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De Marke, Proefbedrijf voor Melkveehouderij en Milieu, is gestart in
1992. Doel is het ontwikkelen en demonstreren van een zo rendabel
mogelijk bedrijfssysteem voor grondgebonden melkveehouderij dat
voldoet aan de toekomstige stringente milieunormen. De nadruk ligt
op het vérgaandterugdringen vanmineralenverliezen.
In 1990 is de Stichting Proefbedrijf voor Melkveehouderij en Milieu
opgericht waarin De Marke is ondergebracht. Het bestuur werd gevormd door overheid en bedrijfsleven. De ministeries van LNV en
VROM, het Landbouwschap en het Produktschap voor Zuivel financierenhet onderzoek.
Per 1januari 1995 valt De Marke bestuurlijk onder het Praktijkonderzoek Rundvee,Schapen en Paarden(PR).
Het onderzoek valt primair onder de verantwoordelijkheid van ABDLO, CLM en PR.Ook andere onderzoeksinstellingen dragen bij aan
het onderzoek.
De Marke draagt zijn resultaten uit door publicaties, voorlichting en
demonstratie.
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VOORWOORD
Agrarisch natuurbeheer staat momenteel volop in debelangstelling. Veelboeren zijn geïnteresseerd om eenbijdrage televeren aanbehoud enherstel vannatuur-en landschapswaarden
op hetplatteland. Deels omdat zevinden dathet bij hetboer-zijn hoort, deels als aanvulling
ophetinkomen.
HetNatuurplan dat Proefbedrijf DeMarkewilgaanuitvoerenenonderzoeken isvooralinteressant omdat hiermee de grenzen worden verkend van natuurbeheer binnen een agrarische
onderneming. Wat kan een boer allemaal doen, wat levert dat op aan natuurwaarden en wat
zijn dekostendaarvan?
Proefbedrijf De Marke heeft de afgelopen jaren aangetoond dat de milieudoelen - bijvoorbeeld ophet gebiedvanmineralen -gerealiseerd kunnenwordenbinneneenmoderneeconomische bedrijfsvoering. Ik ben ervan overtuigd dat evenzeer op het gebied van natuur- en
landschapsbeheer veelmogelijk isophetboerenbedrijf, zekeropeenbedrijf dat inmilieuopzicht gezond in elkaar steekt. Dit onderzoek zal ons helpen begrijpen hoe ver een agrarisch
bedrijf kan gaanmet natuurbeheer enopwelke onderdelen boeren daar effectief aan kunnen
bijdragen. De groterehelderheid kanbijdragen toteenverdereuitbouw enverdieping vande
rolvandelandbouwinhetnatuurbeheer.
PieterWinsemius
VoorzitterVerenigingNatuurmonumenten
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SAMENVATTING
Desamenleving endeoverheidhebben steedsmeeraandachtvoor hethandhaven enversterkenvannatuur- enlandschapswaarden ophetplatteland.Agrariërs zulleninhun bedrijfsvoering steedsmeerrekening(moeten)houdenmetnatuurophetbedrijf.
Het Proefbedrijf voor Melkveehouderij en Milieu De Marke gaat in de periode 1997-2001
onderzoeken welkemogelijkheden erzijn voornatuur enlandschap opeenmodern en duurzaammelkveebedrijfopzandgrond.Hetnatuurplandatinditrapportwordtbeschreven,dient
daarvoor alsbasis.Doel isomin 1997eenaantalnatuurelementen aante leggen endedaaropvolgendevijfjaar zoweldenatuurresultatenalsdekostenenbeheersinspanningen temeten.
Jaarlijks wordthetbeheergeëvalueerdenbijgesteld.
Devragendieweinditrapportbehandelenzijn:
- Welkestappenzijnnodigomtoteennatuurplantekomen?
- Welkenatuur is kansrijk om op De Marke te ontwikkelen en welke natuurdoelen streven
wena?
- Welkeinrichtings-enbeheersmaatregelenzijnnodigenwatkostendezemaatregelen?
- Welkemogelijkheden zijn ervoor natuurbeloning, zowel vanuit de overheid alsvanuit de
markt,enwelkerolkaneennatuurverenigingofmilieucoöperatiedaarinspelen?
- Hoe kunnen we de natuurresultaten en de daarvoor benodigde arbeidsbehoefte het beste
metenenevalueren?WelkonderzoekisdaarvooropDeMarkenodig?
- Hoe kunnen wevoorlichting en demonstratie van natuur opDeMarke het bestevormgeven?
Stappenplanvoornatuurophetbedrijf
Welke stappen zijn nodig om een natuurplan op te stellen? Allereerst stellen we vast welke
natuur kansrijk en streekeigen is. Vervolgens bepalen we of deze natuur- en landschapselementenzijn intepassenindebedrijfsvoering. Vragendiewemoetenbeantwoorden zijn:
1. Welke abiotische condities (bodem, vocht) zijn aanwezig? Deze condities bepalen de
mogelijkheden voordevegetatie.
2. Hoe was het vroegere bodemgebruik en welke landschapselementen waren en zijn eigen
voordestreek?
3. Welkeflora enfaunakwamvroegerenkomtnuvoorophetbedrijf enindeomgeving?
4. De combinatie van groeicondities voor de vegetatie en de (vroegere) aanwezigheid van
soorten bepaalt de kansrijkheid om bepaalde vormen van natuur te realiseren. Welke
natuurdoelenpassendaarbij voorhetbedrijf?
5. Welkenatuur-enlandschapselementen zijnhetbesteinpasbaarindebedrijfsvoering?
6. Waarophetbedrijfpassenwelkenatuurmaatregelen?
7. Wie kan inrichting en beheer van elementen financieren (rijk, provincie, gemeente,
WaardevolCultuurlandschap(WCL)endergelijke)?
8. Hoemetenenevaluerenwedenatuurresultaten enwatzijn dekostenendearbeidsbehoeftevandebeheersmaatregelen?
9. HoekunnenwehetbestevoorlichtinggevenovernatuuropDeMarkeaanboerenenanderegeïnteresseerden?

Uitgangspunten
Denatuurelementen die weopDeMarkewillen stimuleren, kiezen weopgrond van devolgendeuitgangspunten:
- de natuur moet passen bij devroegere enhuidige agrarische praktijk en aansluiten bij het
landschapindestreek;
- denatuur moet inpasbaar zijn op eenmodern, duurzaam melkveebedrijf: we streven naar
eenmaximaalnatuureffect datovereenstemtmetdemilieudoelstellingen vanDeMarke;
- denatuurmoetdoordevolgendemaatregelengoedeontwikkelingskansen krijgen:
• minimaliserenvanderandeffecten vanagrarischebedrijfsvoering (voldoendegrootte
vandenatuurelementen);
• samenbundelenvannatuurelementen (houtwalmetruigtestrook);
• creërenvanverbindingszonesmetalbestaandenatuur(gebieden);
• scheppenvangroeiconditiesvoorvegetaties(snelverschralenvanbouwvoor);
• optimaliserenvanliggingvannatuurelemententenopzichtevandezon(opzuidenof
zuidwesten);
• zonodigherintroducerenvanplantensoorten;
- de natuur moet in een redelijke periode zijn te ontwikkelen (bijvoorbeeld in vijfjaar) en
goed zijn te demonstreren (bijvoorbeeld door de natuurelementen aan te leggen op goed
zichtbareplaatsenophetbedrijfoflangseennatuurpad).
Natuurelementen uithetnatuurplan
Het natuurplan bevat voorstellen voor de aanleg van natuurelementen en het stimuleren van
biotopen of soortgroepen. Intabel 1vermelden wede verschillende elementen en maatregelen.
Tabel 1.Natuurelementen endoeleninhetnatuurplan
natuurelement
droge,schralevegetatie

