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Voorwoord
DitBeeldenboek isgeschreven naar aanleidingvanmijnpraktijkstage vanuitdeHogeschool Delft. Daarvolgik
deopleiding'Plattelandsvernieuwing' metalsafstudeerrichting Groen&Landschap.Ikbennuinhetderde
jaar enhebdaarineenpraktijkstage moetenvolgenbijeenbedrijf binnenhetlaterewerkveld.Mijnkeuzeviel
ophetPraktijkonderzoek Plant&Omgeving(PPO).
Hetvoor uliggende Beeldenboek isgeschreven inopdrachtvanhetPraktijkonderzoek Plant&Omgeving,in
het kader vandesamenwerkingsovereenkomst "uitbreiding begraafplaats 'Duinhof'".HetBeeldenboek is
geschrevenvoor bollentelers, onderzoekers vanhetPPOengeïnteresseerden.
Alsbasisvoor het Beeldenboek heeft denotitie 'Duinhofcorridors' gediend.Vangelijksoortige aardisookhet
'HandboekAgrarisch Natuurbeheer', eveneensworden nadere uitwerkingen entoelichtingenover
verschillende natuurelementenbeschreven.
Inhetbijzonder wilikaldegenen bedanken,die door hetgevenvanuiteenlopende informatie,aandit
Beeldenboek hebbenbijgedragen.Zonder huninbrenghadhetBeeldenboek nooittot dezevorm kunnen
wordengesmeed.
Tevensgaat mijndank uit naarde beide projectgroepen eninhet bijzonder degenendieopde
conceptrapportages huncommentaar hebbengeuit. Ditheeft zeer zeker eengunstige ontwikkeling ophet
eindproduct tot gevolggehad.
Ikwensdeprojectgroep 'Ecozone Lisse'veelsucces met derealiseringvandeaanlegvandeecologische
corridors. Ikhoopdat hetBeeldenboek die bijdrage levertdie menerzichvanheeftvoorgesteld. Danismijn
stageopdracht meer dandemoeitewaardgeweest.

Basvanleeuwen
juli 2002

Samenvatting
Ecologische corridor iseenpopulaire uitdrukking,dieveelruimte laatvoor verschillende interpretatiesen
toepassingen.Deuitdrukking komtvoort uit hetfeit datalle plantenendierenvoor hunverspreiding,eisen
stellenaannatuur enlandschap.Metnamedeoppervlakte endeliggingvannatuur-en landschapselementen
tenopzicht vanelkaar isvanbelang.
Inde'Samenwerkingsovereenkomst uitbreiding begraafplaats 'Duinhof ister compensatie metdestichting
'hetZuid-Hollands Landschap'e.a. afgesproken denatuur inhetbuitengebiedvanLissete versterken.Het
streven isomhetKeukenhofbos metderingvaartvandeHaarlemmermeerpolder teverbindendoorde
aanlegvaneenaantalecologische verbindingszones.
Eriseeninventarisatie gemaaktvandehuidige situatie ener isgekekenwaar mogelijke natuurlijke elementen
zoudenkunnenworden ingepast.
Demogelijke natuurlijkeelementendieingepast kunnenworden zijn:natuurvriendelijke oevers,ruigebermen,
houtige beplantingen als struweel,overhoeken,elzensingels enheggen/hagen,floatlands enfaunapassages,
evenals broeihopenenpoelen(zienotitie Duinhofcorridors). Doordatdezeelementen elk huneigen
karakteristieke eigenschappen hebben,brengenzijieder huneigenflora enfaunamet zichmee.
Alsgeheel heeft eennatuurlijk element met dedaarbijbehorendeflora enfauna,positieve ennegatieve
effecten ophetaangrenzende bollenland.Naast dealgemene positieveeffecten alshetnatuurlijk aanzichten
dedriftreductie, zijner eenaantalalgemene negatieve effecten alszaadverspreiding,vraatschadeen
areaalverlies door deteeltvrije zone.
Natuurvriendelijke oevers gaansamenmet eenverbetering vandewaterkwaliteit envoorkomen afslagvan
kanten.Positieve effectenvanhoutige beplantingen zijnbijvoorbeeldwindremming,temperatuurstijgingen
huninvloedopdelucht-enbodemvochtigheid.Negatieveeffectenvanhoutigebeplantingen zijnbijvoorbeeld
takuitval,schaduwvaleneenmindere matevanverdamping.
Devoornaamste conclusies uit hetBeeldenboek zijn:
Natuurlijke elementen hebbenzowelnegatieve alspositieve effecten opde bollenteelt.
Hetinpassenvannatuurlijke elementengaatgepaardmet hetaantrekkenvanflora enfauna,dieschade
aangewassenkunnenveroorzaken indevormvanvraatschade, ziektes enonkruidgroei.Eendynamisch
evenwichtverkleint dekansendaarop binnenhetgewas aanzienlijk.
Eendynamischevenwicht isteverkrijgen door hetvoerenvanhetjuiste beheer.
Eendynamischevenwichtzorgt ervoor dat naastschadelijke insectenook involdoende matehun
natuurlijkevijandenwordenaangetrokken.
Metverschralingsbeheer, door middelvangericht maaibeheer,isonkruidgroeivrijweltevoorkomenin
omliggende percelen.
Eenecologischeverbindingszone vergroot denatuurwaarde, debelevingswaarde endecultuurhistorischewaarde.
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Inleiding

1.1

Geschiedenis samenwerkingsovereenkomst begraafplaats
'Duinhof

Degemeente Lisseheeft dringendbehoefte aanextra ruimte omdebegraafplaats 'Duinhof' uitte kunnen
breiden. Uitbreidingvandebegraafplaats isalleenmogelijk inhetKeukenhofbos. HetKeukenhofbos maakt
deeluitvandeProvinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS).Dithoudt indat deaanhet bostoegekende
natuur-enlandschapswaarden niet aangetast mogenworden.Inhetaller uiterste gevalisditwelmogelijk,
maar danzalhetverliesaannatuur-enlandschapswaarden gecompenseerd moetenworden.
Jarenlangiser naar eenoplossing eldersvoor hetbegraafprobleemgezocht maar uiteindelijk nietgevonden
of uitvoerbaar. Nalangdurige enintense onderhandelingen hebbendiverse belanghebbende partijeneen
samenwerkingsovereenkomst geslotenomeenuitbreidingvandebegraafplaats inhet Keukenhofbos
mogelijk te maken.Indeovereenkomst ismede bepaaldwaar enhoecompensatie indevormvannieuwe
natuur-enlandschapselementen plaats moetvinden.

1.2

Projectgroep 'Ecozone Lisse'

Ter uitwerkingvandecompensatie is deprojectgroep 'Ecozone Lisse'opgericht. Deopdrachtvande
projectgroep ishetrealiserenvanecologische corridors die sameneennetwerkvanverbindingen vormen
tussen hetKeukenhofbos endebebouwingvanLisse met deRingsloot endePoelpolder enuiteindelijk de
RingvaartvandeHaarlemmermeer. Decorridors zullengaanfungerenalsleef-enverspreidingsgebied van
flora enfaunatussendegenoemde gebiedenenvormenzodoende eenwaardevolle aanvullingopde
verbindingentussengebiedendiedeeluitmakenvandePEHS.
Indeprojectgroep hebbendevolgende partijen zitting:deProvincie Zuid-Holland,degemeente Lisse,de
Stichting hetZuid-Hollands Landschap,deAgrarische Natuur-enLandschapsvereniging "Geestgrond",de
Stichting Duin-enBollenstreek "Houhet Bloeiend",het Milieuoverleg Duin-enBollenstreek, deWestelijke
Land-enTuinbouwOrganisatie, hetHoogheemraadschap vanRijnland,hetWaterschap deOudeRijnstromen,
deKoninklijke Nederlandse Natuurvereniging (KNNV)enhetPraktijkonderzoek Plant&Omgeving(PPO).

1.3

Beeldenboek 'Ecozone Lisse'

Hetcompensatieplanis ineenstadiumbeland,dat definitieve inrichtingsplannen voor deaanlegvande
ecologische corridors opgesteld kunnenworden.Voor alle partijen,onderzoekers vanhet PPO, maar inhet
bijzonder voor deeigenaren/telers opwier grondeneenecologische corridor isvoorzien,is hetvanbelangte
wetenwatditalles nuprecies inhoudt.Watvoor gevolgen heeft hetvoor deteelt, hoeveelgrond raak ikkwijt
envooralhoekomt heter uitte zien?Devraag naar beeldmateriaalwerddaarom steeds groter.Om
antwoord opdezevragenennogvele anderete kunnengeven,is binnendeprojectgroep afgesproken dat
onder regie vanhetPPOeenBeeldenboek zouwordensamengesteld.
InhetBeeldenboek worden naast dekansendiedegewenste natuurelementen alsonderdeelvande
ecologische corridors brengen,ook debedreigingen daarvan beschreven.Metde concept-inrichtingsnotitie
vormt hetBeeldenboek hetvoorlopige eindproduct vandewerkgroep waarmee getracht zalworden
medewerkingteverkrijgenvandeeigenaren/telers vandebenodigde grondenwaarop deecologische
corridors gewenst zijn.

HetBeeldenboek ligt nuvoor u.Kort samengevat ishetdoelhetinbeeldingsvermogen indenatuurlijke
eindsituatiestevergroten die zullenontstaan naderealisatievandeecologische corridors. Daarnaast geeft
hetaaninwelke matedeteelt inpositieve of negatieve zinbeïnvloedwordt door deverschillende
natuurelementen.

1.4

Opbouw van ditBeeldenboek

Dehoofdstukken 2t/m 6geveneenbeschrijvingvandetoepasbare soortennatuurlijke elementen.Deze
beschrijvingwordt onderbouwd metfoto's entekeningen.Erwordt eenbeschrijving gegevenvande
verwachte flora enfaunadie met hetnatuurlijke elementsamengaan.
Hoofdstuk 7bestaat uiteeneffectrapportage vandezowelpositieve als negatieve algemene enspecifieke
effecten opdebollenteelt, dieverscheidene natuurlijke elementen met zichmeedragen.
Hoofdstuk 8 iseenweergavevandehoofdpuntenvandenatuurlijke elementen.Tevenswordenerde
conclusies uitdeeffectrapportage getrokken enafgewogen.Dezeafweging isoverzichtelijk verwerktin
tabelvorm.
Hoofdstuk 9 iseenopsommingvaneenaantalwetenswaardigheden over ziektes enplagendie samengaan
methetinpassenvanbepaaldevormenvannatuurlijkeelementen.
Hoofdstuk 10behandeltdeaanbevelingenvoor aanvullende endiepgaander onderzoek opditgebied.

10

Natuurvriendelijke oevers

2.1

Beschrijving

Denatuurvriendelijke oever vormt deovergangtussenlandenwater. Eenoever bestaat uithet
onderwatertalud, hetgedeelte ronddewaterlijn enhetbovenwatertalud.Afhankelijkvande omstandigheden
vandestandplaats ontwikkelt zicheenbepaaldeflora enfauna.Door deze ontwikkelingvormteen
natuurvriendelijke oever eennatuurlijke bufferzone langseenwaterloop enachterliggendcultuurland.
Binnennatuurvriendelijke oeverontwikkeling zijntwee prominente soortenoeversteonderscheiden,
respectievelijk dedras-endepiasberm.
Drasbermen:

liggen enkele centimeters bovendewaterlijn.Drasbermenzijnvochtig maarniet
permanent nat.Eendrasberm biedt eenklimaatgericht opeenvegetatievoor natte
omstandigheden (fig.1).

Piasbermen:

liggen enkeledecimeters onder dewaterlijnenstaandus permanent onderwater.De
piasbermbiedteenklimaatgericht opeenmoerasachtige ruigtevegetatie(fig.2).

iwirEisMon-iOCK

Fig.l:Drasberm

Fig.2:Piasberm

Binnenbeidevormenzijneenaantalvarianten mogelijk. Demeestvoorkomende variant heeft eenaflopend
talud(1:10 of minder)(fig.3).Door degeleidelijke hoogteverschillen ontstaat ervariatie inmicroklimaten,
waardoor zicheengrotere diversiteit aanplanten-endiersoorten ontwikkelt. Dezevariant neemtechter veel
ruimte inbeslag.Dras-enpiasbermenvormeneengoedalternatief voor situatieswaarin deruimte beperkter
is.
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Fig. 3:Afgevlakteoeverzonderbegroeiing

2.2

Fauna

Natuurvriendelijke oevers biedeneengoede broedgelegenheidvoor riet-enwatervogels. Zebieden
bescherming aantypische bollenvogels, alsdeveldleeuwerik, patrijs,gele-enwitte kwikstaart entevens
kunnendievogels ervoedselvinden.Jongevogels kunnener beschuttingvindentegen predatoren,mensen
enmachines.Zoogdieren kunnenzicher schuilhouden,voedselvindenener doorheentrekken naarverdere
bestemmingen.Amfibieën, insecten zoalslibellen,envissengebruiken deoeversalsvoedsel- en
voortplantingsgebied. Menkanhierbij denkenaanafzetmogelijkheden voor eierentussen dewaterplanten.
Tevens biedenwaterplanteneengoede schuilgelegenheidtegen predatorenvoor vissen,insectenen
amfibieën.

2.3

Flora

Denatuurwaarde, ofwel desoortenrijkdom vandevegetatie ineendras-of piasberm isvaaknaverloopvan
eenrelatief kleinaantal(drietotvijf)jaren hoger dandievandegecultiveerde slootkant, mits hetgoede
beheer wordttoegepast. Bijnatuurvriendelijke oevers kanmenzoweldevegetatie alsdevorm spontaanlaten
evolueren.Oplangetermijnzaldit leidentot eendynamisch evenwicht.

Fig. 4:natuurvriendelijkeoevermetaflopendtaluden duidelijkeovergangszones

12

Eennatuurvriendelijke oever isinte delenineendrietalovergangszones metelkandere condities eneen
daartoe behorendevegetatie(Fig.5):
hetonderwatertalud (drijfbladzone), dat permanentonder water ligt,
- hetgedeelte ronddewaterlijn(rietzone),
hetbovenwatertalud(inspoelzoneenzachthoutzone, ofwel deruigtevegetatie) (Kwaadsteniet, Ir.P.I.M.
de, 1990).
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Fig.5:karakteristiekeplantensoortenperbegroeiingszone.
Natuurvriendelijke oevers komenhetbesttot hunrecht, wanneer hettalud ophetzuidengericht is.Dezon
verwarmt deoever.Ditheeft eenpositieve invloedopdeleefomstandigheden voor zowelflora alsfauna.De
natuurvriendelijke oever gericht ophet zuidenbiedt betere leefomstandigheden daneen natuurvriendelijke
oever gerichtophetnoorden.

13

•

^£frMJ$fèMM

Ruige bermen

3.1

Beschrijving

Onder ruige bermenwordtverstaan:eenstrook landdie langseensloot,wegofeenpadligt endie hetniet
beredendeeldaarvanvormt (ziefig.6).Bermenvormeneenovergangszone tussenwegenenpaden
enerzijdsenhetachterland(bollenland) anderzijds enwordendoor dezebeideopuiteenlopendewijze
beïnvloed.Inveelgevallenmaaktookeensloot deeluitvanhetbermmilieu.Hetbermmilieuisduseen
grensmilieu.Bermenkunnenzeerwaardevolle standplaatsenvormenvoor soortenrijke vegetatiesen
daardoor desterke achteruitgangvandievegetaties indecultuurlanden gedeeltelijkcompenseren (Claus,K.,
Janssens,L, 1994).
Desoortenrijkheidvanbermenkan
,. „ . _ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ verklaardwordendoordat zijeenmilieu
•ii^P^f^^l^^^H^^^^^^^^^^^^^^
vormenwaarverschillende invloedenbij
-V ^ I & L '/ ^ < ^ ^ 9 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | elkaar komen.Opdezewijze ontstaat
eenzekerevariatie binnenhetelement.
Hoedezezogehetengradiëntentot
uiting komenhangt afvandebodem,
hetaangrenzendlandgebruik,de
breedtevandeberm,matevan
betredingeneenalof nietgeleidelijke
overgangvanlandnaarwater.
Daarnaast speelt hetbeheereen
belangrijke rol(zie § 7.1
zaadverspreiding). Bloemrijke bermen
dragenmedebijaanhetesthetische
beeldvanhetlandschap(Herwaarden,
GJ. van,1988).
Fig. 6:Bloemrijkebermlangsslootkant.

