke oeverbij GenH(ziefiguur 2.1).
Overdehelebreedtevandeplasleggenwevlakonderdewaterspiegel eenaardendamaan,
waardoor een 'beschermd' bassin ontstaat. Hierkunnenwaterplanten ongestoord groeien.In
de dammakenwebuisjes waardoor water enkleine visjes door dewalheen kunnenzwemmen,maardekarpersniet.Degrondvoordewalgravenweuitdeoeverachterdewal,inhet
midden tussen GenH. Hierdoor ontstaat een schotelvormigediepte achter de wal.Overde
realiseerbaarheidvandezemethodezalnogoverlegwordengevoerdmetdeskundigen.
Inhetwestenvanhetnoordelijke deel(figuur 2.1:G)maaienwehetliesgrasenvoerenhetaf.
In de noordoosthoek (figuur 2.1: I) groeit riet langs de oever.Niet duidelijk is waaromhet
alleen daar staat enwaaromheterniet florissant bij staat.Wemaaienditriet eensindedrie
jaar omhet stevigerte krijgen. Wemaaienmet een heggeschaar of zeis om delentekunnen
latenstaan(gefaseerd maaienalsbeheer).

2.4Padden
Padden zetten hun eieren in slierten af aanwaterplanten in ondiepeplassen. Inhet voorjaar
trekkenpaddenmassaalnaardezeplekkentoe.Ditdoenzevooralopvochtige,watwarmere
avonden(bijregen)vanafdeschemeringtotindevroegemorgen.
Ieder voorjaar is er een massale trek van padden naar de Markepias. Daarbij steken ze de
Roessinkwegover.Dezewegwordtalleengebruiktdooraanwonendenenfietsers. Ditverkeer
iszoweinigdathetgeenzinheeft omeenpaddentunnelaanteleggen.Wevragendegemeen-

te waarschuwingsborden voor paddentrek te plaatsen met daaronder de tekst "in maart van
21.00-7.00uur".Wemakeneenfolder (éénA4'tje) waarinweuitleggenwanneerdepaddentrekvaltteverwachtenendatmendanhetbestelangzaamkanrijden metdimlicht op.Opdie
manierkunnendepaddenwordenontweken.Dezefolder verspreiden weonder deomwonenden en is ook op De Marke verkrijgbaar. Daarnaast plaatsen we op de hoek van de
Roessinkwegbijperceel 16eenpaneelmetdaaropinformatie overdepaddentrek.
Indevleermuiskelderkomtookeenspleetonderdedeur('paddenkier'), waardoor depadden
naarbinnenkunnenenhierkunnenoverwinteren.

2.5 Randenomdeplas
Rondomdeplasstaanstruikenmetgrasveldjes daartussen.Ditzijnidealeplaatsenvoorkleine
zangvogels en insecten. Vooral de overgang van gras, via ruige kruidachtige plaatsen naar
struiken enbomen is belangrijk. In deze overgangszones zijn veel vlindersoorten te vinden.
Hetisnodigomdezevariatieinstandtehouden.Alsditnietgebeurt,groeiendeopenplaatsen dicht met struiken en wordt de rand eentoniger en minder interessant voor veel dieren.
Ooklandschappelijk ishetmooieralsstruikenafgewisseld wordendoorgras-enkruidenveldjes.
Hetgraswordtjaarlijks gemaaidmeteenmessenbalk (Agria)enafgevoerd. Eénkeermaaien
perjaar isvoldoende.Voorde flora en fauna ishet goed omgedeeltenvanhet gras eenjaar
overtelatenstaan.Hetcentrumvanhetgrasveldenaandewaterkantwordtjaarlijks gemaaid.
Linksenrechtsdaarvanwordtafwisselend eenjaar nietgemaaid.
Jaarlijks wordteenkaartje gemaaktwaaropvermeldstaatwatdatjaarwordtgemaaid.Andere
stukkenwordeneenspertweejaar gemaaid. Hetmaaiselwordtopgeharkt enophopen langs
debosrandgezet.
AandezijdevandeAaltensewegisveeljongeaanplant(figuur 2.1:J).Hetbegintdaarnuerg
dichtteworden.Erzijntweemogelijkheden omdezeaanplanttebeheren.Wekunnendeaanplantuitdunnen,waardoor deoverblijvende struiken enbomenmeerruimtekrijgen enenkele
bomenkunnenuitgroeien.Eenandermogelijkheid isom(delenvan)deaanplantterugtezetten, waardoorhakhout ontstaat. Inhet eerste gevalbepaalt een deskundige bosbouwerwelke
struikenenbomenwekunnen verwijderen.
Dewilgenstruiken rondom de Markepias zijn maximaal tienjaar oud. Zekunnen plaatselijk
wordengedund,waardoorjonge wilgenstruiken ontstaan enanderekunnenuitgroeien. Delen
van devrijkomende wilgentakkengebruiken weomdeijsvogelwanden (zie §2.2) aanteleggen.Ookmakenwemetdetakkenenkeletakkenhopenopnogtekiezenplaatsen.