doel
een heischraal grasland,biotoopvoorvlindersenwarmteminnendeinsecten,enfoerageermogelijkheid voorgeelgorsenpatrijs

vochtig-droogovergang insloottalud overgangsvegetatie van vochtig naar droog, vochtindicerende ruigtekruidenvoorvlindersenandereinsecten,eneenbiotoopvooramfibieën
verruigdezoom

een matig voedselrijke, structuurrijke vegetatie voor vlinders, foerageermogelijkheden voor (akker)vogels en vleermuizen en een biotoop voor
muizen die als voedsel kunnen dienen voor roofvogels, uilen en marterachtigen

soortenrijkeberm

een schrale, droge,bloemrijke vegetatie voor vlinders en sprinkhanen en
voorroofvogels,uilenenmarterachtigen(aanwezigheid vanmuizen)

permanentegraanrandlangsakker
ofwisselgrasland
struweel

bossingel(10mbreed)

bevorderenvanakkerkruiden,foerageermogelijkheden voorakkervogels,
roofvogels,uilenenmarterachtigen(aanwezigheidvanmuizen)
voedsel-enbroedgelegenheid voorvogels,biotoopvoorvlinders,muizen
enroofvogels,uilenenmarterachtigen
eenlandschappelijk elementmeteenmaximalevariatieaanstructuur,dienend als verbindingszone, broed- en foerageerbiotoop voor zangvogels,
vleermuizen,marterachtigenenvlinders

II

Vervolgtabel 1 Natuurelementen endoeleninhetnatuurplan
natuurelement

doel

beheervanbosjes

meervariatie in structuur doorhet creëren van ontwikkelingskansen voor
een kruid- en struiklaag en een zoomvegetatie, broedgelegenheid voor
vogelsenschuilplaatsen voorroofdieren

bestaandepoeluitbreidenmeteen
glooiendehelling
eenhelofytenfilter voornatuurinrichten

biotoop voor amfibieën (boomkikker) en libellen (en andere waterinsecten)endrinkplaatsvoorreeënenvogels
biotoopvooramfibieën enwater-enoeverplanten

kunstmatigenestgelegenheidvoor broedgelegenheid voorhuis-enboerenzwaluw,kerk-ensteenuil,mezen,
vogelscreërenendodebomenlaten bontevliegenvangerentorenvalk
(ont)staanomnatuurlijke holtente
krijgen
erfbiotopen zoals:
-takkenhopen
-bordersmetbrandnetel
koninginnenkruid
-zandsteilrandophetzuiden
verschillendevormenvannestbescherming

schuilplaatsenvoorvogels,egelenmarterachtigen
voedselplantenvoorvlinders
broedgelegenheid voorgraafwespen endergelijke
terbeschermingvandeaanwezigeweidevogels

aandeMarkepias(A)eenondiepe (A)alspaaiplaatsvoorvis,broedbiotoopvooroever-enwatervogelsen
oeverzoneontwikkelenen(B)een foerageergebeid voorvleermuizenen(B)vooroeverzwaluwenenpadden
oeverzwaluwenwal eneenpaddentunnelaanleggen

Deplaatsen waarwedezeelementenwillen aanleggenopDeMarkestaanopde natuurplankaart (zie hoofdstuk 6).Westellen voor omop intotaal 1,68 hanatuurelementen aanteleggen.Ditis3,0%vanhetbedrijfsoppervlak vanDeMarke(56hacultuurgrond).
Kosten enbaten van natuur
Deuiteindelijke beslissing vaneenagrariër omeennatuurelement aante leggenhangtafvan
deafweging ofhetverliesaanproductie(grond) endeinrichtings-enbeheerskosten opwegen
tegendeinkomstendiedaartegenoverstaan.Dezeinkomstenzullenvanverschillendeoverhedenmoetenkomenenkunnendevormhebbenvaneenaanleg-enonderhoudssubsidie ofvan
eenbeheerscontract.
Voor het aanleggen van natuurelementen bestaan subsidiebronnen. Voor het beheer ligt dit
moeilijker. In Relatienotagebieden bestaat demogelijkheid om beheersovereenkomsten af te
sluiten, maar in de 'witte gebieden'(gebieden buiten de Ecologische Hoofdstructuur) zijn de
mogelijkheden beperkter. InWCL-gebieden (WCL:waardevol cultuurlandschap) zijn gelden
beschikbaar om agrarisch natuurbeheer te ondersteunen. Inandere gevallen hangt het vande
provincie af of financiële ondersteuning mogelijk is. Veel provincies geven deze meestal
alleenalsboerenzichhebbengeorganiseerdineennatuur-ofmilieuvereniging.DeMarkezou
eenrolkunnenspelendooralskatalysatorvoorhetagrarischnatuurbeheer binneneennatuurIII

ofmilieuverenigingte fungeren.
Een lastig probleem blijft de vergoeding die eenboer zou moeten krijgen voor de grond die
hij uit productie neemt ten behoeve van natuur. Een vergoeding van dewaardedaling vande
grond als gevolg van de overgang van de landbouwfunctie naar eennatuurfunctie, biedt hier
mogelijkheden. Recentelijk heeft het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
(LNV)hierovercontractenafgesloten metenkeleboereninZuid-Holland.
Evaluatievanhetnatuurplan
Hetnatuurplan voorziet in inventarisaties omdenatuurresultaten temeten. Denatuurmeetlat
vanhetCLMishiervooreengoedinstrument.Ookdearbeiddiewordtbesteedaanhetbeheer
vannatuurelementen endeextrakostenvoorapparatuurdiespeciaalvoornatuurdoeleindenis
aangeschaft, zalwordenvastgelegd.Jaarlijksregistrerenwederesultatenendekosten.
Van enkele beheersmaatregelen weten we niet voldoende zeker wat het natuurresultaat zal
zijn. Daarom stellenwevooromhierenkeleonderzoeksvarianten uitteproberen.Het betreft
onderzoek naar de manier van verschraling van de bouwvoor, bermbeheer, afrastering van
natuurelementen en herintroductie van soorten. Daarnaast bevelen we aan om een module
voordenatuurmeetlatteontwikkelenomverschralingenvernattingtemeten.
Demonstratie
Tenslotte doen wevoorstellen op welkemanier wedenatuurresultaten hetbeste aan boeren
en andere belangstellenden kunnen demonstreren. Het betreft voorlichtingsmateriaal, zoals
eennatuurbrochure overDeMarke,tentoonstellingspanelen eneenvideozodatgedurendehet
helejaarnatuurbeelden getoondkunnenworden.
Vlakbij hetbedrijf willenweeen'demonstratieveldje' aanleggenvanca. 10bij40m,waarwe
drienatuurelementen opkleine schaalontwikkelen.Verderstellenwevooreennatuurpadvan
circa 4kmaante leggendat langsdeverschillende natuurelementen voert. Oppanelen langs
hetpadwordttekstenuitleggegeven.
ViaartikelenindevakperskunnenmensendieDeMarkenietbezoeken,wordenbereikt.
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1INLEIDING
Er is een toenemende maatschappelijke vraag naar natuur. Daarbij gaat het niet alleen om
meer natuurgebieden, maar ook om een aantrekkelijk platteland. Natuur buiten de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS),inde'wittegebieden',krijgtdaarominhetbeleideengrotere plaats toebedeeld dan enkelejaren geleden (Dynamiek en vernieuwing1995). Er zijn
mogelijkheden om tegen relatief lage kosten denatuur- en landschapswaarden op agrarische
bedrijven te ontwikkelen en verhogen. Overheden stellen hiervoor in toenemende mate geld
terbeschikking.Hetbeheervannatuurenlandschapkandaardoorbehalveaannatuurwaarden
ookbijdragen aanhetinkomenvandeboer.
DeMarke
Ditrapportbevat eenplan vanaanpakombedrijfsvoering enbeheervannatuurenlandschap
ophet Proefbedrijf voorMelkveehouderij enMilieuDeMarketeintegreren.Het proefbedrijf
ligtindeAchterhoekopdroogtegevoeligezandgrondenvervulteenlandelijke voorbeeldfunctie.DeMarkebeoogteenbedrijfssysteem voorduurzamemelkveehouderij teontwikkelenen
te demonstreren, gebaseerd opmaatschappelijke eisen van ecologische, agrarisch-technische
eneconomische duurzaamheid. Indeeerstefase,van 1991totenmet 1996,laghetaccentop
het mineralenmanagement om de milieukwaliteitsdoelstellingen voor stikstof en fosfaat te
halen. De aanpak heeft succes. De Marke lijkt de toekomstige stringente milieunormen te
kunnenrealiseren.Detweedefase (1996-2001)wordtgekenmerktdoorcontinuïteitenverbreding van de doelstelling. Het mineralenmanagement blijft veel aandacht houden, maar daarnaast zullen deactiviteiten wordenverbreed metandere aspectenvanduurzaamheid,bijvoorbeeldophetgebiedvanagrarischnatuurbeheer.
Natuurplan enDeMarke
Het plan van aanpak voor De Marke,dat in dit rapport wordt beschreven, heeft tot doel het
ontwikkelen, onderzoeken, evalueren en demonstreren van methodieken en mogelijkheden
voor het beheer van natuur- en landschapswaarden opeen modern en duurzaam melkveebedrijf opzandgrond.OpDeMarkebestaateennauwewisselwerkingtussenpraktijk, onderzoek
envoorlichting.DaaromwilDeMarkedeaanpakvanhetnatuur-enlandschapsbeheer opverschillendemanierendemonstreren.
Veel onderzoek aan en voorbeelden van agrarisch natuurbeheer komen uit het veenweidegebied.Voordemelkveehouderij opzandisveelminderbekend. Daaromkandeaanpak opDe
Marke, een belangrijke voorbeeldfunctie hebben voor bedrijven op zand, met name uit de
streek. Verder kan De Marke een rol spelen bij de oprichting van een natuurvereniging of
milieucoöperatie,waarvoorindestreekplannenzijn.
Vraagstelling
Devragendieweinditrapportbehandelenzijn:
- Welkestappenzijnnodigomtoteennatuurplantekomen(hoofdstuk 3)?
- Welke natuur is kansrijk om op De Marke te ontwikkelen en welke natuurdoelen streven
wena(hoofdstuk 4en5)?