3.2

Fauna

Inbloemrijke vegetaties vindt mensoorten alsdescherpe boterbloem,fluitenkruid,vogelwikke,echt
duizendguldenkruid enverscheidene grassoorten. Dezesoortentrekkeneenrijke insectenfaunaaan.
Gekoppeldhieraanzijnbermen danweerwaardevolle plaatsenvoor insecteneters: kleinezoogdieren alsde
egel, demol,debos-endwergspitsmuis enzangvogels. Ophunbeurtvormendeze insecteneters tezamen
meteenaantalknaagdieren met namemuizen)deprooidierenvoor bijvoorbeeldtorenvalk, kerkuil,wezelen
bunzing.Metanderewoorden:ervormt zicheendynamischevenwicht (Claus,K., Janssens, L, 1994).
Hoewelbermen metopgaande begroeiingenvoor veelvogelsoorten eenniet optimaal biotoopvormen,
kunnenzijsoms zeerveelvandergelijke soorten herbergen.Voor andere soorten kunnendergelijke bermen
weleenoptimaalbiotoopvormen.Vooralinstrekenwaar zijdeenigebos(mantel)structuren vormenkunnen
opgaande lijnvormige elementenvoor bepaalde soorteneenoptimalehabitatvormen.Inhetbijzonder kandit
geldenvoor vogels diete lijdenhebbenvandeintensiveringvandelandbouwzoalsonder andere graspieper,
veldleeuwerik, geelgors,witte engele kwikstaart endepatrijs.
Hetaantalbroedvogelsoorten neemtsterktoe naarmate destructuur vande begroeiinggevarieerder is.
Watervogels gebruikendedrijfblad-enrietzone.Zangvogels gebruikendeopgaande begroeiingen
struweelbroeders gebruikenhetstruweel.
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Hetaantalbroedvogelsoorten neemt ooktoe naarmate er eengrotere verscheidenheid is aankruidachtigen
(fig.7).
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Fig. 7: Dediversiteit aanplantensoorten enstruweelsoorten indeberm isrelevantvoor eentoenamevanhetaantal
soortenvogels per bermtype (Kwaadsteniet, Ir. P.I.M.de, 1990).

3.3

Flora

Naverloopvantijd,wanneer hetverschralingsbeheer (zie § 7.1 zaadverspreiding) aanbegintteslaan,
beginnen soorten alsdescherpe boterbloem,fluitenkruid,vogelwikke,echt duizendguldenkruid,gele
dovenetel enverscheidene grassoorten meervoor te komen.Verschraalde vegetatietypen staanbekendom
hunrijkheidaanzeldzame planten,zoals debosanemoon, slanke sleutelbloem, salomonszegel,gevlekte
aronskelk, blekezegge,gevlekte enbredeorchis,tormentilenegelsboterbloem.
Voorbeeldenvanongewenste soorten zijnakkerdistel,grote brandnetel,ridder-enkrulzuring.Uitde literatuur
blijkt dat dezetypische pionierssoorten alleengroeienopeenverstoorde bodemof opeenzeer voedselrijke
bodem. Naast dezepionierssoorten,kanmenindebeginfase andere pioniers alsdegrote klaproos,gras-,
enklitsoorten enechte kamilleverwachten.
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4

Houtige beplantingen

4.1 Beschrijving
Houtige beplantingenworden indezecontextgebruikt alseenverzamelbegrip voor meerdere vormenvan
natuurlijke elementen methoutopslag.Achtereenvolgens worden struweel,elzensingels en'heggenenhagen'
behandeld.Eveneensvallensolitaire bomenonder dezecategorie.

4.1.1

Struweel

Wesprekenvaneenstruweelwanneer debegroeiingenvoornamelijk uit struikenbestaandiemaximaal4 â5
meter hoogzijnalsgevolgvanonderhoud.Struweel heeft over hetalgemeeneendichte structuur waarveel
doomige soorteninvoorkomen.Struweelisopgebouwduitverschillende lagen,achtereenvolgensde
kruidenlaag,delaagmet struikvormers endelaagmet boomvormers.Tijdspeelteenbelangrijke rolbinnen
deontwikkelingvaneenstruweel.Opdenduurwordt struweel bos,omdatkiemplantenvanbomen
beschuttingvindentussen destruiken.Naverloopvantijdgaandebomendestruikenoverheersen. Ditkan
wordentegengegaan door hettoepassenvanbepaalde beheersvormen(Hoven,I.vanden,ir. P.J.H.M.
Reuver, 1997) .Eenbepaaldevormvanstruweel iseenhoutwal.Eenhoutwalheeft als karakteristieke
eigenschap datdezeisopgeworpen opeenstuk gronddat hoger ligt dandeomliggendegronden.
Overhoekenkunnenookeenonderdeel
vormenvaneenstruweel.Overhoeken
wordenindeverbindingszone ingepastom
dieren eenrustplaats, schuilgelegenheiden
beschuttingte biedenindelenwaarde
beplantingwat mindertoereikend is(fig.8).

Fig.8:Overhoekbestaandeuitstruweelvormers,kruidengroeienzwarteelzen

4.1.2

Elzensingels

Elzensingels,hoofdzakelijk bestaande uitdezwarte elszijn
bepalendvoor eenlandschapalsdeBollenstreek. Zwarteelzenzijn
bomendieopnatte plaatsen het besttot hunrecht komenenze
komendanook regelmatigvoor langs slootkanten.Door middel
vanrechtlijnigheid gevenzevormaanhetandschappelijkegeheel.
Tussendeindividuele bomenontstaat eenkruidige
onderbegroeiing met streekgebonden soortenenstruikvorming.
Opdeze manier ontstaat eengelaagdheid(fig.9). Eengelaagdheid
binnenhetnatuurlijke elementelzensingelheeft eenpositieve
invloedopdefaunadie daarinvoedsel,beschuttingen
nestgelegenheid kan vinden.
Fig.9:karakteristiekeelzensingel
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Tussendeelzensingels kunnenook zogeheten
elzenstoelenvoorkomen(Fig.10).Ditzijnzwarte
elzendiegeknot zijntot op ongeveer
kniehoogte,waarnadezeelzenstoelenweer
uitlopen naargangbaar formaat. Elzenstoelen
hebbenalsvoordeeldat ze,naafzetting,holen
enspletenherbergendiealsschuil-en
nestplaats kunnendienenvoor bepaaldevogels.
Methetknottenvanknotwilgen bereiktmen
eenzelfde effect (Hoven,I.vanden,ir. P.J.H.M.
Reuver, 1997).

Fig.10:Elzenvoetmetnabijgelegenbollenpercelen

4.1.3

Heggenenhagen

Vanuitcultuurhistorisch perspectief gezienwarenhagen/heggen natuurlijkewindkeringen die het landschap
vandeDuin-enBollenstreek eennatuurlijk, kleinschalig karakter gaven.Hagen,waarvoor meestal beukhaag
wordgebruikt,wordengeplanttegen dewind, die hier ondanks hetmilde klimaat endeliggingachterde
duinensomstoch hard,koudenonaangenaam kanzijn.Zekunnendienenalsafscheidingvanpercelen
(Fig.11).Tevensbiedenzebeschermingtegen hetstuivenvanzandenhet'overwaaien'vanziektes.Ook
houdenzedewarmtevastdie overdag
door dezonnaar hetaardoppervlak werd
gezonden.Zobieden hagen bescherming
tegen nachtvorst. Liguster, beuk,
haagbeuk, meidoorn enveldesdoomzijn
typische,geschikte haagvormers(zie
Bijlage II&III).

Fig.ll: Beukhaagmetbloemrijkeondergroei
Uitdehistorie blijkt datpercelenwarenomgevendoor hagen
vaneenhalvemeter totvier meter hoog(fig.12).Vanwege
eenflexibelere bedrijfsvoering endeopkomst vande
machinale bewerkingwerden hagenenheggengerooidin
hetverleden.Zewerdenvervangen door steriele kunststof
schermen.Dezenemenminder plaats inenzijneenvoudigte
verplaatsen (Zandbergen,M.,2000).

Fig.12:Karakteristiekehaagterafscheidingperceel
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4.2

Fauna

Houtige beplantingen biedenbeschutting aaneenhelereeks zangvogels, zoogdieren,insecteneneventueel
amfibieën. Door degelaagdheiddie struwelen,elzensingels enandere opgaande beplantingen hebben,wordt
ereengrote diversiteit aanleefomstandigheden ontwikkeld.Houtige beplantingen zijndaarom zeer intrek bij
eengroot scalaaandiersoorten. Doordat deverbindingen inverbandstaanmethetKeukenhofbos, zullende
houtige beplantingenlangsdeverbindingszone eenzeergoedeaansluitingvormenvoor zang-enbosvogels
uitdit eerder vernoemde bos.Soorten alsde merel,lijster, vink, kool-enpimpelmees, boomkruiper,
winterkoning,zwartkop,roodborst,Vlaamse gaai, kleineengrote bonte specht, nachtegaal,heggenmusen
veleanderezullengebruik makenvandebeschutting,nestgelegenheidenvoedselvoorziening diedergelijke
houtachtige beplantingen aanhenbieden(fig. 13).Uitonderzoek isbekenddat inhetKeukenhofbos ook
vleermuizenvoorkomen.Dezeinsectenetende beestjes zijngebaat bijopgaande rechtlijnige structuren om
zichte kunnenverplaatsen(echolocatie). Indevormvanelzensingels enstruwelenvindenzijeendeideale
leidraad naarfoerageergebieden.

Ä
wilde eend,bergeend,fuut.
meerkoet,waterhoen.
rietgors,f to. merel,
zwartkop, houtduif,ekster,
koekoek,veldleeuiwerik.

wildeeend,fuut, meerkoet,
kuüeend, slobeend.bergeend,
rietgors, kleine karakiet, tjiftjaf,
tuinflutter.winterkoning,kooImees
tortelduif, houtduif, torenvalk,

Fig. 13:Naarmateereen gelaagdheidontstaat,neemthetaantalsoortenvogelstoe.

4.3

Flora

Vooreenoverzichtelijk geheelvaninheemsestruweelvormers, heggen/ hagenenbomenishetraadzaam
Bijlage IIBoom-enstruikvormers te raadplegen.Indeze bijlagewordt door middelvanbeeldmateriaal eneen
ondersteunend schrijveneenoverzicht gegeven.Soorten alszwarte els,veldesdoorn,haagbeuk enhazelaar
enveleandereninheemse soortenwordendaar weergegeven
(Bron:http://home.wish.net/~kmdijkstra/frame.html).
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Floatlands

5.1

Beschrijving

Floatlands zijndrijvende,kunstmatige vegetatie-eilanden.Hetontwerp isgebaseerdopde inde
plassengebiedenveelvoorkomende drijftillen.Floatlands bestaanuiteendrijvendebakvancirca 2 bij2m.
vanwaaruit zichspontaaneenvegetatie ontwikkelt ofwaarop eenvegetatie wordt ingezaaid.Zekunnen
wordenverankerd aanpalen,aaneenbodemanker of aanreeds aanwezige oeverconstructies.
Floatlands zijneenwelkome,functionele oplossingvoor situaties waarindeomstandigheden bijvoorbeeld
door ruimtegebrek of eenhogebeschoeiingnietoptimaalzijnvoor natuurtechnische ingrepenzoals
natuurvriendelijke oevers.Zewordenvaaktoegepast ingrachten,waar dekadeste hoogzijnenergeen
oeverbegroeiing mogelijk is.Ofwaar hetwaterschap geenversmallingvanhetdoorstroomprofielwenst(Fig.
14).

Fig.14:Floatlandsinde Haarlemmertrekvaart.
Floatlandswordeninhetwater geplaatstengaandusnietgepaardmetareaalverlies, integenstellingtotde
grotere variant, eendrasberm. Evenalsdedrasberm ligt eenfloatland enkelecentimeters bovendewaterlijn.
Denatuurwaarden zijnvergelijkbaar metdievaneendrasberm.Floatlands kunnenmet nameinvegetatiearme
wateren eenbijdrage leverenaanmeer gevarieerde milieuomstandigheden.
Maarer kleeft ééngroot nadeelaanhetgebruikvanfloatlands. Naverloopvantijdishetgebruikte natuurlijke
materiaalinzodanige staatvanontbinding dat devlottenlangzaam maar zeker verdwijnenonder dewaterlijn.
Ditkomtdefunctionaliteit vandefloatlands uiteraardniettengoede.Omdit probleemteverhelpen,kanmen
zijnmateriaalkeuze hierop afstemmen.Nadeelhiervanisdat deze materialenveelalstukkenminder
milieuvriendelijk zijndanbijvoorbeeld houtenriet.

5.2

Fauna

Eenfloatlandheeft eengunstige invloedopdevisstand.Defloatlands kunnenalspaai-enopgroeigebied
dienenvoor soorten alsderuisvoorn,blankvoorn,baars,brasem,zeelt, stekelbaarsje, paling,karperen
snoek endergelijke.Zevindenervoedsel indevormvanalgenenmicrofauna (larven,eelten,watervlooien,
waterslakken e.d.).Watervogels alswilde eenden,meerkoeten,waterhoentjes enfuten kunnenzicher
nestelen of beschutting zoekentegenindringers.

21

5.3

Flora

Floatlandswordenvaakingezaaid metbijvoorbeeld schoningsmateriaal uitandere sloten(dus streekeigen
materiaal).Opdeze manier versnelt menhetnatuurlijk proces.Hierdoor wordt dedoelstelling,de
natuurwaarde vergroten,sneller bereikt. Invergelijkbare situaties, bijeenaanlegvanfloatlands zonder
ingezaaidewaterplanten, isgeblekendat erenigetijdoverheengaatvoordat erwat aanslaatenhetdoel
bereikt wordt.
Opeenfloatlandbestaat naverloopvantijddekansdevolgende soortenwaarte nemen:gele lis,wolfspoot,
echtevaleriaan,engelwortel,watermunt, moerasandoorn,koninginnekruid, harigwilgenroosje,
waterscheerling,waterzuring,dotterbloem, bitterzoet enandere (fig.15).

Fig.15:opbouwvan een floatlandbestaatuitriet,gaasen beplanting
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6

Faunapassages

6.1

Beschrijving

Menmoet aandachtbestedenaandetoegankelijkheidvandeoever voor allerleidiersoorten, metname
watervogels, kleinezoogdieren enamfibieën.Oevers,met uitzonderingvannatuurvriendelijke oevers,zijn
vaakte gladof hellente sterk. Gevolgisdat dedierenniet uit hetwater kunnenklimmenenvervolgens
verdrinken.
Eenwaterloop endebegroeiing langsoeverswordendoor dierengebruikt als migratieroute. Infrastructurele
obstakels alswegenenbruggenverhinderen deze natuurlijkeverplaatsingvandiersoorten. Faunapassages
kunnendit probleem oplossen.Eenfaunapassage iseenconstructie onder en/of boveneenobstakel inde
vormvaneenbrug,eenweg,etc, diedemigratievandierenopenlangsdeoevertoelaat(Fig.16)(Oord,
J.G. 1995).
Omdatdeecologische verbindingszone gebaat isbijeendoorlopende aaneenschakelingvannatuurlijke
elementen,zijnfaunapassagesvanessentieel belang.Hetzijduikers indevormvanbuizen,hetzij
brugdoorgangen indevormvanaangeklede loopplanken langsde steilebrugzijden.

6.2

Brugdoorgangen
Deverplaatsingvandierenindelengterichtingvan
dewaterloop wordt sterk beperkt indiendewanden
vanbruggen inhetwater staan.Deoevervande
brug ontbreekt danvolledig.Incombinatie meteen
drukkeverkeersader ontstaat zoeenzeer
gevaarlijke situatie.Verschillende zoogdieren zullen
onder deze omstandigheden niet onder debrug
door zwemmen,maar zullenhettaludopklimmen
endewegoversteken.Metallegevolgenvandien.

Fig.16:doorlopendeoeveronderbrugmetgeleidendrasterenbegroeiing
Omhetgebruik vandedoorgangente stimuleren
kanmengebruik makenvaneengeleidende
structuur en/of vegetatie.Tevens isvanbelangdat
menbijeendergelijk obstakeldeplaatsvoorziet
vanoverhoeken.Indeze struweelachtige
overhoekenvindendierenrusten schuilgelegenheid
voor en/of nahet passerenvandefaunapassage.
Hetlooppad moetvoldoende breed(> 30 cm)zijn
eneventueelvoorzienvankleine richels(Brandjes,
G.J.,Veenbaas, G.1998).