2.6Visplaatsen
IndeMarkepiasisdelaatstetienjarengeenvisuitgezet.Ditisookniettoegestaanvolgensde
afspraken tussenDeMarke,devisvereniging enhunleden.Erwordtindeplasgevistopkarpers.Daarnaastkomtersnoek,baars,voornenbrasemvoor.
Voordevissers zijn erveelplaatsen omtevissen.Dezeplaatsenblijven intact. Alleenbijde
oeverzwaluwwandenaangrenzendestukkenwordtvissenverboden.
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Locatie
Nestgelegenheid voor vogels kan in het algemeen het beste op het noordoosten zijn geëxponeerd.Datgeldtookvoordeoeverzwaluw, maardeze soort neemt hetniet ergnauw.Welmoet
er een ruime aanvliegroute zijn. Vóór de wand kan het beste water staan, minimaal 30 cm
diep,omverstoring doormensen endierentegentegaan.
Verschillendeplaatsen rondDe Markepias voldoen aandezeeisen. Hetwestelijk enhet noordwestelijk deel van de plas aan de kant van de Aaltenseweg (het zuidelijke deel van de plas)
heeft een natuurlijk hoogteverschil in het talud van 3 meter. Daardoor ishet alleen nodig een
verticale wand te creëren en deze opte vullen. De oever aan de kant van de Aaltenseweg (in
hetwesten)voldoet inprincipe goedaan degenoemde eisen,maarheeft ooktweenadelen. De
wand is goedbereikbaar voor mensen, omdat hij grenst aanhet grasveld aan de Aaltenseweg.
Het risico opvandalisme isdaarom op deze locatie groter dan opandereplaatsen. Een tweede
nadeel is datdezeplekgoedtoegankelijk isvoorvissers.Metnamevoorminder validen is dit
eengoedevislocatie.
De oever iets naar het noorden heeft deze nadelen niet (zie figuur 2.1: A). De wand kijkt uit
ophetzuidoosten, waardoor opdezeplaatsmeestalgeenwindopdewand staat.Ookisernog
gebruik te maken van het natuurlijke hoogteverschil. Vanaf het grasveld aan de Aaltenseweg
kan men mooi op de wand kijken, zonder dat men er dichtbij komt. Hierdoor blijft het rustig
ronddewand.
Ontwerp
Onze voorkeur gaat uit naar een natuurlijke oeverzwaluwwal. We zullen de mogelijkheden
hiervoor eerstbeschrijven. Daarnabeschrijven we ook eenkunstmatige constructie vanbetonelementen. In het laatste geval kan de oeverzwaluwwal worden gecombineerd met een vleermuiskelder.
Natuurlijkewand
De boven omschreven locatie,bij punt A op de kaart, heeft een natuurlijk hoogteverschil. De
oever loopt hier eerst vlak om vervolgens vrij steil op te lopen. Over 10m lengte kunnen we
dit schuine 'talud' afsteken, zodat een Steilwand ontstaat. De hoogte van de Steilwand is dan
ruimtweemeterenvoldoet daarmee aan degestelde eisen.
Het talud afgraven betekent dat erwilgenstruiken moetenworden gekapt. Dit isniet bezwaarlijk, omdat ergenoegwilgenstruiken rondom deplas overblijven.
Devoetvande Steilwandkanhetbeste ongeveer 30cm onderwater staan. Ofditinde huidige
situatie alhetgevalis,hangt afvandewaterstand. Dewaterstandwasdelaatstejaren erglaag,
maar is nu, inmaart 1998,weer vrij hoog.Wegraven de grond voor de oeverwal zover af dat
dehoogtetotde(water)bodem minimaal tweeënhalve meteris.
Jaarlijks moeten de nesten met een grondboor worden schoongemaakt en zo mogelijk opgevuldmetzand.Ditkanhetbeste inseptember gebeuren.
Inhetvroegevoorjaar moetdewandweerversgemaaktwordendoorereenpaarcentimeter af
te steken. Als de wand een succes wordt, is er na een aantaljaren geen ruimte meer om nieuwenesten temaken.Normaliter moet dan dewand afgestoken wordentot allenestenweg zijn.
Dat isnietrealiseerbaar, omdat dandewandteverinhettaludkomt. Hetmeest simpele isom
dan een nieuwe Steilwand naast de oude te graven. Met de vrijkomende grond wordt de oude
wand opgevuld. Na enkelejaren is deze grondvoldoende ingeklonken om weer als oeverzwaluwwandtedienen.ZokanoplocatieA steedseenoeverzwaluwwand aanwezig blijven.
Terplaatse moet nog worden beslist ofplaatselijk verstevigen met wilgentakken noodzakelijk
is.
Kunstmatigewand
Mochtblijken datdeze 'natuurlijke wand' tochnietuitvoerbaar is,danisteoverwegen omeen
geheel kunstmatige wand te plaatsen. Nadeel hiervan is dat een grote, betonnen wal wordt
aangelegd, die de natuurlijke sfeer van de plas verstoort en er voor de 'eeuwigheid' ligt.
Voordeel is dat er ook overwinteringsmogelijkheden voorvleermuizen ontstaan. Webeschrijvenditalternatief hieronder.