- Welkeinrichtings-enbeheersmaatregelen zijnnodigenwatkostendie(hoofdstuk 6)?
- Welke mogelijkheden zijn er voor natuurbeloning, zowel vanuit de overheid als vanuit de
markt,enwelkerolkaneennatuurverenigingofmilieucoöperatie daarin spelen (hoofdstuk
7)?
- Hoe kunnen we de natuurresultaten en de daarvoor benodigde arbeidsbehoefte het beste
metenenevalueren?WelkonderzoekisdaarvooropDeMarkenodig(hoofdstuk 8)?
- Hoekunnen wevoorlichting endemonstratie vannatuuropDeMarkehetbest vormgeven
(hoofdstuk 9)?
Uiteindelijk beoogtditplanvanaanpakbijtedragenaandeontwikkelingnaareen multifunctionele melkveehouderij, waarin inkomensvorming uit agrarische productie, milieuzorg en
natuur-enlandschapsbeheer optimaalopelkaarzijn afgestemd.

2NATUUROPDEMARKEINBREDER
PERSPECTIEF
Indithoofdstuk behandelenwehetkaderwaarbinnenweditnatuurplanhebbenopgesteld.We
gaanookinophetdoelenderolvanDeMarkebinnenditkader.
De moderne bedrijfsvoering op een melkveebedrijf is geheel anders dan vroeger. Dit biedt
nieuwekansenvoornatuurenanderemogelijkheden omnatuurbeheer ophetbedrijfin tepassen. De overheid stelt milieueisen, zoals het terugdringen vanmineralenverliezen en ammoniakemissie,enheeft ooknatuurwensen.Desamenlevingwilindeeersteplaatsvoldoendeen
kwalitatief goed voedsel.Daarnaast steltzeeisenaandeproductie watbetreft milieu,dierenwelzijn ennatuur.Desamenleving wilmeer'natuur'inhetagrarisch gebied,ook indegebiedenbuiten deEcologische Hoofdstructuur (EHS).Totslotbepalen demogelijkheden vaneen
gebieddeconcretekansenomnatuurteontwikkelen.
De mogelijkheden voor natuur worden dus bepaald door de ruimte die vanuit drie kanten
wordtgeboden:
- deeisenaandeondernemeromeenkwalitatiefgoedproductteleveren;
- deeisenenwensenvandesamenlevingophetgebiedvanmilieuennatuur;
- de mogelijkheden ophetbedrijf enbinnen een gebied omnatuur tebevorderen en teontwikkelen.
Dezedriefactoren bepalenonzekeuzeninhetnatuurplantenaanzienvannatuurelementenen
soortendieweopeenbedrijfalsDeMarkewillenaanleggenenbevorderen(figuur 1).

Figuur1 Deplaatsvanhetnatuurplaninderelatiestussen bedrijfsvoering,
natuurwensenvandesamenlevingenmogelijkheden omnatuurtestimuleren

Bedrijf
De primaire productie van een melkveebedrijf is melk en vlees. Dit levert de agrariër het
grootste deel van zijn inkomen. De Marke is een modern melkveebedrijf waar de productie
plaatsvindt binnen, en vooruitlopend op, milieudoelstellingen die de maatschappij stelt. De
bedrijfsvoering is 'ophet scherp vande snede';ditbetekent dat opdepercelen weinigmogelijkheden zijn omnatuurdoelen nate streven.Opveelpercelen wordtbijvoorbeeld wisselend
gras en maïs geteeld, wat de mogelijkheid voor natuur, met uitzondering van weidevogels,
beperkt.Welzijnermogelijkheden omlangsdepercelen,indeperceelrandenenbijbestaande
natuurelementen, natuur te ontwikkelen. De moderne, intensieve bedrijfsvoering legt beperkingenop,maarscheptooknieuwekansenvoornatuurophetbedrijf.
Samenleving
Desamenlevingvraagtomnatuurenlandschap.Eriseengrotebehoefte aangroenerecreatieruimte. Melkveebedrijven kunnen naast melk en vlees ook natuur en landschap leveren. Er
ontstaat steeds meer een markt voor natuur- en landschapswaarden. In de notaDynamieken
vernieuwinggeeft deministervanLandbouw,Natuurbeheer enVisserij aandatermeerplaats
is voor een marktgerichte benadering van natuur en landschap door agrarische bedrijven.
Dezemarktmoetoverigensnoggrotendeelsvandegrondkomen.Delandbouwreageert daar
alopdoorhetoprichtenvanmilieucoöperatiesennatuurverenigingen.(OokDeMarkewileen
rol spelen in het verder ontwikkelen van deze markt.) Ditbiedt mogelijkheden om neveninkomsten te genereren uit de 'productie'vannatuuren landschap.DeMarkeligt ineenWCLgebied (Waardevol Cultuurlandschap), waar duurzame verweving van landbouw en natuur
wordtnagestreefd. Hiervoor isextra geldbeschikbaar. Wewerkenditverder uit in hoofdstuk
7.
Mogelijkhedenvoornatuur
Denatuur die we op De Marke willen ontwikkelen, hangt afvande natuurlijke mogelijkheden.Webespreken ditverderinhoofdstuk 5.Bepaaldevormenvannatuur zijn opDeMarke
goed te ontwikkelen en daar sluiten we met het formuleren van onze natuurdoelen voor De
Markeopaan.Zowillenweiniedergevalalgemenenatuur-enlandschapswaarden behouden
enontwikkelendiekarakteristiekzijnvoordrogezandgrondinDeGraafschap,zoalshoutwallen, struweel, erfbiotopen en dergelijke. Deze zijn over het algemeen goed inpasbaar in de
bedrijfsvoering en kunnen tegen geringe kosten worden gerealiseerd. Daarnaast willen we
natuur- en landschapselementen ontwikkelen waarvan de opbrengstderving en beheerskosten
hoger zijn, maar waarvan dekosten zijn terug teverdienen. Daarmee gaan weverder dande
voorstellen die in het vorige natuurplan voor De Marke zijn opgesteld (Van Paassen &
Biewinga 1991).
Nieuw aan dit natuurplan is datwe ideeën ontwikkelen voor agrarisch natuurbeheer voor de
melkveehouderij op zandgrond. Veel ervaring is al opgedaan met agrarisch natuurbeheer in
het veenweidegebied,met name watbetreft weidevogel- en slootkantbeheer, maar op zandis
erminderervaring.
DenatuurbenaderingvanDeMarke
DeMarkeiseentoekomstgericht proefbedrijf. MenwilopDeMarkeaangevenwatdemogelijkheden zijn om bedrijfsvoering, milieu en natuur te integreren op een modern, intensief
melkveebedrijf op zandgrond. De Marke wil vaststellen hoe natuur optimaal in de bedrijfsvoering is in te passen. Doel is om op een minimaal oppervlak een maximaal natuurrendementtebereiken.
De Marke ontwikkelt ideeën, technieken en strategieën om deze toekomstvisie te realiseren.
Praktijk, onderzoek, evaluatie en bijstelling zijn een continu proces. De natuuraanpak en
-resultaten worden zo snelmogelijk gedemonstreerd aandebezoekers. Eenbelangrijke func-