Fig.17: bovenaanzichtmogelijkeconstructievan eenlooppadvoordieren.
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Faunapassages kunnenookineenzwevendevariant gebruiktworden. Hetloopgedeelte,waar dedieren
gebruikvanmaken,zaldannetbovenhetwater bevestigdworden.Opdeze manier voorkomt meneen
versmallingvanhetdoorstroomprofiel.
Naastfaunapassages onder bruggen iser ook eenvariantvoor
duikers.Evenwijdigaandeduiker maakt menmet behulpvanbuizen
eendoorgang naar deandere kantvandeweg(Fig.18).
Vanbelangis,datdebuizenniette smalzijnendat er bijdeuitgang
en/of ingangvoldoende groenaanwezigisals schuilgelegenheiden
rustplaatsen.Eengeleidende structuur bevordert eenfrequenter
gebruikvandefaunapassages (Claus,K., Janssens,L, 1994).

:

ig.l8:faunapassagevoordierenviatunnels.
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Effecten van natuurlijke elementen

7.1 Algemene effecten
Natuurelementen kunnenverschillende effecten hebbenophetaangrenzende bollenland.Eenaantalvandeze
effecten zoalszaadverspreiding,vraatschade,toenamevaninsecten,deteeltvrije zone endriftreductie zijn
nietspecifiek aanéénnatuurlijk elementgerelateerd.

7.1.1

Zaadverspreiding

Telersvrezen hetideedat plantensoorten zichvanuit natuurlijke elementen sneller inhetcultuurlandzullen
vestigendangewenst is.Voorbeeldenvandezeongewenste soortenzijno.a.akkerdistel,grotebrandnetel,
ridder-enkrulzuring.
Uitdeliteratuur blijktdat dezetypische pionierssoorten alleengroeienopeenverstoorde bodem ofopeen
zeervoedselrijke bodem.Naastde
genoemde pionierssoorten kanmenin
debeginfaseandere pioniers alsde
grote klaproos,gras-enklitsoortenen
echte kamilleverwachten.
Bijhetjuiste beheer zullende
pionierssoorten geleidelijk verdwijnen
enzullendeblijvers (gewenste
begroeiing) deoverhandnemen
(Claus,K., Janssens,L, 1994).Deze
ontwikkeling heetsuccessie.
Successie isafhankelijk vantijd,
standplaatsfactoren endemaniervan
beheren.
Fig. 19:kruidenvegetatiealseindbeeld
Metnatuurvriendelijk maaibeheer kandeze successie beïnvloedtwordenopeenvoor telers positieve manier.
Metmaaienenafvoerenvanhetmaaiselbereikt menuiteindelijk eensnellere overgangvan pionierssoorten
naar degewenste ruigtevegetatie, doordat opkomende kruidendekans krijgen zichte ontwikkelen.Het
maaibeheer werkt dusalseensoort katalysator.
Omeenbloemrijke vegetatie te bevorderen kanhetbeste nahalfjuligemaaidworden.Wanneererveel
onkruidenalsakkerdistel,grote brandnetel enridderzuring staan,moettweemaal perjaar intensief worden
gemaaid.Dezesoortenkrijgen danniet dekansomte bloeienenzaadtevormen.
Concurrentiekrachtige kruidenzullenuiteindelijk depioniersvegetatie onderdrukken.Vanuitdit stadium zalde
bermzichontwikkelentot eenkruidig,bloemrijk elementvaneenperceel(Fig.19).
Bermenwaarbijhetbeheer gericht isopverschralingvandebodem(maaibeheer), herbergeneengeheel
andereflora door andere standplaatsfactoren.Vooralvoedselrijkheid vandebodem heeft hieralles meete
maken. Doordat mennahetmaaienvandebermen het maaiselafvoert, voert meninfeite aantallen
nutriëntenafbinnendit biotoop.Gevolghiervanisdatereenverschralingvandebodemoptreedt.Het
maaisel nietafvoeren heeft nietalleenalsnadeeldatdebodemverrijktwordt, maar hetverstikt ookde
plantendieeronder staan.Omdie redenmoet debagger uitdesloot ook niet opdekantterechtkomen.
Deervaringleertdat het nietbemestenvanzandgrondentot eensnelleverschraling leidt. Hetis mogelijk dat
door inwaaivannutriëntenvanuit hetperceel endoor lateraaltransport vanvoedselrijk watervanuit desloot
despuitvrije zonematigvoedselrijk blijft. Uit informatie uitdeliteratuur blijkt echter dat hetlaterale transport
vannutriëntenviadelucht enhetgrondwater waarschijnlijk vanbeperkte omvangisenslechts onder
bepaalde condities (infiltratie)vanbetekenis is(W.L.M.Tamis,J.vanAartrijk, 1997).

25

Plantensoorten diegroeienopeenverschraalde bodem kunnenzeer moeilijk gedijen ineenvoedselrijke
omgevingenandersom.Uiteenaantalonderzoekingen naar gedragvanonkruiden blijkt, datbijeen
zorgvuldig beheer vannatuurlijke elementenals houtwallen,bermenennatuurvriendelijke oevers zichdaar
vooral soortenvestigendiezichopeenakker inhetgeheel nietthuisvoelen(Zeelenberg, 1989;Vereijken,
1990;Van't Hof 1991). Devreesvoor eenexplosievanakkerdistel enandere onkruiden inhetperceelals
gevolgvannatuurlijke elementen indenabijheidvanbollenpercelen isdusvaakongegrond(Beijerinck,W.,
1947). Dekansopeenkruidindeteeltzone is natuurlijk welenigszinsgroter danwanneer meninhetgeheel
géénnatuurlijk element langsdepercelenzouhebbenliggen.Erzijnaltijd omstandigheden binneneen
perceel,waar eenkruiddemogelijkheidvindt zichte ontwikkelen (Haas,W.de, 1984).

7.1.2

Vraatschade

Eentoenamevannatuurlijke elementengaatgepaard metonder andereeentoenamevandefauna.Vaneen
aantaldierenis bekenddat zijschade aankunnenrichten indecultuurgewassen.Overdeomvangende
daaruitvoortvloeiende economische schade iszeerweinig bekendindeliteratuur, hoeweleengrootaantal
telers hier ervaringen meeheeft.
Dierenals ratten,muizen,hazen,maar ookvogels als kraaien,kauweneneksters kunnenvoedselvindenin
hetgewas.Insommige gevallen zienzijhetgewaszelf alsvoedselbron.Vooralratten kunnendoorhun
enormevraat-enverzamelzuchternstige schade aanrichten binnenhetgewas.Hazenbeschadigen hetgewas
vooraldoor zichvrolijk eenbaandoor hetveldteverschaffen, zonder enigerekeningte houdenmetde
kwetsbaarheidvanhetgewas naeennachtvorst. Vogels pikkenzonuendaneenbolletje mee,alhoeweler
ookvoorbeeldente noemenzijnvangroepenvogels diezichtegoeddoenaanhetgewas.
Bijbovennormale schadeposten binnenhetgewas,geldt er eenverplichte bestrijdingvaneenaantal
rattensoorten alsdewoelrat, muskusrat, bruineenzwarte rat.Tevensgeldt deze regel ookvoor eenaantal
muissoorten. Bijvoorbeeldvoor woelmuizen, maarweer nietvoor spitsmuizen. Dezesoortvoedt zichmet
insectenenvormt dusgeengevaar voor deteelt(www.ppd.nl).
Metdekomstvannatuurlijke elementenalsnatuurvriendelijke oevers,houtwallenendergelijke zullende
aantallenvogels enkleine zoogdierentoenemengeziendegunstige leefomstandigheden die dergelijke
elementenbieden.
Onderzoek heeft uitgewezen datzicheendynamisch evenwichtopbouwt,wanneer ervoor defauna leefbare
condities zijngecreëerd binnendenatuurlijke elementen(Tamis,W.L.M.,Aartrijk,J.van,1997). Leefbare
condities zijnonder andere eenbepaalde matevanbeschutting, nestgelegenheid enaanwezigheidvan
voedselbronnen.Hetdynamischevenwicht isdewederzijdse relatietussenflora enfauna,diezichnaverloop
vantijd instelt endiezichzelf opeennatuurlijkewijze instandhoudt. Kenmerkendvoor eendynamisch
evenwicht iseenevenwichttussen prooidier enpredator eneenruimediversiteit aanplantensoorten.Van
belangisdus,datzichzosnelmogelijk eendynamischevenwicht instelt. Deleefcondities binnende
natuurlijke elementenvoldoen danaandelevensbehoeften vandedieren.Dekanswordt daardoor kleiner dat
dierenopzoekgaannaarvoedselbronnen indenabijeomgeving,zoals bijvoorbeeld het aangrenzende
bollenland.Zijzullenpas risicowillen lopeninhetopenveld, als ereenondermaat aanvoedsel isindeeigen,
beschutte omgeving.Eendynamischevenwicht isafhankelijk vandetijd, maar dezetijdsfactor kanversneld
worden door eenbeheer gericht opeensnelleretotstandkomingvanheteindbeeld.

7.1.3

Teelt-enspuitvrije zone

Eénvandeomgevingsfactoren dieeennatuurlijk element ineenagrarische omgeving nodig heeft, iseenzo
gering mogelijke blootstelling aanschadelijke stoffen. Door middelvaneenteelt-enspuitvrije zone isditte
bewerkstelligen (fig.20).
Hetis noodzakelijk denatuurlijke elementen indezeteeltvrije zoneopte nemen.Kansenopdrift indevorm
vanbestrijdingsmiddelen enmeststoffen die neerslaan opdenatuurlijke elementen,nemendaardoor
aanzienlijk af. Daardoor treedt binnendenatuurlijke elementeneenzeergeringverstoring op(Tamis,W.L.M.,
Aartrijk, J.van,1997).
Methetgebruik vanbeschermkappenen/of ketsplaten isgerichter spuiten mogelijk. Ditheeft éneen
verminderingvanhetaantalbestrijdingsmiddelen tot gevolgénhetleverteenpositieve bijdrage aande
driftreductie.
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Fig.20Teelt-enspuitvrijezonelangsnatuurvriendelijkeoever
Bijdeaanlegvande"Ecozone Lisse"komende natuurlijke elementen ineensoortvanverbrede teelt-en
spuitvrije zoneteliggen.
Degemeente "huurt"als
hetware eenextra
gedeelte vanongeveer 1,5
m breed langsdesloot.De
oorspronkelijke teelt-en
spuitvrije zone(ongeveer 1
mbreed,ziebijlageIV)
wordt naastditextra
gedeelte geplaatst.Zo
ontstaat eenzonevan2,5
Insteek
m breed,waarvan 2 mniet
wordt bereden(zie
tekening).Zowordteen
ecozonevan2 mbreed
gecreëerd conformde
afspraken inhet
convenant.
1m teelt- en spJitvrije'zone
Hetbeginvandeteelt-en
spuitvrije zonewordt
gemarkeerddoor de
insteek. Ditishetpunt
waar deschuine kantvan
hettaludovergaat inhet
horizontale vlakvanhet
perceel.Wanneereen
natuurvriendelijke oever
wordt aangelegdenhet
taludword afgevlakt,
verschuift deinsteekdus
(stippellijn intekening).
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7.1.4

Driftreductie

Dedriftreductie die meteenspuitvrije zone kanwordenbereikt is inbelangrijke mateafhankelijk vande
breedtevanderand, dehoogtevanhetgewasende hoogte vandevegetatie indespuitvrije zoneeninde
oever (schrift, med.J.Huijsmans,IMAG-DLO).Factorenalsdichtheidenruwheidvandevegetatie lijken
minder vanbelang.
Tabel 1:bijdrage aandriftreductie (Bron:Tamis,W.L.M.,Aartrijk, J.van,1997).
Kwalitatieve inschatting van de bijdrage aan de driftreductie van de verschillende varianten voor despuitvrije zone van
1,5 m breed inde bollenteelt; hoe meer plusjes des te groter de bijdrage aande driftreductie:
+ + + + = zeergrote bijdrage;
+ + + = grote bijdrage;
+ + = matige bijdrage en
+ = beperkte bijdrage aandriftductie.
Inrichtingsvariant

Voorjaarsbolgewas

IA Grasstrook (laag)

++

Zomerbolgewas
+

IBGrasstrook {hoog envroeg)

+++

+++

IIGrasstrook met hoge-kruidenrand

+ ++ +

+++ +

IIIBraakstrook

++

+

Uit bovenstaande tabelkandevolgende kwalitatieve conclusiewordengetrokken.Zowelbijhet
voorjaarsbolgewas alsbijhetzomerbolgewas dragen degrasstrook met permanente hogekruidenrandhet
meeste endelagegrasstrook endebraakstrook het minste bijaandedriftreductie (Tamis,W.L.M.,Aartrijk,
J.van,1997).
Deecologische verbindingszones mogenuiteraard nietgebruiktwordenvoor driftreductie-opvang. Deinvloed
vanmeststoffen enbestrijdingsmiddelen moet zogeringmogelijk blijven.Bestrijdingsmiddelen hebbeneen
negatieve invloedopdebalanstusseninsectenenhunnatuurlijkevijanden.Metdetoevoer van meststoffen
zouje gelijk hetheleeffect vanverschralingsbeheer te niet doen.Door eentoevoer vannutriëntenwordtde
kansopplantensoorten diegedijenopvoedselrijkere grondenenigemalen groter.

7.1.5

Natuurlijk aanzicht omgeving

Methetinpassenvanmeer natuur indevormvaneenecologische verbindingszone,wordt destreek, ook
buitenhetbollenseizoen om,aantrekkelijk. Deecologische verbindingszonevergroot hetnatuurlijke karakter
vandeomgevingendaarmee deaantrekkelijkheidvoortoeristen endagjesmensen. Maar naasttoeristen
wordt destreek ookvoor eigeninwoners envoor deinwoners uit naburige regio's aantrekkelijker omte
recreëren (Fig.21).
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Meer natuur inhet bollenlandschap leverttevens eenpositieve bijdrage aanhetimagovoor deze sector.
Hedentendageoverheerst degedachte datdeDuin-enBollenstreek, buitenhetseizoenom,eengeheelvan
braakliggendeterreinen is,metweinignatuurlijkewaarden.Devraagnaar eendynamischere, natuurlijkere
omgeving isdaaromgroot. Metmeer natuurlijkewaardenwordt hetmaatschappelijk draagvlakvoor
bollenteelt inpositieve zinvergroot (PactvanTeijlingen, 1996).

Fig.21:PiasbermlangsOegstgeesterkanaal.Natuurlijkaanzichtomgeving.

7.1.6

Toename insecten

Erzijntalloze soorteninsecten.Vooralbloemrijke bermenhebbeneengrote aantrekkingskracht opinsecten,
zowelschadelijke alsonschadelijke ennuttige insecten inrelatie metde bollenteelt.
Tussenbermenendeaangrenzende cultuurlanden bestaat eentweezijdige relatie,waarbijtegenstrijdige en
overeenkomstige belangenelkaar kunnenontmoeten.Bijdeeerste kanmendenkenaanplaaginsecten.Bij
hetlaatste kanmenbijvoorbeelddenkenaandevoedselleverantievanbloemrijke bermenvoor insectendie
vanbelangzijnvoor de bestuivingvangewassenof debestrijdingvaninsectenplagen(Haas,W.de, 1984).
Hetidee is nietnieuwomdoor deaanlegvanbloemrandenrondeenperceel plaaginsectente beheersen.Een
bloemrijke bermkandienenalsuitvalsbasisvoor plaagbestrijders (natuurlijkevijanden)ofjuistom
plaaginsectenteverleiden:alsde bermdevoorkeur geniet bijhet plaaginsect, dankandeteelt mogelijk
gespaard blijven.Uitonderzoek isgebleken dat luizendirect naasteenbloemstrookeerder belaagdworden
door natuurlijkevijanden danverderop inhetperceel.Eénâtwee wekennaaanvangvandeproef begavende
natuurlijkevijandenzichsteedsverder inhetperceel(Hospers, 1991).
Zoalseerder vermeld,herbergt eenbermtevensgrote aantallen natuurlijkevijanden.Eriseengrote
verscheidenheid aannatuurlijkevijanden,zoals:lieveheersbeestjes, gaasvliegen,zweefvliegen, roofwantsen
ensluipwespen(tabel2).
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Tabel2.Ecologischegegevensvan eenaantalnatuurlijkevijandenvan luizen(MoniqueHospers,1991)
Soort
Stadium datluis

eet
Voedsel
volwassen
insect

Hoev.gegeten
luis(intotaal)
Overwintering
Stadiumdat
overwintert
Opmerkingen

7.2

Lieveheersbeestje
Larveen
volwassenen
Luizenen
andere insecten

Zweefvlieg

Sluipwesp

Gaasvlieg

galmug

Larve

Larve(parasiet)

Larve

Larve

Nectaren
stuifmeel

Nectar,
stuifmeel,
plantensappen,
somssappen
vanluis

Stuifmeel,
honingdauw

Nectaren
stuifmeel

Tot 4000afh.
vandesoort
Onder bladof
grond, inhuizen
Volwassen

Ca. 700

1

Tot 500

4-80

Indebodem,
onder strooisel
Volwassen,
larve ofpop
Voorkeur voor
gele bloemenen
weegbree

Onderschors,
mos, gras
Volwassen

Onder bladof
grond, inhuizen
Volwassenof

Indegrond

Pop

pop

Effecten van natuurvriendelijke oevers

Naaraanleidingvanhetfeit,datdeeffectenvanbiologische zuiveringenafslagalleenrelevantzijnvoorhet
onderwerp natuurvriendelijke oeversennietvoor andere natuurlijke elementen,isdit hoofdstuk 'specifieke
effectenvannatuurvriendelijke oevers'aparttoegevoegd.