Wehebben het ontwerp vanRijkswaterstaat gekozen dat doorVogelbescherming isbeschreven(DenBoer&Majoor 1994;figuur 2.2). Dewalkomtaandewaterlijn testaan.Alsbasis
van dewal gebruiken we een vierkante duiker van 10m lang, 2mbreed en 2mhoog. We
plaatsen deduiker aan dewaterkant, waarbij wedehoogte zoafstemmen datdevoetvande
duiker net niet onder water staat. Debinnenkant isoleren we aan de zijde van de plas.De
anderelangezijkant endebovenkant liggenonderdegrond.Opdezemanierblijft detemperatuurindekelderstabiel.Opdeduiker,aandewaterzijde,metselenweeenmuur,ofplaatsen
weeenbetonnenwand.Dezewordtverankerend inhettalud.Dewandwordtnetzohoogals
hettalud.Mochthetnietmogelijk zijn omdeduikerwand aandebinnenzijde teisoleren,dan
metselenweeenmetervoordewaleenmuur.Dezekomtopstelcomplaten dievoordeduiker
wordengelegd.Dewandwordtnetzohoogalshettalud.Metstangenwordtdemuuraande
duiker bevestigd en bovenaan aanhet talud. Daarachter wordt deruimte opgevuld met zand
datvoorradigisopDeMarke.
In deverticale wand komen gaten. De oeverzwaluwen maken hunnesten namelijk bij voorkeuranderhalvemeteronderderand.
Jaarlijks moeten de gaten worden schoongemaakt. Daarom moet de wand bereikbaar zijn.
Hiervoor maken we een constructie die aan de wand kan worden gehangen. Vrijwilligers
onderhoudendenestplaatsen,eventueelgeassisteerddoorpersoneelvanDeMarke.
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Figuur2.2Oeverzwaluwwandannexvleermuiskelder
Vleermuizenkelder
DeMarkepiasiseengoedeplaatsvoorvleermuizen omvoedseltezoeken.Indeschemering
vangenzeinsectenbovenhetwater.Vleermuizen overwintereninvochtige,donkereruimten.
Detemperatuur in deruimtemoet stabiel entochtvrij zijn. Eengrot iseen idealeoverwinteringsplaats.