tie is weggelegd voor een aan te leggen natuurpad dat bezoekers langs de natuurelementen
leidt.Langshetpadwordtoppanelenuitleggegevenoverderelatiestussennatuur,milieuen
bedrijfsvoering.
Binnen een moderne bedrijfsvoering past geen beheer waarvan niet duidelijk is of het iets
bruikbaarsoplevert.Daarnaastwildesamenlevingendemarktnietbetalenvoorgoedebedoelingen: alleen snelle resultaten tellen. Daarom werkt De Marke resultaatgericht en worden
natuurdoelenzopreciesmogelijkbepaaldintermenvannatuurdoeltypen,biotopenensoorten.
Opbasisdaarvanwordthetbeheergeoptimaliseerd quaeffectiviteit, inpasbaarheid enkostenaspecten. De resultaten worden verzameld enjaarlijks geëvalueerd. Daarop vindt bijstelling
van hetbeheer plaats.Waarnodig wordt onderzoek gedaannaar het effect van verschillende
beheersmaatregelen.

3 STAPPENPLANVOORNATUUR
Welke stappen zijn nodig om een natuurplan op te stellen? Allereerst stellen we vast welke
natuur kansrijk en streekeigen is.Vervolgensbepalen wede inpasbaarheid van denatuur-en
landschapselementen indebedrijfsvoering.
Welkenatuurishetmeestkansrijk omopDeMarketeontwikkelen? Omdezevraagtebeantwoordenhebbenwegegevensverzameldover:
- deabiotischecondities(bodem,vocht);
- hetvroegerelandgebruikendeplaatsvanlandschapselementen(zoalshoutwallen);
- devroegereenhuidigeverspreidingvanfloraenfaunaopenrondDeMarke.
De abiotische condities op De Marke bepalen welke vegetatietypen zich inpotentie kunnen
ontwikkelen.Doordezegegevenstekoppelenaanhetvroegere landgebruikkunnenweinspelen op een mogelijk in de bodem aanwezige zadenbank. Bij de ontwikkeling van een heischraalgrasland(schraalgraslandmetonderanderestruikheide)ofdeaanlegvaneenhoutwal
houdenwedaaromrekeningmetdeplaatswaardezevroegerookaanwezigwaren.
Wehebben gegevens vanenkeleeerderuitgevoerdebotanische inventarisaties gebruikt,maar
belangrijk was vooral een eigen inventarisatie in de zomer van 1996van de vegetatie langs
perceelranden, slootkanten en van houtsingels. Omdat perceelranden landbouwkundig het
minst intensief worden gebruikt, kunnen hierrelicten vanvroegere vegetaties worden gevonden.Ditlaat demogelijkheden voordeontwikkelingvanbepaalde typenvegetatie opdeverschillendedelenvanhetbedrijf goedzien.
Voordemogelijkheden voor defauna hebben wegebruik gemaakt vandebeschikbare gegevensvanDeMarkeendeomgeving.Enkelenatuurwerkgroepen hebbenveelgegevensopDe
Marke verzameld. Deze gegevens geven een adequaat beeld van de aanwezige natuur, met
namevanbroed-enwintervogelsenvlinders.Daarnaasthebbenwegegevensproberenteverzamelen van devier atlasblokken (vierkeer 5 x 5 km,een gebied van 10x 10km) waarDe
Markeinligt ofaangrensteneenruimer gebiedvan 16blokken (20x20km,bijlage 5).Dit
geeft voor de fauna aan welke soorten weopDe Marke kunnen verwachten, en dus kunnen
stimuleren.
Een aantal handboeken bevat gegevens over de verspreiding van soortgroepen in Nederland
(zoogdieren(Broekhuizene.a. 1992);vogels(Teixeira 1979);amfibieënenreptielen(Bergmas
&Zuiderwijk 1986);vlinders(Tax 1989)).Dezegegevenswordenmeestalperblokvan 5 x 5
km weergegeven. Nadeel is dat veel informatie gedateerd is (uit dejaren '70 of '80).Veel
PGO's (particuliere gegevensverzamelende organisaties) beschikken over recentere gegevens
in digitale bestanden. Hiervoor moeten soms aanzienlijke bedragen worden betaald. In ons
project wasditnietbegroot,zodatwehiervangeengebruikhebbenkunnenmaken.
Verschillende provincies verzamelen zelf gegevens over flora en fauna. In Gelderland waren
echter - op gegevens over amfibieën en reptielen na -weinig faunagegevens beschikbaar. In
hoofdstuk 4en5 besprekenwederesultatenvanflora-en fauna-inventarisaties.
Eenprobleem isdat deverschillende inventarisaties opuiteenlopende schaal zijn uitgevoerd.
Weverwachten dat wedesondanks met de gevolgdemethode een goed beeld krijgen vande
natuurmogelijkhedenopDeMarkeenindedirecteomgeving.

De volgende stap is om te bepalen welke natuur- en landschapselementen het best inpasbaar
zijn in debedrijfsvoering enwaar datophetbedrijf hetbeste kangebeuren. Opeen bedrijfskaartleggenweditvast.
Wemakeneenschattingvandekostenvooraanlegenbeheervandenatuur-enlandschapselementen en natuurmaatregelen. Vervolgens kijken we naar subsidiemogelijkheden om de
natuurelementenaanteleggenendekostenvanhetbeheertevergoeden.
Weonderzoeken hoe we de natuurresultaten kunnen meten en evalueren, waarbij weook de
kosten en de arbeidsbehoefte van de beheersmaatregelen meenemen. Westellen een plan op
om beheersmaatregelen te onderzoeken waarvan de resultaten nog niet voldoende duidelijk
zijn. Ten slotte maken we een plan voor het geven van voorlichting aan bezoekers van De
Markeenanderegeïnteresseerden overdewijze waaropnatuurindebedrijfsvoering kanwordenopgenomen.