7.2.1

Biologische zuivering

Hetzelfreinigendvermogenvaneenwaterloop zorgt voor deverwijdering vanallerlei minerale enorganische
stoffen inhetwater,met eenverbeteringvandewaterkwaliteit alsgevolg.
Natuurvriendelijke oevers hebbenook invloedopeendergelijk zelfreinigend vermogenvaneenwaterloop.Het
grootste deelvandezelfzuivering speelt zichnamelijk afopdebodemvandewaterloop, omdat daarde
bacterieconcentraties hetgrootst zijn. Hetvergrotenvanhetbodemoppervlak door middelvanhetschuine
taludvannatuurvriendelijke oevers, zorgt voor eentoename aanbacteriën,waardoor het zelfreinigend
vermogenvandewaterloop zaltoenemen.

Fig.22:natuurvriendelijkeoeversgeveneen extraimpulsaan dewaterkwaliteitenvoorkomeneventuele afslag.
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Ookwaterplantengroei heeft eenpositieve invloedopdewaterkwaliteit door zelfreinigendvermogen, doordat
waterplanten mineralen opnemen uithetwater (http://www.dsdelft.nl/~ind/natuvroe.htm). Omdatde
afbraakcapaciteit vandeslootwordt vergroot door eentoenamevanbacterieconcentraties enplantengroei,
kaneeneventuele uitwaaiingvanmilieubelastende stoffen beter wordenopgevangenbinnenhet zelfreinigend
vermogenvandedesbetreffende sloot.Zokanmenbeter voldoen aandegestelde normenvanhet
Hoogheemraadschap enhetwaterschap 'Deoude Rijnstromen'enontstaaner inmindere mate overschotten
(Claus,K., Janssens,L, 1994).

7.2.2

Afslag

Natuurvriendelijke oevers,waterplanten enrietveldenvoorkomen datdoor golfslag afslagoptreedt bijoevers
enduseenverminderingvanbollenareaal.Afslagisafhankelijkvandestroomsnelheidvanhetwater,de
golfslag endeoverheersendewindrichting.Plantengroei iseenremmende enzelfsvoorkomende factor
(Adriaanse, L.A., 1990).

7.2.3

Effectenvanhoutige beplantingen

Deparagraaf 'Effectenvanhoutige beplantingen'istoegevoegd, omdat houtige beplantingen mededoorhun
hoogte enstructuur, geheelandere eigenschappen hebbendanvoorgaande besproken natuurlijkeelementen,
alsruige bermenennatuurvriendelijke oevers. Door dezehoogte enstructuur vanhoutige beplantingen
tredeneffecten opalsbeschadiging doortakuitval,schaduw,verdamping,windremming, temperatuur,
luchtvochtigheid enbodemvochtigheid.Voor demeer algemene effectenwordtverderverwezen naarde
paragraaf 'effecten vannatuurlijkeelementen'.

7.2.4

Beschadiging doortakval

Opgaande houtige begroeiingen kunnennadeligzijnvoor deteelt doordatdor houtuit dehoutwalinhet
gewas kanvallen.Ditheefttot gevolgdathetgewas beschadigdwordt. Dekansopschimmelinfecties opde
kapottedelenvandeplant nemendaardoor toe.Inhetergste gevalkunnendezezichzelfsgaanverspreiden.

Fig.23:Perceelmetschaduwvaltengevolgevanstruweelachtigebermmethoutachtigesoorten.
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Uitervaringenvantelers aanbosranden blijkt dit probleem opzichmeetevallen,maar dekansis natuurlijk
altijdaanwezig(fig.23).Tevenskunnen,door hetingroeienvanwortels inhetcultuurland,problemen ontstaan
bijdegrondbewerking. Hetplaatsenvanschotten indegrond enhetgravenvaneengreppelzijnoptiesom
dit probleemtegentegaan.

7.2.5

Schaduw

Demeestopvallende invloedvanhoutopstanden opdebestralingvannaastgelegen gewassen isde
beschaduwing.Hetoppervlak datdoor debeplantingwordt beschaduwd is afhankelijk vandebreedtegraad,
deperiodevanhetjaar, hetmomentvandedagendehoogte envormvandebeplantingsstrook (Konings,
1995).
Deschaduw dieeenhoutige beplanting ineenperceelwerpt, heeft eengeringere groeitot gevolg.Uit
ervaringisgebleken,dat hetgewas netiets later opkomt. Hetgewas schaduw, zalaltijd inontwikkelingiets
achterblijven bijdebeddenwaaringeentot nauwelijks schaduwvalt. Ditkanmoeilijkheden metzich
meebrengen,wanneer ergebruiktwordt gemaaktvanbepaalde machines.Eenander nadeelvanschaduwval
inhetperceel,isdatdeschaduwrijke plekken langer nat blijven,waardoor er eerdervuur inkanvoorkomen.
Ookhettype beplanting beïnvloedt debeschaduwing. Erzijnnamelijk soortenzoals berk dieweinig
schaduwgevend zijnensoortenzoals beukenesdoorndieveelschaduwgeven(zietabel 3).De
beschaduwingvindt inhetalgemeen plaats binnenéénmaaldehoogtevandebeplanting(DeHaas, 1984).
Tabel3: Schaduwgevende eigenschappen vandiverse boomsoorten
Schaduwgevend
Weinig
Weinig/ matig
Matig

Matig/ veel
Veel

IBoomsoorten
Ruweberk, zachte berk, Robinia,lijsterbes
Gewonees
Zwarteels,okkernoot,wilde appel,mispel,witte abeel,grauwe abeel,zwarte populier,
ratelpopulier, zoete kers,vogelkers,wilde peer,wintereik, zomereik,schietwilg,
kraakwilg,laurierwilg,
Amerikaanse eik,gladdeiep
Veldesdoorn,gewone esdoorn,haagbeuk,tamme kastanje,beuk,hulst,winterlinde,
Hollandse linde,zomerlinde

Hettegenovergestelde vanbeschaduwingvindt plaats aandezonzijdevandebeplantingsstrook. Hierwordt
dehoeveelheidstralingvergroot door deweerkaatsingvandestralingtegendebeplanting.Ookhetgewas
reflecteert straling,welkevoor eendeeldoor debeplanting onderschept wordt. Ditresulteert ineen
temperatuurverhogingaandezezijdevandehoutwal,waardoor er kansbestaat opzonnebrand(Konings,
1995).

7.2.6

Windremming

Windremmingiséénvandeeffecten vanbeplantingsstroken op hetmicroklimaat. Dezewindremmingis
gunstigvoor hettegengaanvanstuiven,maar beinvloedt ook deopbrengst vanhetcultuurgewas. Deinvloed
vanbeplantingen opdewindishetduidelijkste als er sprake isvaneenscherm.Ditishetgevalbij lijnvormige
beplantingen,alsstruwelen,heggen/hagenenelzensingels.
Debeïnvloedingvandewinddoor eenschermvindt plaats zowelaandeloefzijde (waar dewindvandaan
komt),alsaandelijzijde (waar dewindnaartoe gaat)vanhet scherm(Konings, 1995). Uitonderzoekis
gebleken dateenluchtstroom die loodrecht opeenwindscherm afkomt alopenige afstandinsnelheid
mindert. Hetbetreft hier eenafstandvantussen 10en5maaldeschermhoogte. Nahetpasserenvanhet
schermdaaltdewindsnelheid nogverder omopeenafstandvan0 en5 maaldeschermhoogte eenminimum
te bereiken.Vervolgens stijgt dewindsnelheidweer langzaam.Tussen20 en30 maaldeschermhoogte isde
windweer opzijnoorspronkelijke snelheid(Fig.24).

32

•S

=§

60
open windscherm
middelmatig dicht
dicht
zeer dicht

20

10-8
-4
0
4
8
12
16
20
24
28
afstanden t o t het windscherm uitgedrukt in het aantal maal de s c h e r m h o o g t e — • »

Fig.24:'Dewindremmingdoorwindschermenmetverschillende dichtheden'.
Dedoorlatendheidvandebeplanting isergbelangrijk. Dewindsnelheid ishetlaagstdirect achter eenzeer
dicht scherm,waarna dezevermindering zeer snelafneemt. Hierdoor isdebeschutte zone betrekkelijksmal.
Zeer dichte schermen kunnenaanleidinggeventot hetoptredenvanwervels,welkeophunbeurt soms
verantwoordelijk kunnenzijnvoor schade
aanhetgewas(Fig.25).Eenmiddelmatig
dicht scherm(doorlatendheid 50- 60 %) is
alsoptimaalte beschouwen.Hierbijwordt
dewindnamelijk over eengrote afstand
nogredelijk afgeremd,zonder datde
turbulentie te hoogwordt (Zwart-Roodzant
&Visser, 1999).
Goedonderhoudeneninbladstaande
heggen, zoalsvanmeidoornoftaxus,
worden danook alsdichte schermen
beschouwd.Mengingmet andere soorten
geeft zeeenmeer doorlatend karakter(De
i f r
Haas, 1984;Vander Linde; 1958).
Fig.25:'Windsnelhedenbijeenopeningindelijnvormigebeplantingbijwindloodrechtopdebeplanting,gemetenop0,55
meterhoogte(Nägeli, 1946).
Bijdemeestewindschermen heeft debebladeringstoestand eenduidelijke invloedopdedichtheid.De
windsnelheidvanloofhout indewinterwordt gereduceerdtot circa 60% envanloofhout indezomer tot
circa 35 %.Ookonbebladerde windschermen hebbenblijkbaar nogeenduidelijk effect (Nägeli,1946).
Watbetreft dewindrichtinggeldt dat debeschutting minderwordt naarmate dewindmet eenscherpere hoek
ophet scherm komtte staan.Ookwordt dewindvoor het scherm alshetware omhooggedrukt door een
luchtmassadievoor het scherm blijft hangen.Indieluchtmassa isdewindsnelheid lager, waardoor er
enigszins sprake isvaneenbeschuttingseffect aandeloefzijde vandebeplanting(DeHaas, 1984;Vander
Linde, 1958).
Desnelheidvandeverdamping isafhankelijkvandewind, detemperatuur enderelatieve luchtvochtigheid.
Dewindendeverdamping beïnvloeden elkaar.Wanneer dewindsnelheidtoeneemt, danneemtde
verdamping eveneenstoe,enandersom.Deverdelingvandeverdamping indebeschutting is inhogemate
afhankelijk vandeverdelingvandewind. Hieruitvolgt datdeverdamping indebeschutting sterk vermindert
invergelijking metdeverdamping indewind. Daarnaast isook eeninvloedvandeverdelingvande
temperatuur opdievandeverdamping aangetoond(Vander Linde, 1958;Zwart-Roodzant &Visser, 1999).
Voor deteelt houdtdit indatgewassen langer nat blijven,waardoor dekansopvuurtoeneemt.
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Deveranderde omstandighedentengevolgevanwindremming hebbeninvloedopdegewasopbrengst (fig.
26). Hethangtafvandeomstandigheden of deopbrengst positief of negatief beinvloedwordt. Resultatenuit
veldonderzoek bijlandbouwgewassen latengeeneenduidigbeeldzien.Erisnooitgericht onderzoek gedaan
bijdebollenteelt. Eristeverwachten dat heteffect vanwindbeschutting groter zalzijnnaarmatede
standplaats en/ of hetgroeiseizoen droger, winderiger of kouder isennaarmate hetgewas gevoeliger is
voor deeffecten dieteweegwordengebracht doorwindbeschutting.
Fig.26:'Opbrengstverloopvan een
landbouwgewasachtereen
beplantingsstrook'.
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7.2.7

Temperatuur

Deluchttemperatuur wordt vlakbijdegrond beïnvloeddoor eenscherm.Dithoudt indatgedurendede
eerste helftvandedag,wanneer dewarmtebalanspositief is,het schermeenverwarmende invloedheeft.In
denamiddagendenacht,wanneer dewarmtebalans negatief is,heeft eenschermeen
temperatuurverlagendeinvloed(Vander Linde, 1958).Hetverschilintemperatuur kanoplopentot circa2°C.
Aangenomenmagwordendat heteffect 's nachts kleiner is danoverdag,waardoor erover dedaggenomen
eenpositief effect optreedt, doordattemperatuurpiekenworden afgevlakt (Zwart-Roodzant &Visser, 1999).

7.2.8

Lucht-enbodemvochtigheid

Deluchtvochtigheid isvoornamelijk afhankelijk vandeneerslagsituatie,temperatuur, windenverdamping.De
dagelijksevariatievandezefactoren,mede onder invloedvanbeplantingen maakthetvaststellenvande
invloedvanbeplantingentot eengecompliceerde zaak. Erkanverondersteldwordendat derelatieve
luchtvochtigheidvroegenlaatop dedagindebeschutting hoger isdaninhetvrijeveld, door delagere
temperatuur. Debeplanting heeftdusindirect effect opdeluchtvochtigheid.Degemiddelde invloedmagop
degemiddelde relatieve luchtvochtigheid zwakpositief genoemdworden(Konings, 1995).
Hetvochtgehaltevande bodem isafhankelijk vaneenaantalfactoren,zoalsgrondwaterstand,verdampingen
neerslag. Uitenkeleonderzoeken isgeblekendat indebeschutte zoneeenhogervochtgehalte inde
bovenste bodemlagenistevinden,vooralwanneer heteenbegroeide bodem betrof. Ditwordt veroorzaakt
door deinvloedvaneenwindscherm opdeverdamping.Later inhetgroeiseizoen nemendeverschillen af.
(Vander Linde, 1958;Zwart-Roodzant &Visser, 1999).
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8

Hoofdpunten en conclusies

Samenvattendworden belangrijkste kenmerkenvannatuurlijke elementenbeschreven.Opbasisvande
verschillende effecten uit hoofdstuk 7kanvervolgens voor debesproken natuurlijke elementendebalans
worden opgemaakt.