De duiker van de oeverzwaluwwand maken we geschikt als vleermuizenkelder. Eén zijkant
vandekeldermetselenwedicht.Indeandere zijkant makenweeendeur omin deduikerte
kunnen komen. In deze wand zit ook de invliegopening. Debinnenwand van de duiker stukadorenwezodat dedierengenoeghouvasthebben.Deduikerelementen verspringen ietsom
stromingvanluchttegentegaan.
Logistiekeproblemenbijdeaanlegvandewand
Denatuurlijke wand kan het beste met behulp van menskracht en een schopwordenaangelegd.Devrijkomende grondisplaatsbaarindedirecteomgeving.
Voordeaanlegvandekunstmatigewandisgrootmaterieel nodig.Deduikerelementenmoeten door eenkraan ophunplaats worden gebracht entractoren moeten het zand aanvoeren.
Viaperceel 16isditzonderveelproblemenmogelijk. Alleeneendeelvandeomheiningmoet
tijdelijk wordenafgebroken enenkelewilgenstruikenzullenmoetenwordenafgezet.
Dewerkzaamhedenkunnennietopééndaggebeuren.Eerstmoetdeduikerwordengeplaatst.
Daarna moet deverticalewandworden gemetseld of gestort.Dezemoetvoldoende tijd krijgenomteharden.Pasdaarnakandegrondoverdeduikerwordenaangebracht.Dekraanvoor
hetgrondverzetisdusenkeledagennodig.
Kosten
Aandenatuurlijke wandzijn geenmateriaalkosten verbonden,maarwel arbeid: deinzetvan
eenaantalvrijwilligers eneventueelpersoneelvanDeMarke.
InAverHeinois eenvleermuizenkelder aangelegd. Dekostenvooraankoop entransportvan
de duiker bedroegen daar ƒ 4.400,- en inclusief het grondverzet kwamen de kosten op
ƒ5.500,-.
Daarnaastzijnerdannogkostenvoordeverticalewandmetstelcomplaten.
Dekosten zijn sterk afhankelijk van deprijs vanhet transport van de duiker. De kosten zijn
lageralswedemuurdirectopdeduikerkunnenbevestigen.
Intotaalbegrotenweƒ 10.000,-vooraanlegvandeoeverzwaluwwand endevleermuiskelder.
Hiervoorzoekenweexterne financiering.

2.2 Ijsvogelbiotoop
DeijsvogeliseenzeldzamebroedvogelinNederland.Hijleeft vanvisjesdiehijvangtdoorin
hetwaterteduiken.Daarvoor ishetnodig datdewaterkwaliteit goed enhetwaterhelderis.
Er moeten takken boven het water hangen en er moet rust heersen in het gebied. Ijsvogels
nesteleninlagesteilwandjes oftussenboomwortels aanofindebuurtvanhetwater.Zegraven hun nesttunnel in niet te los materiaal, zoals leemhoudende zandgrond (Den Boer&
Majoor 1994).
Openkeleplaatsencreërenwedergelijke steilwandjes. Opheteilandje doenweditdoorachterdebovenste,houten schuttingaandenoordwestkant (figuur 2.1:B)zandentakkenaante
brengen.Plaatselijk isdeschuttingalkapot enzonodighalenweenkeleplankenweg,nadat
eventueleholtenzijnopgevuldmetzandentakken.
Op enkeleplaatsen langs deplas (figuur 2.1: C)maken wedewand geschikt voor ijsvogels
doorhettalud ietste verstevigen metzand,zoden entakken. Opdezeplaatsen gravenwede
bodemietsaf, zodatergeenmensenendierenbijkunnenkomen.
Bij D(ziefiguur 2.1) isaleen steiltalud.Ditvergrotenwedoorhetverticaal afte stekenen
de oeverbodem voor de wand af te graven, zodat er water voor het talud staat. De grond
gebruikenweófwel voordeoeverzwaluwwand ófwel omhetoverblijvende taludoptehogen,
zodatdeSteilwandietshogerwordt.
Langs deplas zijn wel overhangende takken vanwilgen (figuur 2.1:E),maar deze zijn niet
ergdik.Bovendienzijn erergveeldunnetakjes aanwezig.Dezetakkendunnenweuit,waardooralleenenkeledikkeretakkenoverblijven. Ditvoerenweindewinteruitalserijs ligtop
deMarkepias.