4 LANDSCHAP,BODEM,HYDROLOGIE
ENBELEID
In dit hoofdstuk bespreken we het landschap van De Marke, de bodemgesteldheid en de
beleidskadersdieoprijks,provinciaalengemeentelijk niveauvoordeAchterhoekenvoorhet
gebied rond De Marke zijn opgesteld. De Marke ligt grotendeels in de gemeente Hengelo
(Gelderland);vanenkelepercelenligthetzuidelijke deelindegemeenteZelhem.

4.1 Landschap
DeMarkeligtineenzogenaamdveldontginningslandschap. Kenmerkendvoorzo'nlandschap
zijn:
- gras-enbouwland;
- verspreidebebouwing;
- eenrechtlijnige verkavelingenwegenpatroon;
- aanwezigheidvankleineboselementen;
- veelzandwegen;
- vlakkeligging.
Oudetopografische kaartenlatenziendatrond 1900hetgrootstedeelvandegrondenwaarop
nuDeMarkezichbevindt,bestonduitheide,afgewisseld metbosjes,houtwallenen struiken
(bijlage 1 bevatbodemgebruikskaartenuit 1900,1938en 1996).Vooralhetgebiedtennoordwestenvande Roessinkweg wasmoerassig,waarschijnlijk bestond hetuitnatte heidevegetaties. Begin deze eeuw zijn deze heidegebieden geschikt gemaakt voor landbouwkundig
gebruik door de heide onder teploegen, dewaterhuishouding te verbeteren, ontsluitingswegen aan te leggen en gebruik te gaan makenvankunstmest (Makkink 1956,Thissen 1994).
Het areaal heide slonk in rap tempo.Tochwas in 1938nog steeds een deel van het huidige
bedrijfsoppervlak onontgonnen. Buiten de grotere boscomplexen als Het Zand en Het
Klooster, zijn van deze 'woeste' gronden uiteindelijk slechts enkele bosjes (beboste heide)
overgebleven. Van de houtwallen zijn slechts restanten over, meestal niet meer dan enkele
bomen. Een bijzonder element ophet bedrijf vormt de Markepias, die door zandwinning is
ontstaan.

4.2 Geomorfologie
Geologisch gezien bestaat het gebied van De Marke uit pleistocene afzettingen die behoren
tot de Formatie vanTwente.Deondergrondbestaatuit sterkenzeer sterklemigzanddattot
defluvioperiglaciale afzettingen behoort.Aandeoppervlakteligteenpakketdekzandvan 1 à
2mdiktedateenonderdeelvormtvaneenzwakhellenddekzandgebiedtussenhet(hooggelegen) Oost-Nederlands Plateau en het (laaggelegen) rivierenlandschap van het IJsseldal. Op
DeMarkevarieert hethoogtevanca. 16,70m+NAPinhetzuidoostentotca. 14,10m+NAP
inhetnoordwesten(Dekkers 1992,Kleinsmane.a. 1973).

4.3Bodem
Binnendejongeontginningsgronden komenalleenzandgrondenvoor,waarindoorbodemvormingveldpodzolgronden, gooreerdgronden enkanteerdgronden zijn ontstaan.Develdpodzolgronden beslaan veruit de grootste oppervlakte; de gooreerd- en kanteerdgronden nemen
slechts een bescheiden oppervlakte in (bijlage 1,Dekkers 1992).Dehumushoudende bovengrond (bouwvoor) is 25 à 30 cm dik en heeft een organisch-stofgehalte van 2,5 tot 5%.
Plaatselijk kunnen sterk verkitte B-en/of BC-horizonten aanwezig zijn. De gronden methet
hoogste leemgehalte, 10tot 17%,liggen inhet noordelijk deel van DeMarke;inhet overige
deel bedraagt het leemgehalte 8 tot 10%.Bij de gronden ten noorden van de Roessinkweg
komtindeondergrondvrijweloveralsterkenzeersterklemigzandvoortot 1,20m-mv(-rav:
onderhetmaaiveld)eninderestvanhetgebiedtot2,00m-mv(ziebijlage 1,Dekkers 1992).
Door ontginnings- en egalisatiewerkzaamheden isdebovengrond endebovenste 10à 30cm
vandeondergrond nogalheterogeen. Opsommigepercelen ispleistoceen zand vanonderde
teeltlaag gewonnen. Ditresulteert in een sterk variërend humusgehalte en ineen verschilvan
de bewortelbare diepte. Voor een uitgebreide beschrijving van de verschillende bodemtypen
verwijzen wenaareendetailbodemkarteringvanDeMarke(Dekkers 1992).

4.4 Hydrologie
De gronden liggen in een wegzijgingsgebied en kwel treedt nergens op. De grondwaterstroming loopt van zuidoost naar noordwest. Tennoorden vande Roessinkweg komenperceelsslotenvoordietijdensnatteperiodenwaterafvoeren. Degrondendehoogstegrondwaterstand
komen voornamelijk ten noorden van de Roessinkweg voor met een gemiddelde hoogste
grondwaterstand (GHG) van 25 tot 80cm -mv (bijlage 1).Tenzuiden van deze weg liggen
grondenmetvoornamelijk eenGHGvan80tot 180cm-mv.Degemiddeldelaagstegrondwaterstand (GLG)bevindt zich bij de laagste gronden op 120à 180cm -mv enbij de hoogste
gronden op250à 300cm-mv.Alswedehuidige grondwatertrappen vergelijken metoudere
gegevens blijkt ereenverlaging van degrondwaterstand te hebben plaatsgevonden. Eendeel
van deze verdroging komt voor rekening van het pompstation Het Klooster, aan de
Kloosterwegtennoordoosten vanDeMarke,datjaarlijks maximaal 5miljoen nP grondwater
oppompt. Hierdoor doet zich een daling van de grondwaterstanden voor die tot ver in de
omtrekmerkbaar is.Ineenstraalvan5 kmvanafhetpuntvandewinningvarieertdezedaling
vanmeerdan 1 mbijhetpuntvanonttrekkingtotca. 10tot20cmop5kmafstand. Ookdoor
de landbouw wordt eenaanzienlijke hoeveelheid grondwater onttrokken.Binnenkort starthet
waterschapmeteenanti-verdrogingsprojeet,waarbij oppervlaktewater, aangevoerdvanelders,
wordtgeïnfiltreerd naarhetgrondwater(Hemmen 1996).

4.5 Beleidskader
Rijksbeleid
Natuurbeleidsplan
InhetNatuurbeleidsplan (1990)behorendebos-ennatuurgebieden inhetoostelijk buitengebied van de gemeente Hengelo tot de kerngebieden. Het beleid is gericht op duurzame
instandhoudingvandezegebieden.DebosjesvanDeMarkevallenhiernietonder.
Structuurschema Groeneruimte
In het Structuurschema Groene ruimte(1992) is de Graafschap benoemd als één van de 11
Waardevolle Cultuurlandschappen (WCL) in Nederland. De gemeente Hengelo, waarin De
Markegrotendeelsligt,behoorttotditWCL-gebied(zieverderonderProvinciaalbeleid).
10