8.1 Hoofdpuntennatuurlijkeelementen
natuurvriendelijke oevers
Binnennatuurvriendelijke oeverontwikkeling zijntwee prominente soorten oeverste onderscheiden;de
dras-endepiasberm.
Dras-enpiasbermenzijnaflopendof horizontaal.Dehorizontale vormiseengoedalternatief voor
situatieswaarinderuimte beperktis.
Natuurvriendelijke oevers hebbeneenpositievewerkingopdewaterkwaliteit vandewatergangenen
verminderendeafslag(zieconclusies biologische zuivering§ 7.2.1).
Natuurvriendelijke oeversvormenvoorveelplantenendieren eengoedleefklimaat.

ruige bermen
Bloemrijke ruige bermen hebbeneengrote aantrekkingskracht op insecten,zowelschadelijke als
onschadelijke ennuttige insecten(zieconclusiestoename insecten § 7.1.6).
Tussenbermenendeaangrenzende cultuurlanden bestaat eentweezijdige relatie,waarbijtegenstrijdige
enovereenkomstige belangenelkaar kunnenontmoeten.
Bijeenzorgvuldigverschralingsbeheer worden standplaatsfactoren, zoalsvoedselrijkheid,zogevormd
datonkruidgroei indepercelentot eenminimumkanworden beperkt. Ditgeldtvoor alle natuurlijke
elementen.

houtige beplantingen
•
•
•
•
•
•

Houtige beplantingen iseenverzamelbegrip voor natuurlijke elementen met houtopslag,zoalsstruweel,
elzensingels, elzenstoelen en'heggenenhagen'.
Wesprekenvaneenstruweelwanneer debegroeiingen voornamelijk uitstruikenbestaandie maximaal 4
â5 meter hoogzijn
Overhoekenvallenookonder determstruweel.
Elzensingels bestaan hoofdzakelijk uit'zwarte elzen'meteenkruidachtige ondergroei
Tussendeelzensingels kunnenookzogehetenelzenstoelenvoorkomen.Ditzijnzwarte elzendiegeknot
zijntot opongeveer kniehoogte,waarnadezeelzenstoelenweer uitlopen naarwenselijkformaat.
Hagenenheggen kunnendienenalsafscheidingvanpercelen.Tevensbiedenzebeschermingtegenhet
stuivenvanzandenhet'overwaaien'vanziektes.

floatlands
•

•
•

Floatlands zijnkunstmatige eilandjesenvormeneenwelkome,functionele oplossingvoor situatieswaarin
deomstandigheden bijvoorbeeld door ruimtegebrek of eenhogebeschoeiingnietoptimaal zijnvoor
natuurtechnische ingrepenzoals natuurvriendelijke oevers.
Floatlandsworden inhetwater geplaatst engaandusniet gepaard metareaalverlies.
Floatlands hebbeneenrelatief korte levensduur. Ditisafhankelijkvanhetmateriaalwaaruit hetvlotis
opgebouwd.

faunapassages
•

Faunapassages zijnessentieelomdedoorstroming binnenentussenverbindingselementen tedoen
slagen.
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Faunapassages zijngebaat bijzogeheten overhoeken.Dezebiedenrust-enschuilgelegenheidaan
gebruikersvanfaunapassages.

8.2

Conclusies effecten natuurlijke elementen

zaadverspreiding
• Hetgedijenvanbepaalde plantensoorten isinbelangrijke mateafhankelijk vandevoedselrijkheidvande
bodem.
• Pionierssoorten,diekwekersvrezen,gedijen nietopeenschralevoedingsbodem.
• Eenkruidenvegetatie gedijt nietopeenvoedselrijke ofverstoordebodem.
• Omvormingvaneenberm meteenvoedselrijke bodem naar eennatuurvriendelijke berm meteenschrale
voedingsbodem geeft opdenduur komstvaneenschraalminnendekruidenvegetatie.
• Ditomvormingsproces geeft inhetbeginpionierssoorten dievoor dekwekers ongewenst zijn,maar
geleidelijk aanzullendezeverdwijnen.
• Hetomvormingsproces wordt gestimuleerd door eenbepaaldmaaibeheer.
• Voor akkerdistel geldt eenspeciale distelverordening.

toename insecten
•
•
•

Dekomstvannatuurlijke elementen binnenhet bollenlandschap endanvooraldoor kruidenrijke
vegetaties, geeft eentoenamevaninsecten.
Nietalle insectendieaangetrokken wordenzijnschadelijk.
Met hetaantrekkenvanschadelijke insectentrekt mentegelijkertijd hunnatuurlijkevijandenaan

biologische zuivering
• Natuurvriendelijke oevers hebbeneenpositievewerkingopdewaterkwaliteit vandewatergangen,
evenals dewaterplantengroei.
• Telers kunnengebruik makenvanschoner water.
• Omdatdeafbraakcapaciteit vandeslootwordtvergroot door eentoenamevanbacterieconcentraties en
plantengroei,kaneeneventuele uitwaaiingvanmilieubelastende stoffen beterwordenopgevangenbinnen
hetzelfreinigendvermogenvandedesbetreffende sloot.
driftreductie enteeltvrije zone
Eenpermanent hogekruidenrand levert degrootste bijdrage aandriftreductie. Dit houdt niet indattelers
denatuurlijke elementenalsdriftreductie-opslag kunnengebruiken.
Natuurlijke elementen langswaterkanten zijngrotendeels aante leggen indeteelt-enspuitvrijezone.
vraatschade
Dekansopvraatschade is aanwezig nahetinpassenvannatuurlijke elementen.Overdeomvangende
economische schade iszeer beperkt literatuurvoorhanden.
Door binnendenatuurlijke elementen leefbare condities voor defaunate creërenontstaat eendynamisch
evenwichttussen prooidieren enhunnatuurlijkevijanden.Kansenop hetuitwijkenvandierennaar
aangrenzende bollenpercelenwordendangeringer.
Door eengericht beheer zalsneller hetdynamisch evenwicht bereiktworden.
Voor ratteneneenaantalmuissoorten geldt demogelijkheidvanbestrijding bijgrote economische
schade.

natuurlijk aanzicht omgeving
• Natuurvergroot dewaarderingvanmensenvoor hetlandschap,doordat natuur eenverfraaiingvanhet
landschap metzichmeebrengt.
• Meer natuur inhetbollenlandschap levert duseenpositieve bijdrage aanhetimagovoor deze sector.
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•

Inbrengvaninheemse natuurelementenversterkt decultureel-historische waardedie het bollenlandschap
inzichheeft.

effecten houtige beplantingen
•
•
•
•
•
•
•

Opgaande houtige begroeiingen kunnennadelig zijndoortakuitval.
Takafval kanschade inhetgewasveroorzaken,waardoor productievermindering optreedt.
Uitervaringenvantelers aanbosrandenblijkt ditopzichwelmeetevallen,maar dekansisnatuurlijk
altijdaanwezig.
Deschaduwdieeenhoutige beplanting ineenperceelwerpt, heeft eengeringere groeitotgevolg.
Door schaduwval kanhetgewas langer natblijven.Hierdoor wordt dekansopvuurvergroot.
Dewindheeft minder vrijspelop hetgewas door eenhoutige beplanting.Minderwindheeft alsnadelig
effect dat hetgewasvatbaarder voor vuurwordt.
Houtwallenbiedenhetgewas bescherming door middelvanbeschuttingtegendewind.

8.3

Effectenvoor-ennadelenoverzicht

Voorgaande effecten zijninonderstaande tabellen overzichtelijk weergegeven.Voor het lezenvandetabellen
geldt: hoemeer plussen(+) hoevoordeliger deinpassingvannatuurlijke elementenistenopzichtevande
teelt, hoemeer minnen(-)hoenadeliger. Hetaantalplussenenminnenisgeschat opbasisvanhet
literatuuronderzoek.

NEG
""*

OPMERKINGEN
d.m.v. maaibeheer iseenversnellingvanhet
verschralingsproces mogelijk

Vraatschade

—

dynamischevenwichtverkleint kansopvraatschade

Toename insecten

-

aantrekkenvanschadelijke insecten

ALGEMENEEFFECTEN
Zaadverspreiding

Natuurlijk aanzicht

POS

+ ++

vergrotingbelevingswaarde bollenland

-

Natuurlijk element

areaalverlies

Teeltvrije zone

+ ++

tegebruikenvoor inpassingvanhet natuurlijke
element.

Driftreductie

++

opvangvanonverhoopte driftstoffen door natuurlijke
elementen

EFFECTEN NATUURVRIENDELIJKEOEVERS
Biologische zuivering

POS
+ ++

verbeteringvandewaterkwaliteit

Afslag

+

plantengroeivoorkomt afkalving

NEG

OPMERKINGEN
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EFFECTEN HOUTIGE
BEPLANTING
Takuitval

POS

NEG

OPMERKINGEN

-

schade ingewas

Beschaduwing

remminggroeigewas,toename kansopvuur
-

Verdamping

toename kansopvuur

Windremming

+ ++

natuurlijke barrière

Temperatuur

+

verbetering groeicondities

Lucht-en
bodemvochtigheid

+

verbetering groeicondities
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9

Wetenswaardigheden ziekten en plagen

Dekomstvannatuurlijke elementenbinnenhetbollenlandschap, met namehoutige gewassenenkruidenrijke
bermen,kunneneentoename aanverspreidingvanziekten enplagenteweegbrengen.
Bijlage I'ziektenenplagen'beschrijft eenaantalziektenenplagen dieinenvanuit natuurlijke elementen
kunnenoptreden.Hetgaat met nameombladluizen,tripsen,schimmels enbacteriëndieverantwoordelijk zijn
voor virusoverdracht endesoortenvirussen diedoor henovergebracht kunnenwordenvanuit natuurlijke
elementen.
Debelangrijkste wetenswaardigheden uitbijlage I'ziektenenplagen'zijnsamengevat indit hoofdstuk.

9.1

Bladluis

•

Inhetnajaarvliegen bladluizenvandekruidachtige zomerwaardnaar dehoutigewinterwaard,waar
tevens hunnatuurlijkevijanden overwinteren. Inhetvoorjaar verplaatsen debladluizenzichweer vande
winter- naardezomerwaardplanten.

•

Uitonderzoek isgeblekendat bladluizen minof meer geregeld uitvliegen met kleinere engrotere
aantallenper dag.Ditgebeurt vaker dandater inzeer korte periodes zeer grote aantallenin'vluchten'
rondvliegen.

•

Eenlandingsvlucht is nietlanger danenkeletot eentientalmeters per perceel.Bijde landingsvlucht
wordenveelplanten bezochttijdens hetproefprikken.Tijdens hetproefprikkenvindt demeeste
overdrachtvanpersistente virussenplaats.

•

Vliegende bladluizenvindentijdens delandingsvlucht op hetonkruid meestaleenaantrekkelijker
parkeermogelijkheiddanbijvoorbeeld opleliesof anderebolgewassen(Mondelinge mededelingIr.
A.F.L.M. Derkse.a.).

•

Overdrachtvanvirussendoor bladluizen neemt af, naarmate hettijdsbestek tussenhet proefprikken
tussenverscheidene plantentoeneemt. Ditisookduidelijk hetgeval,als nadevirusbron meer danéén
gezonde plantenworden bezocht. Ditverliestreedt ook op,alstussentijds niet-virus-waardplanten,
bijvoorbeeld onkruiden,wordenbezocht.

•

Bijbomenof andere barrières wordt eenperceeltwee of meer kerenbezocht. Deredenis,datde
bladluizentegendebarrières omhoogvliegenendaarnaterugvallen inhetperceel.

9.2

Nematoden (aaltjes)

Trichodoride soortenzijnregelmatigvector voor hettabaksratelvirus (TRV).TRVheeftvanalle
plantenvirussen debreedstewaardplantenreeks (400 soorten),waaronder veelonkruiden.Methet
inpassenvannatuurlijke elementen isdaardoor dekansgroter dat hetgewas geïnfecteerd raakt metTRV
bijdeaanwezigheidvanTrichodorussoorten.
Uitonderzoek isgebleken,datvanuit beukenhagenverspreiding kanoptredenvan TRVdoor trichodoride
aaltjes (Mondelinge mededelingIr.A.F.L.M.Derkse.a.)naar bijv.tulp,gladiool,krokus,hyacint, narcis.
Vandestengelaaltjessoort Ditylenchus dipsaciisbekenddatzijzichvanuitopslagkunnenverspreidenin
deaangelegenbollenpercelen (Mondelinge mededeling P.J.M.Vreeburg).
Bekendisdataaltjes ineengrondmet eengoede organische-stofvoorziening minder actief zijn, omdater
meer natuurlijkevijandenzijn.
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9.3

Bacteriën

Bacteriën kunnenzichsterkvermeerderen ineenvochtig klimaat datondermeer gebodenwordt doorde
lijnvormige beplanting.Hierdoor iser indebeschutting meer kansop schade door bacterieziekten danin
hetopenveld.
Erzijnaanwijzingendat door stuifmeeldat inbladkokers vanhyacintenterechtkomt ondervochtige,
warme omstandigheden eerder eenaantasting door dewitsnotbacterie Erwinia kanoptreden.
Geelziek door debacterieXanthomonashyacinthiwordtvanuit houtige beplanting overgebracht.
Vanuitbermbeplanting bestaat eenextra kansopoverdracht vanEngelsvuur (Botrytis polyblastis)op
narcis (Mondelinge mededelingP.J.M.Vreeburg).

9.4 Andere ziekteverspreiders
Kleineengrote narcisvlieg,resp.Eumerisstrigatis enMerodonequestris, mineervliegenNorellia
spiniceps alsmede narcismijtenSteneotarsonemuslaticeps levenindebuurtvanstruwelen.
Achter (beuken)hagen of bijbosranden(luwte) strijkenveelinsecten neer, zoalsdeeerder genoemde
bladluizen(virusoverdracht), maar ookdenarcissenvlieg (plaaginnarcis)enwaarschijnlijk ookhet
leliehaantje (Mondelinge mededelingIr.A.F.L.M.Derkse.a.).
Debovengrondse verspreidingvanvirussenwordt verzorgd door vliegende bladluizen,tripsenenvia
stuifmeeldatwordt overgebracht met hulpvantripsen.Deondergrondse verspreidingwordt verzorgd
door trichodoride aaltjes, door eenbodemschimmel, of opeennogonbekendewijze.Andere mogelijke
vectorsoorten, bijvoorbeeld mijten,zijnnogniet schuldigbevondenaandeoverdrachtvanvirussen.
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10 Aanbevelingen