Kosten
Dewerkzaamheden wordenuitgevoerd doorpersoneelvanDeMarke,eenCLM-onderzoeker
eneenvrijwilliger. Hieraanzijnalleenreiskostenverbonden.

2.3 Pias-drasoevers
Voorallerlei waterdieren en -planten ishet gunstig alshet land langzaam overgaat inwater.
Opdegrenstussenwater enlandgroeien veelplanten. Ondiepwater,tot 30cm,warmtsnel
op,vooral alsdezon eropkan schijnen. Ditwater isvooralgeschiktvoor deeierenvankikkersenpadden.Dieperwater,tot 100cm,isgeschiktvoorpaaiendevissen.Iederediepteheeft
zijn karakteristieke plantensoorten. Wisselende waterstanden zijn gunstig voor deontwikkelingvaneengevarieerdevegetatie.Wanneernaeennatteperiodedelenvandeplasdroogvallen,zullenallerleiplanten dietypischzijn voordeoevermassaaltotkiemingkomen.Alshet
waterpeil na een droge periode weer stijgt, zullen vervolgensjuist waterplanten weerkans
krijgenzichteontwikkelen.
DewaterstandindeMarkepiasisafhankelijk vandegrondwaterstand endieissterkvariabel.
Indeafgelopenjaren washet ergdroog enwasdewaterstand erglaag.De ondiepeplekken
vielentoen droog.Deverwachting is dathet gemiddelde waterpeil minstens 50cmhogeris.
Datzalzekergebeurenalshetvernattingsprojectisafgerond.
Indehoekenvandeplasishetwaternualondiep.Dediepteissterkafhankelijk vandewaterstand.
Omervoor te zorgen dat er altijd ondiepe plekken aanwezig zijn, moet de oever langzaam
aflopen. Dezesituatieisbij dezelagewaterstandmomenteelaanwezigindewesthoekvanhet
westelijke deelvan deplas (figuur 2.1:F).In het noordelijke deel staat debodemnudroog
(figuur 2.1: GenH).Alsdewaterstand 50cmstijgt, ontstaatinbeidehoekeneenidealepiasdrassituatie.
Indeplaskomenveelkarpersvoor.Karpers etenplantenenwoelendebodemom,waardoor
het water troebel wordt. Daardoor krijgen planten geen kans om zich goed te ontwikkelen,
ookals dewaterhoogte wel geschikt is.Daarommakenweeenpias-dras oeverwaardekarpersnietbij kunnenkomen.Ditdoenweopdenoordelijke oeverbij GenH(ziefiguur 2.1).
Overdehelebreedtevandeplasleggenwevlakonderdewaterspiegel eenaardendamaan,
waardoor een 'beschermd' bassin ontstaat. Hierkunnen waterplanten ongestoord groeien.In
dedammakenwebuisjes waardoorwater enkleine visjes door dewal heen kunnen zwemmen,maardekarpersniet.Degrondvoordewalgravenweuitdeoeverachterdewal,inhet
midden tussen GenH. Hierdoor ontstaat een schotelvormigediepte achter dewal. Overde
realiseerbaarheidvandezemethodezalnogoverlegwordengevoerdmetdeskundigen.
Inhetwestenvanhetnoordelijkedeel(figuur2.1: G)maaienwehetliesgrasenvoerenhetaf.
In de noordoosthoek (figuur 2.1: I) groeit riet langs de oever.Niet duidelijk is waarom het
alleendaar staat enwaaromhet erniet florissant bij staat.Wemaaienditrieteensindedrie
jaar omhet stevigerte krijgen. Wemaaienmet een heggeschaar ofzeis om delentekunnen
latenstaan(gefaseerd maaienalsbeheer).