Provinciaal beleid
OntwerpStreekplan Gelderland(1996)
Eén van de hoofddoelstellingen inhet streekplan voor deAchterhoek ishet behoud en de verbetering van ecologische en landschappelijke waarden in samenhang met een duurzame landbouwstructuur door middel van een actief beleid. De Graafschap wordt een 'strategisch actiegebied' genoemd,met als doel ommetname de spanningtussen enerzijds landbouw en anderzijds natuur enlandschap te verminderen.
Ontwerp Waterhuishoudingsplan Gelderlandvoordejaren 1996-2000(1996)
Voor de Achterhoek zal de waterhuishoudkundige koers vooral gericht zijn op het intact laten
van deverwevenheid van landbouw ennatuur. Verderishetbeleid gericht ophet terugdringen
van de verdroging. Het waterhuishoudingsplan voorziet erin dat de winning van grondwater
voor de drinkwatervoorziening indezelfde orde van grootte blijft als in 1990,maar vermindering is wenselijk.
Waardevol CultuurlandschapdeGraafschap
De Marke ligt op de overgang naar debosgebieden Het Klooster en Het Zand. Dit gebied is in
het gebiedsperspectief voor het WCL de Graafschap (Kansen aanpakken daar waarze liggen
1996) ingedeeld in de stimuleringscategorie 'verweving met het accent opnatuur'. In dergelijke gebieden zijn goede beleidsmatige mogelijkheden voor behoud, ontwikkeling en versterking van natuurwaarden (bloemrijk grasland en houtwaV-singel) en voor minder milieubelastende vormenvan landbouw.
Gemeentelijk beleid
Bestemmingsplan buitengebied GemeenteHengelo (1984)
In het bestemmingsplan van de gemeente Hengelo valt De Marke vrijwel geheel onder de
bestemming 'agrarische gebied'. Dat wil zeggen: gebied bestemd voor agrarisch gebruik en,
voor zover gelegen in grondwaterbeschermingsgebied,voor drinkwaterwinning. Hetplan stelt
het behoud, beheer en/of herstel van de aanwezige grote landschappelijke waarde primair. De
bossen zijn alle van landschappelijke waarde. Instandhouding van deze gebieden voor de toekomst moet worden gewaarborgd. In de voor het bestemmingsplan gemaakte inventarisaties
van kleine landschapselementen (Van Droffelaar 1979; 1991), wordt aan de bosjes op De
Marke slechts een 'lage'natuurwaarde toegekend.
Landschapsbeleidsplan gemeente Hengelo (1995)
Voor het gebied rond De Marke zijn in hetLandschapsbeleidsplan van de gemeente Hengelo
de ontwikkelingsmogelijkheden aangegeven van:
- natuur en landschap met name binnen en aan de randen van de grotere aaneengesloten
kerngebieden HetZand enHet Klooster;
- kansrijke situaties voor de (droge) ecologische verbindingszones aan de randen van en tussenbovengenoemde kerngebieden in;
- algemene natuur- en landschapswaarden van kleine landschapselementen in de 'witte
gebieden' ende verwevingsgebieden.
Voorhetveldontginningslandschap, waartoe DeMarkebehoort,iseenbeheersvisie gemaakt.
Natuurvriendelijk onderhoud van bermen, slootkanten en houtwallen, ook in landbouwgebieden, wordt nagestreefd. Voorkenmerkende landschapselementen als wegbeplantingen en solitaire eiken is behoud wenselijk en waar mogelijk moeten nieuwe exemplaren worden aangeplant. Om verdichting van dit landschapstype te krijgen kunnen singels en struwelen worden
aangelegd met een hakhoutbeheer. De nu veelal strakke bosranden kunnen worden omgevormd naar geleidelijke overgangen met mantel- en zoomvegetaties. Voor het instandhouden
en ontwikkelen van soortenrijke schralebermen enslootkanten wordt eenecologisch berm- en
randenbeheer aanbevolen. Tevens biedt de aanleg van nieuwe poelen mogelijkheden om de
natuurwaarden indit gebied te vergroten.
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Ammoniakreductieplan regioAchterhoek/gemeenteHengelo(1996)
Allebosjes opDeMarkezijninhetammoniakreduktieplan alsniet-verzuringsgevoeligaangewezen.Degrotereboscomplexen,groterdan5 hazoalsHetZandenHetKlooster,zijnwelals
verzuringsgevoelig aangewezen. In dit plan is verder vastgelegd dat de aanvullende aanwijzingvanoverige elementen (kleiner dan 5ha)komttevervallen. Doordat voor deze elementen,naoverlegvangemeente metlokalelandbouw-enmilieuorganisaties,een intentieverklaring totonderhoud vankrachtwordt,iseenwaarborgingebouwddathetonderhoud ookdaadwerkelijk gestaltekrijgt. Omdatzohetdraagvlakvoornatuur-enlandschapsbeheer wordtvergroot,komtditdebeschermingvandezeelemententengoede.
LandschapsbeleidsplangemeenteZelhem, Speller(1992)
Slechts een klein deel van het grondgebied van De Marke ligt in de gemeente Zelhem. De
natuurwaardevanhetinhetLandschapsbeleidsplanomschrevenkampenlandschap,wordtontleend aan de aanwezigheid van bosjes, laanbeplantingen en bermen. Het plan beoogt het
instandhouden en uitbreiding van deze beplanting. Dat zal de ecologische betekenis van het
gebied vergroten. Voortspast een strevennaareenlandbouw metverbrede doelstelling indit
gebied.
Onderhoudsplan buitengebiedgemeenteZelhem (1996)
HetOnderhoudsplanbevateenbeleids-enbeheersvisieophetonderhoudvandebermen.Een
uitvoeringsplan beschrijft hetbeheer en onderhoud van de landschappelijke beplantingen die
in of langs bermen voorkomen envan de aangrenzende sloten enwatergangen. Hierin wordt
benadrukt dat door differentiatie inbeheer derecreatieve ennatuurwetenschappelijke waarde
vandebermenkanwordenversterkt.
Overig beleidskader
Gebiedsvisienatuur, bosenlandschapDeGraafschap(1994)
Indezenota gevenrijkenprovincie hunvisieopdeontwikkelingvanhetbeheer vannatuur,
bos en landschap in de Graafschap. Naast een planningsinstrument vormt deze nota een
bouwsteen voor de opstelling van het gebiedsperspectief in het kader van het Waardevolle
Cultuurlandschap (WCL)DeGraafschap (vooreenbeschrijving vanditgebiedsperspectiefzie
onderprovinciaalbeleid).
Rapport voorderuilverkavelingHengelo-Zelhem (1982)enPlanwijzigingvoorde ruilverkavelingHengelo-Zelhem(1992)
De Marke ligt in het ruilverkavelingsplan Hengelo-Zelhem, in een gebied met te handhaven
natuurwetenschappelijke en/of landschappelijke waarden dat onder andere bestaat uit vijf
loof-ennaaldbosjes.DitbetekentvoorDeMarke:
- behoudvanallebestaandebosjes,singelsenbomen;
- aanplantvanenkelebomenaandeGroenendaalseweg;
- aanlegvaneensingeltussendepercelen 17,19,20enperceel 18.
Verder wordt het behoud van zandwegen als de Winkelsweg en delen van de Groenendaalse
wegendeRoessinkwegvoorgestaan.
Conclusie
Uitaldezebeleidsstukken komthetbeeldnaarvorendatinhetgebiedrondDeMarkedeverschillende overheden streven naareenverwevingvan landbouw ennatuur. Hetbestemmingsplan van Hengelo (met eenzuiveragrarische bestemming) lijkt achterte lopenbij deoverige
plannen, maar dat is gezien de datum (1984) niet verwonderlijk. Landschapselementen en
natuur wil men graag instandhouden en zo mogelijk uitbreiden. De aanwijzing van de
Graafschap totWCL-gebiedbetekent datermeerfinanciële mogelijkheden zijn omagrarisch
natuurbeheer enplattelandsontwikkeling te stimuleren. Degemeenten strevennaar een'groe12

ner' bermbeheer, wat betekent dat er mogelijkheden zijn voor De Marke om hierover een
beheerscontract aftesluiten.EennatuurplanvoorDeMarkepastuitstekendindezeontwikkeling.
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5KANSENVOORFLORAENFAUNA
Indithoofdstuk behandelen wedekansenvoorfloraenfauna opDeMarke.Wegaanuitvan
natuur dieopeenagrarischbedrijf isterealiseren. Inhoofdstuk 6bespreken wedeuitgangspuntenwaaropweonzekeuzenvoortestimulerennatuuropDeMarkebaseren.Webeschrijven in dithoofdstuk doeltypevegetaties ensoortgroepen waarvan wedeaanwezigheid opDe
Markekunnenstimuleren.Tevensbeschrijvenwemaatregelenomditterealiseren.