Vooralhettoetsenvandevariantenvannatuurlijke elementen indepraktijk verdientaanbeveling.
Eenbelangrijk deelvandeliteratuurstudie isgebaseerdopeenbeperkte hoeveelheid onderzoeksgegevens
enopberedeneerde aannames.Hetisdaarom belangrijk dekomendejaren praktijkexperimenten opte zetten
met deverschillende natuurlijke elementen,waardoor ervaring kanworden opgedaan,hetdraagvlak kan
wordenvergroot ende benodigde extra gegevens kunnenwordenverzameld.
Vaneenaantalinheemse gewassen isweinig ofgeeninformatie bekendover heterinof eropvoorkomenvan
ziektenenplagendie plantenziektekundige risico's zoudenkunnenvormenvoor debolgewassen ophet
perceel. Deplantenziektekundige screeningvandezegewassen met namedoor laboratoriumexperimenten
enveldonderzoek zougestart moetenworden.
Bijdeverscheidene natuurlijke elementen met hogerevegetaties ismeninde bollenteelt bevreesdvoor kleine
knaagdieren.Inhoeverreditdaadwerkelijk eenprobleem zalvormenmoeteennader puntvanonderzoek zijn.
Hetinzicht indefloristische ontwikkeling endebijbehorende faunazouvergroot moetenworden.Informatie
hierover zouverzameld kunnenwordentijdens praktijkexperimenten
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Verklarende woordenlijst
Beheer
Hetdoor middelvangerichte maatregelen sturenof begeleidenvandebeplantingvanuit degegeven
uitgangssituatie naareengewenst eindbeeld,bijvoorkeur opeenzodanige manier dater sprake isvaneen
optimalefunctievervulling tegen minimale kosten.Bewust niets doenisookeenvormvanbeheer.
Biologischebestrijding
Hetgebruik vannatuurlijkevijanden door debestrijdingvanplagen,ziektenenonkruiden.
Biotoop
Leefgebiedvaneensoort,waarinvoor desoort alle benodigde omstandigheden aanwezigzijnomerte
kunnenlevenenzichte kunnenvoortplanten.
Bladluisvluchten
Bladluizenvliegen nadevormingvandevleugeltjes ineerste instantie over eenlangeafstand
('afstandsvlucht') enaanheteindedaarvanover korte afstanden(landingsvlucht = virusverspreidingsvlucht).
Hiermeewordendusniet deongeregelde aantallen bladluizen bedoeld die per dag,perweek of maand
vliegen.Ditniet-groepsgewijze vliegenwordt gevat indeterm 'vliegende bladluizen'.Determ bladluisvluchten
ishiervoor nietgeschikt, alhoeweldezeweleenonderdeelisvanhetgangbarewoordgebruik. Omdetekst
vandezevirusuitgave indebetreffende gedeeltente begrijpenmoet het nugeschetste onderscheid gemaakt
worden.
Diversiteit
Hetaantalsoortendatopeenbepaaldoppervlak voorkomt.
Dynamiek
Matewaarin milieufactorenwisselen inde tijd.
Dynamischevenwicht
Eenbalanstussen dewederzijdse relatiesvanflora en fauna.
Ecologie
Wetenschap diezichbezighoudt met hetbestuderenvanderelatiestussendeorganismenenhunmilieuen
derelatiestussen dieorganismenonderling.
Ecosysteem
Samenhangendgeheelvanelkaar onderling beïnvloedende planten,dieren,mensenenomgevingineen
bepaaldgebied.
Fauna
Deverschillende soorten dierendieineenbepaaldgebiedvoorkomen.
Flora
Deverschillende soorten plantendie ineenbepaaldgebiedvoorkomen.
Groeiplaats
Deplaats of omgevingwaarineenplant leeft.
Habitat
Plaatswaar eenplant, dier of levensgemeenschap vannaturethuisis.
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Klitsoorten
Plantensoorten met eenbepaalde manier vanzaadverspreiding. Klitsoortenvormenzadendiedoor middel
vanweerhaakjes invachtenvanpasserende dieren,mensene.d.blijvenhangenenzichopdezemanier
verspreiden.
Levensgemeenschap
Samenhangendgeheelvanelkaar onderling beïnvloedende plantenendieren,datgebonden isaaneen
bepaaldmilieu.
Lijzijde
Zijdevandebeplantingwaar dewindnaartoe gaat.
Loefzijde
Zijdevandebeplantingwaar dewindvandaankomt.
Microklimaat
Hetklimaat indeonderste 2meter vandeatmosfeer endebovenste 0,5 - 1meter vandebodem,welke
sterk beïnvloedwordt doorvegetatie,bodemeigenschappen etc.
Nutriënten
Verscheidenheid enhoeveelheidaanopgeloste voedingsstoffen indebodem.Nutriëntenbepalende
voedselrijkheidvaneenbodem.
Ondermaat
Eentekort aanbepaaldefactoren (voedsel,nest-enschuilgelegenheid e.d.).
Overmaat
Eenteveelaanbepaaldefactoren (voedsel,nest-enschuilgelegenheid e.d.).
Plaag
Populatievaneenorganismevandusdanige omvangdatschade of hinder ontstaat.
Populatie
Alleindividuenvaneengroep,bijvoorbeeld bladluizen,tripsen ennematoden(aaltjes) die gelijktijdig
voorkomen ineenbepaaldgebied.
Predator
Elkorganisme dat andere organismenvangt endoodt omalsvoedseltedienen.
Scherm
Lijnvormige beplantingen diealseenscherm beschouwdworden.Dezetermwordt gebruiktwanneer
lijnvormige beplantingen alleenophuninvloedalswindscherm beschouwdworden.
Stabiliteit
Hetvermogenvaneenecosysteem omzichzelf instandtehouden.
Structuur
Deverticale opbouwvaneenbegroeiing,gekenmerkt door soortensamenstelling, hoogte engelaagdheid.
Struweel
Begroeiingvanenige omvang(minimaal 15 meter breed),dievoornamelijk uit struikenbestaat,die minimaal
1, meestal 2tot 5 meter hoog zijn. Eenstruweel heeft meestaleendichte structuur metveeldoornige
soorten.
Vector(overbrengers)
Overbrengers vanvirusvaneenviruszieke naar eente besmette plant,voorbeelden zijnbladluizen,tripsen,
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nematoden(aaltjes), schimmels. Deoverdracht gebeurtviaverwonding bijhetsnijdenvan plantenweefsel
(mechanische overdracht).
Vegetatie
Begroeiing diezichspontaan heeftontwikkeld.
Verbindingszone
Aaneengesloten strokenbegroeiing ofwater, waarlangs dieren zichminof meervrijkunnenverplaatsenen
plantenzichkunnenverspreiden.
Verschraling
Hetdoenafnemenvandehoeveelheidvoedingsstoffen indebodem(bijvoorbeeld door hetafvoerenvande
plantaardige productie of hetverwijderenvandevoedselrijke bodemlaag).
Virus
Virussen zijnsmetstoffendieziektenveroorzaken, alleenzichtbaar zijnmet eenelektronenmicroscoop, klein
genoegzijnomdoor eenbacteriefilter heente gaan,die eeneigenstofwisseling missenenvoor
vermeerdering afhankelijk zijnvanlevendegastheercellen.
Virusbron/bron/virusbronplanten/virusbronmateriaal
Plantendieeenbronzijnwaaruit eenvirus door eenvector wordt opgenomen.Dezeplantenvertonen
symptomen of zijntijdelijk symptoomloos, of 'volledig'symptoomloosgedurende hetgehele seizoen.De
bronnenvoor eenviruswordengevonden indebloembollen,of ookdaarbuiten alser sprake isvaneen
bredere waardplantenreeks.
Waardplantenreeks
Plantensoorten diegevoeligzijnvoor bepaalde ziektenenplagen.Breedbetekent datveelverschillende
plantensoortengevoelig zijn,terwijl smalaangeeft datdit aantalkleinis.
Warmtebalans
Debalans inluchttemperatuur dichtbij degrond.
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Bijlage I Ziekten enplagen innatuurlijke elementen

Bladluizen
Deaantallenbladluizenzijnsoms zeer groot indeloopvanhetgroeiseizoentevelde.Dezeaantallenzijndoor
sterfte enbelemmerdevoortplanting,afhankelijkvandeomstandigheden,verschillend indezomer enwinter.
Inhetnajaarvliegen bladluizenvandekruidachtige zomerwaardnaar dehoutigewinterwaard,waartevens
hunnatuurlijkevijandenoverwinteren.Ineenmildewinter kunnenbladluizenalslevendeluisoverwinterenop
anderewaardplanten danopdehoutige,bijvoorbeeld opgras.Inhetvoorjaar verplaatsen debladluizenzich
weervandewinter-naar dezomerwaardplanten.Wanneer dewaardplant overbevolkt raaktendeluizen
elkaar beginnen aante raken,vormt eengedeeltevandekolonievleugeltjes. Debladluizenzullenhiermee
vliegenalsdeweersomstandigheden gunstig zijn. Devliegende bladluizenzorgenvoor virusverspreiding.De
virusverspreidingwordt bepaalddoor hetvluchtgedragvandevliegende bladluizen.Menmaakt hierin
onderscheidtussendeafstandsvlucht endelandingsvlucht. Deafstandsvlucht isgewoonlijk over grote
afstanden,bijvoorbeeld streeksgewijs.Voordatdeluizenaandeafstandsvlucht beginnen,etenzijniet.Daaruit
kanwordengeconcludeerd datvliegende bladluizenvirusvrijaandevlucht beginnen.Eenafstandsvlucht kan
dertig minutentot drie uur duren.Ditisafhankelijkvaneenaantalfactoren,zoalsweersomstandigheden en
hetmoment opdedag.Alsdebladluizen uiteindelijk opdeplantenlandenenover zeer korte afstandvan
planttot plantverder vliegen,spreekt menvaneenlandingsvlucht (Asjes,C.J., 1997.).
Eenlandingsvlucht is nietverder danenkeletot eentiental meters per perceel.Bijdelandingsvlucht worden
veelplanten bezocht. Naeenlandingwordt met desteeksnuit hetbladoppervlak afgetast, waarbij omte
proevenwordt gestoken.Bijhetproefprikken indeoppervlakkige cellagen kanzicheenvirus aandeuiteinden
vandesteekborstel hechten.Alsdeplant niet smakelijk genoeg isverlaten debladluizendeplantweervrij
snelomvervolgensweer neerte dalenopeennieuweplant,waar hetproces zichweer herhaalt. Opzulke
momentenkanvirusoverdracht plaatsvinden,netzolangtot er eengeschikte plant isgevonden,waaropzij
zichkunnenvoortplanten.Enkelevoorbeeldenvanoverdraagbare virussen zijn:tulpenmozaïekvirus,
leliemozaïekvirus,hyacintenmozaïekvirus, komkommermozaïekvirus, irisgrijsvirus (Laboratoriumvoor
Bloembollenonderzoek, 1995/2000).
Natweedagenverliezendeluizenhunvleugeltjes. Devoortdurendetoevoervanvliegendebladluizenmaakt
echter datdevirusverspreiding niet stopt alsdevleugelsvaneenenkele bladluisverlorengaan(Asjes,C.J.,
1997.).Uitonderzoek isgebleken datbladluizen minof
meer geregeld uitvliegen met kleinere engrotere aantallen
Muts(omgeving)
april
mei
mm per dag.Ditgebeurt meer dandater inzeer korte periodes
we«*
zeergrote aantallenin'vluchten'rondvliegen,watmenvaak
2 3
4
4
i
1 2 i
veronderstelt.
CaJbntsoogWuinWniiken)
2 0
4
9 Z1 V
10
Canamtsoo^Wuin)
0 1
3 11 16 29
8
Decijfers gevengeenaanwijzingendat debelendingvan
Burgenrfotbrug(openveM)
0
3 12 14 30
7
percelen door duinen,struiken,of bomenopafstandtot
5«mpoort[bonwnrtttuO*n)
2 3
9 287 369 4t
34
L i » (bomanopafcund)
0 4
14 36 M U i
»
hogere aantallengevangen bladluizen leidt daninhetopen
ScvmumtoMnvtW)
1 4
6
9 209 m
60 53
Hor»(»penv*ld) " 0 0
1 21 211 76 »2 54 veld(Tabel4).Voor alleduidelijkheid:houtigegewassenzijn
Hom{bomenop«bund)
e io
1 52 34» 1«2 19S 164 geenwaardplantvoor virussen,alleenvoor debladluizenals
vector.
tabel4:'aantallenvliegendebladluizenperweekgevangenopkleefplaatjes inbloembollenteeltgebieden in1990.'

Veldomstandigheden
Ineenopenveldvliegenbladluizen eenmaligover depercelen(afstandsvlucht). Dewindis ineenopenveld
meestal sterker danineenbeschutte situatie.Hetdoorvliegen naar eenander perceelgaat ineenopenveld
gemakkelijker danineenlandschap metveelbomen.Bijbomenof andere barrières wordt eenperceeltwee
of meer kerenbezocht. Deredenisdatdebladluizentegendebarrières omhoogvliegenendaarna
terugvallen inhetperceel.Achter(beuken)hagenof bijbosranden(luwte)strijkenveelinsectenneer, zoalsde
eerder genoemde bladluizen(virusoverdracht), maar ookdenarcissenvlieg(plaaginnarcis) enwaarschijnlijk
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ook hetleliehaantje (plaaginlelie,maar nooit ingrotevelden).

Onkruidgroei
Vliegende bladluizenvindentijdens delandingsvlucht ophetonkruidmeestaleenaantrekkelijker
parkeermogelijkheiddanbijvoorbeeld op lelies of anderebolgewassen.

Non-persistente overdracht
Deplantenvirussen diedoorvliegende bladluizen bovengronds inbloembollen wordenverspreid,kenmerken
zichdoor eennon-persistente virusoverdracht. Dithoudt indat detijd nodigvoor deopnamevanvirus uithet
plantenweefselendeafgifte aanandere plantenzeer kort is.Dezeoverdrachtvindtmeestal binnenéén
minuut plaats.Hetvirusverblijft kortetijdaandemondsteekborstelvandebladluis.Neemt detijdsduur
tussenhetbezoekaaneenziektebronenaaneente besmette planttoe, danwordt dekansop
virusoverdracht verkleind.Ditisook duidelijk hetgeval,als nadevirusbron meer danééngezonde planten
worden bezocht. Ditverliestreedt ook op,alstussentijds niet-virus-waardplanten,bijvoorbeeldonkruiden,
worden bezocht.Zijnerveelvirusplanten ineenpartij,danwordt voortdurend devirusdracht vande
bladluizenaangevuld.
Persistente virusoverdracht houdt indatdevector vrij lang(minutentot eenuur)opeenvirusbron moet
zuigen,voordatvoldoendevirusdeeltjes zijnopgenomen.Tussendevirusopname endevirusafgifte kunnen
urentot zelfsenkele dagenverlopen(tomatenbronsvlekkenvirus,tabaksstrepenvirus, lelievirusX).Voorde
tussenvariantwordt determ semi-persistent gebruikt. Hierbij isdeopnametijd langer danvoor denonpersistente overdracht. Deafgiftetijd iskorter danvoor persistente overdrachtwordt aangegeven
(dahliamozaïekvirus)(Asjes,C.J., 1997).

Tripsen
Erkomen 5.000verschillende tripsoortenvoor indewereld,waarvanongeveer 150 inNederland.Vanzes
tot zevensoortenvandeze stekend-zuigende insecten is indeliteratuur bekend,datdezevirus overkunnen
brengen,meestalechter inwarme landenof onder kasomstandigheden.Voor debuitenteeltvandahlia's
blijvenéénàtweeverantwoordelijke soorten overvoor deverspreidingvanhetTSWV
(tomatenbronsvlekkenvirus) enhettabaksstrepenvirus (synoniemvoor: dahlialatentvirus), namelijkde
Frankliniellaintonsa endeThripstabaci.
Tripsen zijninsectenvangeringe afmetingen (1-2 mm).Zehebbeneenverborgen levenswijze inbloemenen
bladeren.Velesoortenvoedenzichbijvoorkeur met hetstuifmeel uitdebloemen.Bijenkele soortenvoldoet
ook devoeding uitdebladeren.Volwassentripsen overwinteren indegrond.Delarvenvoedenzichactief
door hetaanprikkenvandeoppervlakkige cellagen.Devoortplanting isvoornamelijk ongeslachtelijk.De
weinig actieve popstadiawordenvoltooid,verborgentussen het plantenweefsel of indegrond.Alsdepoppen
zichtot volwassen beesten metvleugeltjes ontwikkelen,iseilegreeds naenkeledagenalweer mogelijk.De
vermeerderingverloopt bijhogeretemperaturen zeer snel.Bijongunstige weersomstandigheden, zoals regen
ofwatervormingtussendebloembladeren loopt depopulatiegrootte sterk terug.Perioden metveelregen
belemmeren deverspreidingvantripsen over groteafstanden.

Veldomstandigheden
Dezeer grote aantallentripsen bovendedahliavelden per seizoen doenhetergsteveronderstellen. Devraag
dringt zichop,of hettomatenbronsvlekkenvirus vangrote afstandwordt aangevoerd,of datdeverspreiding
vooralbinnendepartijenvaneenkraam plaatsheeft. Depersistentevirusoverdracht wijst inderichtingvan
verspreiding over grote afstand.Gegevens over devirussituatie in 1992 inéénteeltgebied bijachttelers
bevestigden dit echter niet. Ditleverde percentages opvariërendvan2,2 tot 33. Ditvormt eenaanwijzingdat
devirusverspreiding voornamelijk indeeigenkraamvandetelers optrad.Tevensduiddedit erop dathet
omvangrijke voorkomenvanTSWVinandere bronplanten dandahliaonder Nederlandse omstandigheden niet
vantoepassing is(Asjes,C.J.; 1997).
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Nematoden (aaltjes)
Denematodensoorten die indebloembollenteelt virussenverspreiden behorentot defamilies Trichodoridae
enLongidoridae.Tot deTrichodoridae behorende(Para)Trichodorussoorten dievector zijnvoor hetTRV
(tabaksratelvirus). Tot deLongidoridae behoren deXiphinemasoorten,onder andereXiphinema
diversicaudatumverantwoordelijk voor deverspreidingvanArabis mozaïekvirus.
De(Para)Trichodorussoorten (trichodoride aaltjessoorten) zijnveelschadelijker door het indirecte effectvan
virusoverdracht dandeXiphinemasoorten.
Vandestengelaaltjessoort Ditylenchus dipsaci isbekenddat zijzichvanuit opslag kunnenverspreiden inde
aangelegen bollenpercelen(Mondelinge mededeling P.J.M.Vreeburg).

Trichodorussoorten
Trichodorussoorten zijnregelmatigvector voor hetTRV.TRVheeftvanalle plantenvirussen debreedste
waardplantenreeks (400 soorten),waaronder veelonkruiden.Methetinpassenvannatuurlijke elementenis
daardoor dekansgroter dat hetgewas geïnfecteerd raakt metTRVbijdeaanwezigheidvan
Trichodorussoorten. Uitonderzoek isgebleken,datvanuit beukenhagenverspreiding kanoptredenvan
tabaksratelvirus door trichodoride aaltjes (Mondelinge mededelingIr.A.F.L.M.Derkse.a.) naarbijv.tulp,
gladiool, krokus, hyacint,narcis.
Overigens isergeencausaalverbandtussen deaanwezigheidvanveletrichodoride aaltjes indegrondende
matevanvirusaantasting ineengewas. Kleineaantallentrichodoride aaltjes kunnenvoor eenovergroot deel
bestaan uiteensoort die zeer efficiënt virus overbrengt. Eenlage aaltjesdichtheid kandantocheenernstige
virusbesmetting veroorzaken.Omgekeerd kaneengrote populatietrichodoride aaltjes grotendeels bestaan
uiteensoortdiegeenvirus overbrengt, enslechtsvoor eenkleindeeluiteenvirusoverbrengende soort.
Hogeaantallen aaltjes zullendantochslechtsvoor eengeringe besmetting inhetgewas zorgen.Bevatde
populatie daarentegeneenefficiëntere overbrenger, danontstaatweleenhoge besmettingsgraad. Inhet
algemeen isechterwelgebleken,dat bijgrotere aantallenaaltjes per perceeldekansopTRVtoeneemt
(Asjes,C.J., 1997).Vanoudsher iser bekenddat aaltjes ineengrond meteengoedeorganischestofvoorziening minder actief zijn,omdat er meer natuurlijkevijandenzijn.