2.4Padden
Padden zetten hun eieren in slierten af aan waterplanten in ondiepe plassen. In het voorjaar
trekkenpaddenmassaalnaardezeplekkentoe.Ditdoenzevooralopvochtige,watwarmere
avonden(bijregen)vanafdeschemeringtotindevroegemorgen.
Ieder voorjaar is er een massale trek van padden naar de Markepias. Daarbij steken ze de
Roessinkwegover.Dezewegwordtalleengebruiktdooraanwonendenenfietsers.Ditverkeer
iszoweinigdathetgeenzinheeft omeenpaddentunnelaanteleggen.Wevragendegemeen-

te waarschuwingsborden voor paddentrek te plaatsen met daaronder de tekst "in maart van
21.00 -7.00 uur". Wemaken een folder (éénA4'tje) waarin weuitleggenwanneer de paddentrek valt teverwachten endat men dan hetbeste langzaam kan rijden met dimlicht op.Op die
manier kunnen depadden worden ontweken. Deze folder verspreiden we onder de omwonenden en is ook op De Marke verkrijgbaar. Daarnaast plaatsen we op de hoek van de
Roessinkweg bijperceel 16eenpaneelmetdaaropinformatie overde paddentrek.
In de vleermuiskelder komt ook een spleet onder de deur ('paddenkier'), waardoor de padden
naarbinnen kunnen enhierkunnen overwinteren.

2.5 Randenomdeplas
Rondom deplas staan struiken metgrasveldjes daartussen. Ditzijn idealeplaatsenvoor kleine
zangvogels en insecten. Vooral de overgang van gras, via ruige kruidachtige plaatsen naar
struiken en bomen is belangrijk. In deze overgangszones zijn veel vlindersoorten te vinden.
Het is nodig om deze variatie in stand te houden. Als dit niet gebeurt, groeien de open plaatsen dicht met struiken en wordt de rand eentoniger en minder interessant voor veel dieren.
Ook landschappelijk ishetmooier als struiken afgewisseld worden door gras-en kruidenveldjes.
Het gras wordtjaarlijks gemaaid met een messenbalk (Agria) en afgevoerd. Eén keer maaien
perjaar is voldoende. Voor de flora en fauna is het goed om gedeelten van het gras eenjaar
overte laten staan. Het centrum vanhet grasveld en aan dewaterkant wordtjaarlijks gemaaid.
Linksenrechtsdaarvanwordtafwisselend eenjaar niet gemaaid.
Jaarlijks wordt een kaartje gemaakt waaropvermeld staatwat datjaar wordt gemaaid. Andere
stukken worden eens per tweejaar gemaaid. Het maaisel wordt opgeharkt en op hopen langs
debosrand gezet.
Aan dezijde van de Aaltenseweg isveeljonge aanplant (figuur 2.1: J).Hetbegint daar nu erg
dicht teworden. Er zijn tweemogelijkheden om deze aanplant tebeheren. Wekunnen de aanplant uitdunnen, waardoor de overblijvende struiken enbomen meer ruimte krijgen en enkele
bomen kunnen uitgroeien. Een ander mogelijkheid is om (delen van) de aanplant terug te zetten, waardoor hakhout ontstaat. In het eerste geval bepaalt een deskundige bosbouwer welke
struiken enbomenwekunnen verwijderen.
De wilgenstruiken rondom de Markepias zijn maximaal tienjaar oud. Ze kunnen plaatselijk
worden gedund, waardoorjonge wilgenstruiken ontstaan en andere kunnen uitgroeien. Delen
van de vrijkomende wilgentakken gebruiken we om de ijsvogelwanden (zie §2.2) aan te leggen.Ookmakenwemetdetakken enkeletakkenhopen opnogtekiezen plaatsen.

2.6Visplaatsen
In deMarkepias is delaatstetienjaren geenvisuitgezet. Dit is ookniettoegestaan volgens de
afspraken tussen De Marke, de visvereniging enhun leden. Er wordt in deplas gevist op karpers.Daarnaastkomt ersnoek,baars,voorn enbrasem voor.
Voor de vissers zijn er veel plaatsen om te vissen. Deze plaatsen blijven intact. Alleen bij de
oeverzwaluwwand enaangrenzende stukkenwordtvissen verboden.
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