5.1Flora
De beschikbare gegevens over de flora op De Marke waren niet voldoende gedetailleerd en
hadden slechtsbetrekking openkelepercelen,sloot-enperceelranden. Daarom hebbenwein
september 1996eenvegetatiekarteringuitgevoerdopenrondDeMarkeominzichtte krijgen
indehuidigefloristischesamenstellingvanbermen,slootkanten,perceelranden enondergroei
van bosjes en houtopstanden. Bepaalde plantensoorten of soortencombinaties zijn indicatief
voor bepaalde groeiomstandigheden alsvochtvoorziening enmineralenrijkdom (Kruijne e.a.
1967). Deze inventarisatie geeft een idee welke natuurwaarden en groeicondities aanwezig
zijn rondDeMarkeenwaarmogelijkheden liggen omdenatuurwaarden tevergroten.Tevens
kunnenweuitdezekarteringdekwetsbaarheidvoorveranderingenindewaterhuishoudingen
hetvoedingstoffenniveau afleiden.
5.1.1 Vegetatiekartering
Injuli 1996hebbenweeenveldverkenninguitgevoerd,waarbij perecotoop(berm, slootkant,
perceelrand ofbosje) oprepresentatieveplekkenvegetatieopnamenzijn gemaakt.Demethode
enresultaten beschrijven weinbijlage 2.Dezevegetatieopnamen vormden debasis voorhet
opstellen vaneenvegetatietypologie.Wehebbendeopnamengerangschikt naarovereenkomstige soorten en/of soortencombinaties, waarbij de mate van voorkomen van een soort een
belangrijke rol speelde.Uit dezerangschikking volgdeuiteindelijk een aantal vegetatietypen
waarmee in hetveld gekarteerd is.Aan dehand vandevegetatieopnamen en de veldverkenninghebbenweeenlijstvanplantensoorten opgestelddievoorditgebiedeenspecifieke indicatiewaarde hebbenwatbetreft vocht-enmineralencondities.Deresultaten zijn weergegeven
op kaarten met vegetatietypen en met de verspreiding van soorten die indicatief zijn voor
bepaalde groeicondities. Bijlage 2bevat voorts een lijst met soorten diena 1976open rond
De Marke zijn aangetroffen. Bij het opstellen van een typologie hebben we geen gebruik
gemaaktvanhistorischegegevens.Dezespeeldenweleenrolbijhetbepalenvandoelsoorten.
5.1.2Doeltypenvanhetnatuurplan
Delijst vandoeltypen (vegetatietypen diedeoverheid graagwilrealiseren) endoelsoorten is
samengesteld opbasisvan deinventarisaties (bijlage 2)endedoeltypen diezijn omschreven
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in het Handboek natuurdoeltypen inNederland (Bal e.a. 1995)en hetAchtergronddocument
Vegetatie voordeEcosysteemvisie Graslanden (Zonneveld e.a. 1995).Wegevenhieronderde
omschrijving vanhetdoeltypeendekansrijkheid omdittebereikenopDeMarke.Inbijlage3
gevenwedevegetatietypen endedoelsoorten.
A.Graslandtypevandrogeheideenschraallanden
Omschrijving
Grazige, soortenrijke vegetaties op (matig) voedselarme, zure tot zwak zure,droge gronden.
Plaatselijk kunnen struiken alsvliegdennen enjeneverbes aanwezigzijn. Dezedrogegraslanden vormen een overgangsvorm tussen droge heide en matig intensief gebruikte agrarische
graslanden. Derelatief voedselarme variantkomtvooral voor in(voormalige) heidegebieden.
Rond DeMarke treffen wekenmerkende soorten uit ditvegetatietype (zoals struikheide, stekelbrem, gewoneveldbies enmuizenoor (zieverderbijlage 3)),voornamelijk aan aanranden
van bosjes, aan debovenzijde vanhet talud vandewaterloop vanhetwaterschap die aande
noordoostzijde vanhetbedrijf loopt,inenkelebermen enindeaangrenzende natuurgebieden
HetZandenHetKlooster(Timmers 1993).
Kansrijkheid
DebestelocatiesopDeMarkeomeendergelijktypeterealiserenzijn dedroge,relatiefschrale stroken tegenhet bosje, aandeoostzijde vandepercelen 2,3,4 en5.Hetbetreft hiereen
zeerjonge heideontginning die in 1938 nog deels uit heide en/of bos bestond (bijlage 1).
Verderbiedendetaludsvandewaterloopvanhetwaterschapmogelijkheden omeen dergelijk
typeteontwikkelen. Soortenalsstruikheide,stekelbrem,gewoneveldbiesenmuizenoorwordenhieralfrequent aangetroffen.
Een aantal aspecten is essentieel bij het ontwikkelen van een droge, heischrale situatie. De
aanwezigheidvaneenzaadbankofvanzaadbronnenindenabije omgevingmetdaarinsoorten
uitdroge,schrale,heideachtigevegetatiesuitdeperiodevanvoordeontginningen,voorwaardeomditvegetatietype teontwikkelen. Ookherintroductie vansoortenvaltteoverwegen.De
begroeiingvandetaludsvanrecentgegravenwatergangenopennabij DeMarkeherbergtnog
soorten uit dergelijke milieus {Globalelandschapsecologische systeembeschrijving1990;
Ecologisch onderzoekFaseII1992), hetgeenwijst opdeaanwezigheid vaneenzaadbank.De
kansen voorhet aantreffen van een zaadbank opdepercelen tenzuiden van de Roessinkweg
zijn gering omdat in het verleden bij veel percelen een hoeveelheid pleistoceen zand,waarin
de zaden zich bevinden, onder de bouwvoor is verwijderd. De natuurgebieden Het Zand en
Het Klooster, de overige bosjes en de schrale bermen en sloottaluds in de directe omgeving
zijnmogelijke bronnenopkorteafstand vanwaaruitzadenhetgebiedkunnenbereiken.
Op vrijwel alle plaatsen is de bodem te voedselrijk voor deze vegetatie en zal verschraald
moeten worden. Aanvoer van mest en bestrijdingsmiddelen door inwaai is op het bedrijf tot
een minimum terug tebrengen. Wathet effect van de atmosferische depositie van mineralen
is,moetblijken.
Een ontwikkeling naar bos moet worden tegengegaan door opslag te verwijderen. Voor het
instandhoudenvanheideisincidentelebeweiding,plaggenofmaaiengewenst.
Indienniet aandehierboven gesteldeconditieskanwordenvoldaan,zalerwaarschijnlijk een
vegetatietype ontstaan zoals beschreven onder D 'Bloemrijk, droog tot vochtig, voedselrijk
graslandtype'.
B.Graslandtypevanvochtigeheideenschraallanden
Omschrijving
Vochtigeheidekomt voor invochtige ennattedelenvangebiedenmetoverwegend inzijging.
Rond De Marke treffen we slechts enkele soorten aan, zoals gewone dopheide, tormentil,
blauwe zegge enhazenzegge,die voorkomen in overgangssituaties opiets lemige,zwakzure
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bodems; met name in hetmidden van detaluds vandewaterloop vanhet waterschap aande
noordoostzijde vanhetbedrijf. Verderwordensoortenuitdezegraslandenaangetroffen inHet
ZandenHetKlooster(Timmers 1993).
Kansrijkheid
Demogelijkheden omditvegetatietypeopDeMarketeontwikkelen zijn zeerbeperktvanwegehetoverwegenddrogekaraktervanhetgebied.Slechtindetaludsvandewaterloopvanhet
waterschaptennoordenvandeRoessinkwegkomensoortenuitdezegroepvoor.