Xiphinemasoorten
DeXiphinemasoorten zijnvangrotere afmeting(4,5-5mm)dandetrichodoride aaltjes (± 1mm).
Xiphinemasoorten komeninNederlandbetrekkelijk weinigvoor, maarwelopallegrondsoorten.Het
voorkomenvanArabis mozaïekvirus isvooralsnog redelijk beperkttot eenaantalgewassen,zodatde
onderzoeksinspanning zichvoornamelijk richt ophetTRVendetrichodoriden.

Bacteriën enschimmels
Doodorganisch materiaalwordt afgebroken door bodemleven(insecten,bacteriënenschimmels.)Een
toenamevanhoutige beplantingen betekent dusook eenvermeerdering vandoodmateriaalendaardoor een
toenamevanreducenten.

Schimmels
DeOlpidiumbrassicae isdeschimmelvector voor deverspreidingvanhettabaksnecrosevirus (Augustaziek)
indebodem.Andereschimmelsoorten zoudenbetrokken kunnenzijnbijdemogelijke verspreidingvan
anderebodemvirussen,onder andere pseudo-augustaziekvirus,tulpengrijsvirus, gladiolenkurkstipvirus,
tulpenmildmozaïekvirusentulpenvirus X.Dezeveronderstelling moet inomvangrijk onderzoek nogworden
bevestigd.
DeOlpidiumschimmelkomtopallegrondsoortenvrijalgemeenvoor. Indienhetvirus aanwezigisinveel
plantensoorten danblijft ditgevaarlijk voor vatbare gewassen inopeenvolgendejaren.
Deophopingvanvirus enschimmel ineenplekveroorzaakt eenverhoogde besmettingsdruk,dievanuithet
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centrum naar buitentoe geleidelijk vermindert.Als hetvirus/schimmel-complex indebodemvoorkomt,
moetenook andereomstandigheden gunstig zijnomeenbesmettingteweegte brengen,bijvoorbeeldeen
voldoendevochtvoorziening indebodem rondomdewortelsvanindeherfstvroeggeplante bollen.Het
temperatuurverloopbepaalt medeof hetopgenomenvirus indewortels leidttot deontwikkelingvan
aantastingsverschijnselen inhetgewas inhetvolgendejaar (Asjes,C.J.,1997).

Bacteriën
Bacteriënkunnenzichsterkvermeerderen ineenvochtig klimaat datondermeer gebodenwordt doorde
lijnvormige beplanting.Hierdoor kaner indebeschutting meer kansopschade ontstaandoor bacterieziekten
daninhetopenveld. Bacteriënzijnorganismen die delevende plant passief kunnenbinnendringenop
plaatsenwaar hetoppervlak vandeplant is beschadigd ofvia natuurlijke openingenzoals huidmondjes.De
binnengedrongen bacteriënontwikkelenenverspreidenzichindecellenvandeplant.Zekunnenopvier
verschillende wijzenschadeveroorzaken.Door deverstoppingvandevaten,vernielingvande structuur,
afscheidingvanstoffen endoor deontregelingvandecelgroei(Hoogstrate,e.a. 1988).
Erzijnaanwijzingendatdoor stuifmeeldat inbladkokers vanhyacintenterechtkomt onder vochtige,warme
omstandigheden er eerder eenaantastingdoor dewitsnotbacterie Erwiniakan optreden.Geelziek door de
bacterie Xanthomonashyacinthiwordt welvanuit opslag overgebracht.

Overig
Vooraldekleine engrote narcisvlieg,resp. Eumerisstrigatis enMerodon equestris, mineervliegenNorellia
spiniceps alsmede narcismijtenSteneotarsonemuslaticeps levenindebuurtvanstruwelen.Eenstruweel
biedt luwte,warmte enoverlevingsbronnen.
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Bijlage II IndeBollenstreek voorkomende boom-en
struikvormers
ZwarteEls
(Alnus Glutinosa)
SOORTPLANT:Boom.
LENGTE:3,00-24,00.
LEVENSDUUR:Overblijvend.
BLOEMKLEUR:Geel-of roodachtig.
BLOEIMAANDEN:Februari-april.
BODEM:Vochtigtot drassig.Voedselrijk. Kalkhoudend.Klei,rivierklei,kleiig laagveen,leem,lemigzanden
stenig.
SCHADUWTOLERANTIE:Zonnigtot lichte schaduw.
GROEIPLAATSEN:Broekbos, oevers,kanaalbeschoeiingen,sluismuurvoegen.
VERSPREIDING:Europa,zuid-enoostwaartstot inhetAtlasgebied,Klein-Azië
NEDERLAND: Algemeen.
Veldesdoorn
(Acercampestre)
SOORTPLANT:Boom.
LENGTE:3,00-20,00.
LEVENSDUUR:Overblijvend.
BLOEMKLEUR:Groengeel.
BLOEIMAANDEN:Mei-juni.
BODEM:Vochtigtotvochthoudend. Kalkhoudend.Krijt,
zavel,leem.
SCHADUWTOLERANTIE:Zonnigtot lichte schaduw.
GROEIPLAATSEN:Heggen,loofbos, kreupelhout, bosranden,hellingbos, beekbegeleidendbos.
VERSPREIDING:West-, Midden-enZuidoost-Europa, oostwaartstot bijdeKaspischeZee.
NEDERLAND:Vrijalgemeen inZuid-Limburg, zeldzamer langs degrote rivieren.Zeldzaam inZuidoost-Twente,
bijWinterswijk enaandeHollandsebinnenduinrand.
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Amerikaans krentenboompje
(Amelanchierlamarckii)
SOORTPLANT:Struik.
LENGTE:2,00-12,00.
LEVENSDUUR:Overblijvend.
BLOEMKLEUR:Wit.
BLOEIMAANDEN: April-mei.
BODEM:Droogtot vrijvochtig.Zuur.Zand,leemen veen.
SCHADUWTOLERANTIE:Zonnigtot lichte schaduw.
GROEIPLAATSEN:Bosranden,houtwallen,kapvlakten,heide.
VERSPREIDING:Noord-Amerika.Ingeburgerd inNoord-Duitsland, Nederland,België enZuid-Engeland.
NEDERLAND:Vrijalgemeenophetpleistoceen,zeldzamer inlaagveengebieden eninde duinstreek.

Zuurbes
(Berberis vulgaris)
SOORTPLANT:Struik.
LENGTE: 1,004,00.
LEVENSDUUR:Overblijvend.
BLOEMKLEUR:Geel.
BLOEIMAANDEN:Mei-juni.
BODEM:Droogtot vochthoudend.Kalkrijk. Krijt, duinzandenstenig.
SCHADUWTOLERANTIE:Zonnig.
GROEIPLAATSEN:Struweel,bosranden,heggen,bos,duinen,rotsen,steilekrijthellingen.
VERSPREIDING:Europa,behalve Noord-Scandinavië enhetoostelijke Middellandse Zeegebied,oostwaarts tot
deKaspischeZee.
NEDERLAND:VrijzeldzaaminZuid-Limburgendeduinen,noordwaarts totTexel. Hier endaar inhet
rivierengebied ensporadisch op hetpleistoceen.
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Beds
(Betuiapubescens)
SOORTPLANT:Boom.
LENGTE:1,00-20,00.
LEVENSDUUR:Overblijvend.
BLOEMKLEUR:Geelachtig.
BLOEIMAANDEN:April-mei.
BODEM:Vochtigtot nat.Kalkarm,somskalkhoudend.
Vrijvoedselarm.Veen,zandenleem.
SCHADUWTOLERANTIE:Zonnigtot lichte schaduw.
GROEIPLAATSEN:Moeras,hoogveen,duinvalleien,loofbos, berkenbroekbos.
VERSPREIDING:Europa,behalve hetzuiden,deKaukasus enWest-enMidden-Siberië.
NEDERLAND: Algemeen.

Haagbeuk
(Carpinusbetulus)
SOORTPLANT:Boom.
LENGTE:6,00-25,00.
LEVENSDUUR:Overblijvend.
BLOEMKLEUR:Groengeel.
BLOEIMAANDEN: April-mei.
BODEM:Vochthoudendtotvochtig.Voedselrijk.
Kalkhoudend.Lichte grond boveneencompacte ondergrond. Leem,lossenzand.
SCHADUWTOLERANTIE:Zonnigtot matige schaduw.
GROEIPLAATSEN:Loofbos,houtwallen,hakhout, hagen,struweel.
VERSPREIDING:Midden-enZuidoost-Europa. Zemijdtgrotendeels hetWest-Europese kustgebied.
Noordwaarts tot hetzuidelijke Oostzeegebied,westwaartstotZuid-Engeland.
NEDERLAND:Twente,deAchterhoek enLimburg.Elders meestalaangeplant.
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Hazelaar
(Corylusavellana)
SOORTPLANT:Struik.
LENGTE:Tot 7,00 m.
LEVENSDUUR:Overblijvend.
BLOEMKLEUR:Geelenrood.
BLOEIMAANDEN:Januari-maart
BODEM:Vrijvochtig.Vaakkalkhoudend.Indeondergrondvaakeenzwareleem-of kleilaag.Krijt, loss,leem,
lemigzandenoudere kleiafzettingen.
SCHADUWTOLERANTIE:Zonnigtot matige schaduw.
GROEIPLAATSEN:Loofbos,hakhout, hagen,bosranden.
VERSPREIDING:Europa behalve hetnoordelijkste deel.Oostwaarts tot aandeKaspischeZee.
NEDERLAND:Plaatselijk algemeen inhetoosten,middenenzuiden,hier endaar inderivierdalenenaande
binnenduinrand.

Gewoneesdoorn
(Acerpseudoplatanus)
SOORTPLANT:Boom.
LENGTE:Tot30,00.
LEVENSDUUR:Overblijvend.
BLOEMKLEUR:Groengeel.
BLOEIMAANDEN:April-juni.
BODEM:Vochthoudend.Voedselrijk.Kalkhoudend.
SCHADUWTOLERANTIE:Zonnigtot lichte schaduw.
GROEIPLAATSEN:Loofbos,kreupelhout, hakhout, heggen,oevers,ravijnen,(duin)hellingen,binnenduinen,
spoordijken.
VERSPREIDING:Zuid-enMidden-Europese gebergten enNoordwest-Europa.
NEDERLAND:Vrijalgemeen.
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Hulst
(Ilexaquifolium)
SOORTPLANT:Struik ofboom.
LENGTE:Tot 10,00 m.
LEVENSDUUR:Overblijvend.
BLOEMKLEUR: Witofroze.
BLOEIMAANDEN:Mei-juni
BODEM:Vochthoudend.Vrijzuur.Humeus.Vrijvoedselrijk. Zand,leemenstenig.
SCHADUWTOLERANTIE:Zonnigtot schaduw.
GROEIPLAATSEN:Loofbos,houtwallen,struweel,kreupelhout,heggen.
VERSPREIDING:West-enZuid-Europa enhetAtlasgebied,noordwaarts tot inWest-Noorwegen.
NEDERLAND:Algemeenophetpleistoceen enaandeHollandse binnenduinrand,voorts langs deUtrechtse
Vechtenindelaagveengebiedentenwesten daarvan.Elderszeldzaam.

Gewonevlier
(Sambucusnigra)
SOORTPLANT:Struik ofboom.
LENGTE:3,00-10,00.
LEVENSDUUR:Overblijvend.
BLOEMKLEUR:Roomwit.
BLOEIMAANDEN:Juni-juli.
BODEM:Vrijdroogtotvochtig.Kalkrijk.Voedselrijk.
SCHADUWTOLERANTIE:Zonnig.
GROEIPLAATSEN:Oudemuren,rivieroevers, heggen,duinen,wilgenbos,openplekken inloofbos,struweel,
rivieroeverwallen, aanspoelselgordels langsdekust,jeneverbesstruweel, ruïnes,stortplaatsen,graften.
VERSPREIDING:Europa,vanaf het Middellandse-Zeegebied noordwaartstot Zuid-Scandinavië endeOekraïne,
oostwaartstot deKaukasus.
NEDERLAND: Algemeen.
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Kardinaalsmuts
(Euonymuseuropaeus)
SOORTPLANT:Struik.
LENGTE:1,50-6,00.
LEVENSDUUR:Overblijvend.
BLOEMKLEUR:Groengeel.
BLOEIMAANDEN:Mei-juni.
BODEM:Vochtigtot vrijdroog.Kalkhoudend.Humeus.Leem,geenzeekleien veen.
SCHADUWTOLERANTIE:Zonnigtot lichte schaduw.
GROEIPLAATSEN:Heggen,bosranden,loofbos opbeekoeverwallen, houtwallen,duinen,struweel,
zuidhellingen,hellingbos,uiterwaardheggen enrivierduinbosjes.
VERSPREIDING:Europa behalve hetnoorden,oostwaarts tot indeKaukasus.
NEDERLAND:Vrijalgemeen inLimburg,Gelderland,Overijssel,deHollandse duinenenDrenthe,zeldzamer in
Utrecht, Noord-Brabant enindeduinenvanhetDeltagebied.

Gladdeiep
(Ulmusminor)
SOORTPLANT:Boom.
LENGTE:Tot 30,00 m.
LEVENSDUUR:Overblijvend.
BLOEMKLEUR:Bruinrood.
BLOEIMAANDEN:Maart-april.
BODEM:Vochthoudend.Voedselrijk.Kalkhoudend.
SCHADUWTOLERANTIE:Zonnigtot lichte schaduw.
GROEIPLAATSEN:Bos,kreupelhout, hagen,bosranden,hoge uiterwaarden,kalkhellingen.
VERSPREIDING:Midden-enZuid-Europa,oostwaartstot bijdeKaspischeZee.
NEDERLAND:Vrijalgemeenlangs degrote rivierenenaandebinnenduinrand.
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Eenstijlige meidoorn
(Crataegusmongyna)
SOORTPLANT:Struik.
LENGTE:1,80-10.00.
LEVENSDUUR:Overblijvend.
BLOEMKLEUR:Wit.
BLOEIMAANDEN:Mei-juni.
BODEM:Vochtigtotvrijdroog.(Vrij)voedselrijk.Alle
bodems,liefst zandtot lichte klei.
SCHADUWTOLERANTIE:Zonnigtot halfschaduw.
GROEIPLAATSEN:Heggen,struweel,loofbos, ruiggrasland,heide,duinen,steile hellingen,rotsen,dijken.
VERSPREIDING:Europa,noordwaartstot inZuid-Scandinavië, Zuidwest-Azië eninhetAtlasgebied.
NEDERLAND: Algemeen.

Tweestijlige meidoorn
(Crataeguslaevigata)
SOORTPLANT:Struik.
LENGTE:1,804,50.
LEVENSDUUR:Overblijvend.
BLOEMKLEUR:Wit.
BLOEIMAANDEN:Mei.
BODEM:Vochthoudend.Kalkrijk. Keileem, potklei,krijt enloss
SCHADUWTOLERANTIE:Zonnigtot lichte schaduw.
GROEIPLAATSEN:Struweel,hagen,rivieroeverwallen, loofbos, boswallen,hellingbos.
VERSPREIDING:Midden-enZuid-Europa,westwaarts tot Midden-EngelandenNoord-Spanje
NEDERLAND:Vrijzeldzaaminhetoosten.
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Bospest
(Prunusserotina)
SOORTPLANT:Boomof struik.
LENGTE:3,00-20,00.
LEVENSDUUR:Overblijvend.
BLOEMKLEUR:Wit.
BLOEIMAANDEN:Mei-juni.
BODEM:Droog.Zuur.Voedselarm.Zand.
SCHADUWTOLERANTIE:Zonnigtot halfschaduw.
GROEIPLAATSEN:Bosranden,bos,heide,middenduinen.
VERSPREIDING:ZuidenenoostenvanNoord-Amerika. Ingeburgerd inEuropa
NEDERLAND:Algemeen opdezandgronden.