De aanwezigheid van bovengenoemde soorten in recent gegraven sloottaluds in de directe
omgevingvanDeMarkegeeft enigehoopopdeaanwezigheidvaneenzaadbank,althansvoor
een aantal soorten. Het Klooster en Het Zand kunnen mogelijk als zaadbron dienen. Ook
(her)introductievaltteoverwegen.
Eenbelangrijk probleemvormtdesterkeverdrogingvanhetgebied,mededoordeonttrekking
van grondwater door het nabijgelegen pompstation Het Klooster. Door een anti-verdrogingplanvanhetwaterschapkandesituatieindetoekomstmogelijk verbeteren.
Omeenvoldoende schraalmilieutekrijgen eninstandtehoudenzijnverschralendemaatregelen noodzakelijk en is verrijking door middel vanmineralenrijk slootwater en meststoffen
uitdenboze.Wordenbovengemelde condities nietbereikt,danzaldeontwikkeling eerderin
derichtingverlopenvanVochtigtotnat,matigvoedselrijk graslandtype'(C).
C.Vochtigtotnat,matigvoedselrijk graslandtype
Omschrijving
Halfhatuurlijke voedselarmetotmatigvoedselrijke, vochtigtotnatte,soortenrijke graslanden.
Opkalkarmezandgronden zoalsrondDeMarkewordtdevariatiebepaald doorhetgrondwaterregime,desamenstelling(kalkrijkheid) vanhetgrondwater,eventueleinundatiesmetbeekwaterenhetleemgehaltevandebodem.Soortenbehorendebij ditgraslandtypewordeninhet
noordelijk deelvanDeMarkeaangetroffen, voornamelijk inslootbodemsenaandeonderzijdevan sloottaluds (onder anderevan dewaterloopvanhetwaterschap).Hetgaat om soorten
alskoninginnenkruid,grotewederik,grotekattenstaart,blauwglidkruidenegelboterbloem.
Kansrijkheid
De mogelijkheden om een vegetatie met een groot aantal van debovengenoemde soorten te
realiseren isafhankelijk vandewaterhuishouding. Tennoorden vandeRoessinkweg komtin
deslootkanten frequent eengrootdeelvandezesoortenvoor,hetgeenaangeeft datopbepaaldeplekken degroeicondities geschiktzijn. Dit stemtovereenmetresultaten vanbodemkarteringen die ophetbedrijf zijn uitgevoerd (bijlage 1)waaruit ookblijkt dathetnoordelijk deel
demeesthogewaterstanden kentenerleemindebodemaanwezigis.VoorDeMarkeliggen
de kansen om een dergelijk vegetatietype te ontwikkelen voornamelijk in de slootkanten.
Door taluds te vergraven en deze meer geleidelijk te laten verlopen, creëert men een groter
oppervlak metnatteovergangssituaties vannatnaardroog.Doorgraafwerkzaamheden zullen
tevensindezaadbank aanwezigezadentotkiemingkomen.Inzaaivansoortenishierminder
relevantomdatveelvandezesoortenreedsaanwezigzijn.Maaienenafvoeren vanhetmaaisel
is de beste beheersmaatregel, hoewel dit type minder gevoelig is voor mineralenverrijking.
Effecten vanhet anti-verdrogingsplanzullen zekergunstiguitwerken opdeontwikkelingvan
ditvegetatietype;demineralenrijkdom vanhetslootwaterkanechterweereenbedreigingvormen.
D.Bloemrijk, droogtotvochtig,voedselrijk graslandtype
Omschrijving
Het gaat om relatief voedselrijke en soortenrijke graslanden met ruige delen, zowel op vrij
drogealsvochtigebodems.RondDeMarketreffen wedittypeaaninbermen, slootkantenen
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perceelranden. Het gaat onder andere om boerenwormkruid, gewoon duizendblad, gewone
hoornbloem,margrietengewoonreukgras.
Kansrijkheid
Op De Marke bieden, behalve enkele perceelranden, de bermen de beste mogelijkheden om
een dergelijk vegetatietype te ontwikkelen. Deels zijn de bermen al redelijk bloemrijk. De
breedtevandebermenenhetmaaibeheer(klepelen)zijn echterongunstigomdenatuurwaardeverdertevergroten.Voldoendebredebermenzijnvanbelangominwaaivanmeststoffen en
bestrijdingsmiddelen vanuit depercelen enverontreinigingen vanuit deweg(pekel)enigszins
optevangen.Eenverschralendbeheer(maaienenafvoeren) isessentieel omditvegetatietype
te ontwikkelen en in stand tehouden.Alsbermen of perceelranden nogteproductief zijn en
daardoor minder soortenrijk, zijn maatregelen alsplaggen ofploegen wenselijk. Bij afwezigheid van een zaadbank of voldoende populaties van gewenste soorten op korte afstand is
inzaai van gebiedseigen soorten een geschikte maatregel. Naarmate het beheer leidt tot een
schralere situatiezullen soorten van'Graslandtypevandrogeheideenschraallanden'(A)toenemen.
E.Struweel,mantel-enzoombegroeiing
Omschrijving
Dit begroeiingstype bestaat uit struwelen, droge ruigten enbosranden op drogetot vochtige,
voedselrijke bodems.Ooksingelsenhoutwallenkunnen dekenmerkenvandittypevertonen.
Soorten zijn onder andere avond- en dagkoekoeksbloem, hondsroos, peterselievlier en stinkendegouwe.
Kansrijkheid
Op De Marke kan dit type worden ontwikkeld langs bestaande bosjes en houtsingels, en
nieuw aan te planten houtopstanden. Verschraling speelt hier een minder belangrijke rol;
beschaduwing is een belangrijke regulerende factor. De vestiging van nieuwe soorten wordt
voor een belangrijk deel bepaald door de bestaande vegetatie, bijvoorbeeld of er voldoende
open plekken zijn voor kieming vannieuwe soorten. Deaanwezigheid van gewenste soorten
indedirecteomgevingisookvanbelang.Debestaandebossenenhoutwallenindeomgeving
vormendebronnenvanwaaruit zaden-bijvoorbeeld viavogels-kunnenworden aangevoerd.
Introductie vanvooral struikenisgewenst. Struweel,mantel-enzoombegroeiing kanhetbest
worden ontwikkeld op plaatsen waar extensief bos- of heggenbeheer geleidelijk overgaat in
eenextensiefrandenbeheer.
F.Bosgemeenschappen vanarmezand-enleemhoudendegronden
Omschrijving
Dit type betreft bossen op voedselarme, droge tot vochtige al dan niet leemhoudende zandgronden. Tennoorden en ten oosten van De Markekomen vanoorsprong enigszins vochtige
bossenvoor,hetgeenisafteleidenuithetfeitdatdebomenenstruikenopzogenaamderabatten (verhoogde kweekbedden) zijn aangeplant. Karakteristieke soorten zijn onder andere
gewone salomonszegel, lelietje-der-dalen, wilde kamperfoelie, bosanemoon, klimop en gele
dovenetel.
Kansrijkheid
OpDeMarkezijn debestaandebosjes overhetalgemeensoortenarm,verzuurd,verdroogden
vermest.Ditkomt vooral totuitdrukking door soorten alsbochtige smele,gewoonstruisgras,
schapenzuringenrankendehelmbloem.Hetrooienvanongewenste,somsoverheersende soorten(zoalsAmerikaansevogelkers),hetverwijderen vaneeneventuele'verstikkende'strooisellaag en/of vegetatie, de aanplant van gewenste bomen en struiken en het creëren van open
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