Wilde lijsterbes
(Sorbusaucuparia)
SOORTPLANT:Boomof struik.
LENGTE:3,00-10,00.
LEVENSDUUR:Overblijvend.
BLOEMKLEUR:Roomwit.
BLOEIMAANDEN:Mei-juni.
BODEM:Droogtot vrijvochtig.Zuur.Vrijvoedselarm.Zand,leem,veen,zeldenkleiof krijt.
SCHADUWTOLERANTIE:Zonnigtot lichte schaduw.
GROEIPLAATSEN:Houtwallen,hagen,heide,bos,beek-engreppelwanden,trilveen,veenmosrietland.
VERSPREIDING:Europa,behalve eengroot deelvanhetMiddellandse-Zeegebied, endeKaukasus.
NEDERLAND:Algemeen,maar bijna nietinkleistreken.
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Grauwe abeel
(Populusx canescens)
SOORT PLANT: Boom.
LENGTE: 20,00-30,00.
LEVENSDUUR: Overblijvend.
BLOEMKLEUR: Groengeel.
BLOEIMAANDEN:April.
BODEM: Droog tot vochtig. Duinzand.
SCHADUWTOLERANTIE: Zonnig.
GROEIPLAATSEN: Binnenduinen, bos, oevers.
VERSPREIDING: West-, Midden- en Zuid-Europa.
NEDERLAND: Binnenduinen.

Schietwilg
(Salix alba)
SOORT PLANT: Boom.
LENGTE: 6,00-20,00.
LEVENSDUUR: Overblijvend.
BLOEMKLEUR: Groengeel.
BLOEIMAANDEN: April-mei.
BODEM: Vochtig tot nat. Voedselrijk.
SCHADUWTOLERANTIE: Zonnig tot halfschaduw.
GROEIPLAATSEN: Bermen, slootkanten, weiden, broekbos, grienden.
VERSPREIDING: Europa, behalve het noorden, het Atlasgebied, oostwaarts tot in Midden-Azië.
NEDERLAND: Algemeen.
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Katwilg
(Salix viminalis)
SOORTPLANT:Boomof struik.
LENGTE:1,50-4,00.
LEVENSDUUR:Overblijvend.
BLOEMKLEUR:Groengeel.
BLOEIMAANDEN:Maart-april.
BODEM:Nattot vochtig.Vrijvoedselrijk.Laagveen.
SCHADUWTOLERANTIE:Zonnig.
GROEIPLAATSEN:Grienden,oevers,moeras, struweelop
rivieroeverwallen, beekoevers,wilgenbosranden.
VERSPREIDING:Gematigde strekenvanEurazië.
NEDERLAND:Algemeen langsderivierenenlangsgrotebeken.

RodeKornoelje
(Cornussanguinea)
SOORTPLANT:Struik.
LENGTE:0,90-2,80.
LEVENSDUUR:Overblijvend.
BLOEMKLEUR:Roomwit.
BLOEIMAANDEN:Juni,somsweer indeherfst.
BODEM:Vrijvochtigtotvrij droog.Humeus.Kalkhoudend.Krijt, zavel,zandenzandigerivierklei.
SCHADUWTOLERANTIE:Zonnigtot halfschaduw.
GROEIPLAATSEN:Struweel,houtwallen,loofbos,heggen,krijthellingen, uiterwaarden, bosranden,kapvlakten.
VERSPREIDING:Europa,noordwaartstot 55° N.Br.
NEDERLAND:Zuid-Limburg,hetrivierengebied, plaatselijk inOost-Twente, deAchterhoek enbijEindhovenen
Breda,aandeHollandse binnenduinrand.Zeer zeldzaam inZeelandeninhetnoorden.
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Hondsroos
(Rosa canina)
SOORTPLANT:Struik.
LENGTE:1,00-3,00.
LEVENSDUUR:Overblijvend.
BLOEMKLEUR:Roze,somsvrijwelwit.
BLOEIMAANDEN:Juni-juli.
BODEM:Droogtot vrijvochtig.Vrijhumeus.Allebodems,
behalvevoedselarm, zuur zanden veen.
SCHADUWTOLERANTIE:Zonnigtot halfschaduw.
GROEIPLAATSEN:Heggen,bosranden,bermen,spoorwegen,grazige ruigten,struweel,glooiingen,loofbos,
uiterwaarden, hogerandenvanbroekbos,duinvalleien,dijken,insnijdingenvanverkeerswegen,graften.
VERSPREIDING:Europa,behalvedenoordoostelijkste delen,Zuidwest-Azië enNoord-Afrika.
NEDERLAND:Vrijalgemeen.

Egelantier
(Rosarubiginosa)
SOORTPLANT:Struik.
LENGTE:0,60-2,00.
LEVENSDUUR:Overblijvend.
BLOEMKLEUR:Rozeroodenwit.
BLOEIMAANDEN:Juni-augustus.
BODEM:Droogtot vochthoudend. Kalkrijk.Vrijvoedselrijk. Zand,krijt,
somsleem.
SCHADUWTOLERANTIE:Zonnig.
GROEIPLAATSEN:Heggen,(duin)struweel,grazige ruigten,glooiingen,grindstranden, bosranden,heide,
bermen,uiterwaarden,krijthellingen.
VERSPREIDING:Europa,noordwaartstot Zuid-Scandinavië,Zuidwest-Azië enhetAtlasgebied.
NEDERLAND:Vrijalgemeenindeduinstreek, minder algemeen inZuid-Limburg,vrij zeldzaam langsde
rivieren,elderszeerzeldzaam.
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Wegedoorn
(Rhamnuscatharticus)
SOORTPLANT:Struik.
LENGTE:1,50-6,00.
LEVENSDUUR:Overblijvend.
BLOEMKLEUR:Geelgroen.
BLOEIMAANDEN:Mei-juni.
BODEM:Vrijvochtig.Kalkhoudend.Humeus.Leem.
SCHADUWTOLERANTIE:Zonnigtot halfschaduw
GROEIPLAATSEN:Loofbos,struweel,heggen,bosranden,schraalland,beekoeverwallen,krijthellingen,
duinen, pionierstruweel opontzouteslikken.
VERSPREIDING:Europa,behalve het noorden,West-AziëenhetAtlasgebied.
NEDERLAND:Plaatselijk vrijveelinbeek-enrivierdalen,inhetzuidoosten enindelenvandeZuid-Hollandse
duinen.Zeldzaam indeNoord-Hollandse duinen.Elderssporadisch.

Witte abeel
(Populusalba)
SOORTPLANT:Boom.
LENGTE:18,00-30,00.
LEVENSDUUR:Overblijvend.
BLOEMKLEUR:Groengeeltotbruin.
BLOEIMAANDEN:Maart-april.
BODEM:Vochtigtotvrijdroog.Voedselrijk. Kalkhoudend.
SCHADUWTOLERANTIE:Zonnig.
GROEIPLAATSEN:Duinbos,bermen,randenvanrivierdalen,binnenduinrand.
VERSPREIDING:VanhetMiddellandse-Zeegebied door Midden-enOost-Europatot inCentraal-Azië.
NEDERLAND:Minof meer ingeburgerd,hetmeest bijdekust.

Bron: www.wildeplanten.weblOOO.com
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Bijlage III Sortimentslijst toepasbare houtige beplantingen in
de Bollenstreek

Sortimentslijst toepasbare inheemse boomvormers
Hieronder volgt eennaamlijstvandeinheemse boomvormendehoutige beplantingenvolgens het botanisch
basisregister 1993welketoepasbaar zijnbijerfbeplantingen indeBollenstreek. Enkele boomsoorten uitdeze
lijstkomenookvoor indelijst 'struikvormers', daar zijnvannature of door snoeiook een struikachtige
habitus kunnenaannemen(Botanisch basisregister, 1993;Uit: Steggerda, 2000).
Wetenschappelijkenaam
Acercampestre
Acer pseudoplatanus
Alnusglutinosa
Alnusincana
Betuiapendula
Carpinus Betulus
Crataegus monogyna
Fagussylvatica
Fraxinusexcelsior
Ilexaquifolium
Malussylvestris
Pinus sylvestris
Populusxcanescens
Populus nigra
Populustremula
Quercuspetraea
Quercusrobur
Salixalba
Sambucusnigra
Sorbus aucuparia
Taxus baccata
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Tiliaxvulgaris
Ulmusglabra
Ulmuslaevis

Nederlandsenaam
Veldesdoorn
Gewoneesdoorn
Zwarteels
Grauweels
Ruweberk
Haagbeuk
Eenstijlige meidoorn
Beuk
Gewonees
Hulst
Wildeappel
Groveden
Grauweabeel
Zwarte populier
Ratelpopulier
Wintereik
Zomereik
Schietwilg
Gewonevlier
Wilde lijsterbes
Taxus
Winterlinde
Zomerlinde
Hollandselinde
Ruweiep1
Steeliep

1

Inverband met delepenziekte kunnenhetbest gekweekte vormenvanhetgeslacht Ulmusworden
aangeplant.
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Devolgende niet-inheemse boomsoorten komenindeBollenstreek binnenerfbeplantingen ookvoor,soms
reeds meer dan 100jaar,enkunneneveneenstoegepastworden bijhetaanleggenvanerfbeplantingen.De
plataankannaastvrijuitgroeiende solitair ookuitstekend alsknot-of leiboomwordentoegepast (Steggerda,
2000).
Wetenschappelijkenaam
Aesculus hippocastanum
Aesculusxcarnea
Castaneasativa
Fagussylvatica'purpurea'
Fagussylvatica'pendula'
Juglans regia
Platanusxacerifolia
Tiliatomentosa
Ulmusspp.

Nederlandsenaam
Witte paardekastanje
Rodepaardekastanje
Tamme kastanje
Rodebeuk
Treurbeuk (groene ofrode)
Walnoot
Gewoneplataan
Zilverlinde
lep, iepenziekte-resistente klonenzoalsçlusius','dodoens', 'lobel'

Sortimentslijsttoepasbare struikvormers
Hieronder volgt eennaamlijstvandeautochtone struikvormendehoutige gewassenvolgens hetbotanisch
basisregister 1993welketoepasbaar zijnbijerfbeplantingen inde Bollenstreek.
Enkele struiksoorten uitdeze lijst komenookvoor indelijstvanboomvormers, daar zijvannatureof door
gerichte snoeiookeenboomachtige habitus kunnenaannemen(Botanisch basisregister, 1993;Uit:
Steggerda, 2000).
Wetenschappelijkenaam
Acercampestre
Amelanchierlamarckii
Berberisvulgaris
Callunavulgaris
Cornusmas
CornusSanquinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Cytisus scoparius
Eunymuseuropaeus
Hederahelix
Hippophaerhamnoides
Ilexaquifolium
Ligustrumvulgare
Lonicerapericlymenum
Mespilusgermanica
Prunuspadus
Prunusspinosa
Rhamnuscatharticus
Rosacanina
Rosa pimpinellifolia
Rosarubiginosa
Rubusspp.
Salixaurita
Salix repens
Salixtriandra

Nederlandsenaam
Veldesdoorn
Krenteboompje
Zuurbes
Struikhei
Gele kornoelje
Rodekornoelje
Hazelaar
Eenstijlige meidoorn
Brem
Wilde kardinaalsmuts
Klimop
Duindoorn
Hulst
Wilde liguster
Wilde kamperfoelie
Mispel
Vogelkers
Sleedoorn
Wegedoorn
Hondsroos
Duindoorn
Egelantier
Braam(soorten)
Geoordewilg
Kruipwilg
Amandelwilg
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Wetenschappelijkenaam
Sambuscusnigra
Solanumdulcamare litorale
Taxus baccata
Ulexeuropaeus
Viburnumlantana
Viburnumopulus

Nederlandsenaam
Gewonevlier
Duinbitterzoet
Taxus
Gaspeldoorn
Wolligesneeuwbal
Gelderseroos

Voor deaanplantvanhagenrondom heterf kunnendevolgende houtige gewassenwordentoegepast:
Wetenschappelijkenamen
Acercampestre
Alnusglutinosa
Carpinus Betulus
Crataegus monogyna
Fagussylvatica
Ilexaquifolium
Ligustrumvulgare
Quercus robur
Sambucusnigra
Taxusbaccata
Tiliaxvulgaris

Nederlandsenamen
Veldesdoorn
Zwarteels
Haagbeuk
Eenstijlige meidoorn
Beuk
Hulst
Wildeliguster
Zomereik
Gewonevlier
Taxus
Hollandselinde
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age IVRegelgeving
Bron:Brochure/MAG& LBO, 2001. Driftbeperkingvangewasbeschermingsmiddelenindebloembollenteelt:
naareengewasbeschermingmet toekomst. LTO-Nederland, KerngroepMJP-G.
Ingespecialiseerde bollenteeltgebieden* inhetwestenvanNederlandzijndebloembollenteeltbedrijven WVOvergunningsplichtig. DebedrijvendiebloembollenteleninoverigNederlandwaarvoor geenvergunningplicht
geldt,vallenonder hetLozingenbesluit openteelt enveehouderij.Ditbesluit isop 1maart 2000vankracht
gegaan.
Lozingenbesluitopenteelten veehouderij
Teeltvrije zones zijnvanaf 2000verplicht op percelendie grenzen aansloten enander oppervlaktewater.In
onderstaande tabelwordendeafmetingenweergegeven.Opeenteeltvrije zonemagnietwordengespotenof
bemest. Ermagweleenander gewas opstaan,mits hetnietwordt bespoten(50 cmvanaf deslootkantis
handmatig bemestenvanditgewastoegestaan). Ditkaneenvanggewas ofwindsingel zijn. Pleksgewijze
onkruidbestrijding opdeteeltvrije zoneis mogelijk mitser geendrift optreedt. Ditbetekentveelalwerkenmet
eenrugspuit metafschermkap,onkruidstrijker of mankar.Langsgreppels endroge sloten zijnteeltvrije
zonesnietverplicht. Erissprakevaneendroge slootofgreppelwanneer dezeonder normale
omstandigheden geenwater bevat indeperiodevan 1apriltot 1oktober.
Aandehandvaneeninventarisatie in2001 naar nieuwe driftarme technieken enteeltwijzen wordteen
beslissing genomenover eeneventueleverscherpingvandemaatregelenvoor driftbeperking in2003.Het
gaathierbij ombijvoorbeeld eenverbredingvandeteeltvrije zone met 75 cm bijgebruikvangewone
spuitapparatuur waarbijgeenvanggewasof emissieschermaanwezigisof sprake isvanbiologischeteelt.Als
ervoor 2003 nieuwetechnieken zijndie aantoonbaar veelminder drift veroorzaken,worden dieinhetbesluit
opgenomenenkandeuitbreiding vandeteeltvrije zonewordenvoorkomen.
Teeltvrije zonevoor bloembollen en -knollen:
Perceelssituatie
Gewone spuitapparatuur
Luchtondersteuning
Overkapte beddenspuit
Vanggewas1
Handgedragen spuit
Emissiescherm2
Biologische teelt
Nieuwespuittechniekofteeltwijze

tot2003
150cm
100cm
100cm
100cm
50cm

Ocm
Ocm

na 2003
225 cm
150cm
150cm
nietaangegeven
100 cm + emissiescherm
nietaangegeven

Ocm
nadertebepalenaantalcm

'Vanggewas:iseennatuurlijke barrièrevanaaneengesloten bomen,struikenof anderegewassendiehetverwaaienvan
gewasbeschermingsmiddelen enmeststoffen tegengaat. Hetvanggewas (dewindsingel) moetminstens evenhoogzijnalsdehoogste
spuitdoptijdens hetspuiten.
2
Emissiescherm:iseenschermvandicht kunststof of fijnmaziggaaslangshetperceeldatverwaaiingvan gewasbeschermingsmiddelen
(ofmeststoffen) naar hetoppervlaktewater tegengaat, enwaarvangeengewasbeschermingsmiddelen inhet oppervlaktewater
druppelen.
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WVO-vergunningenstelsel
Bedrijven met activiteiten die onder hetWVO-vergunningenstelsel vallenblijvenvoor die activiteiten
vergunningsplichtig. Hetgaatdaarbijombedrijvendieactief zijnindegebiedeninNoord-enZuid-Hollanddie
zijnaangemerkt alsgespecialiseerd bollengebied*. Bedrijvendie niet zijngevestigd ineengebiedwaar het
WVO-vergunningenstelselvantoepassing is,maar indegespecialiseerde gebiedenwel bloembollenpercelen
hurenenbewerken,zijnvoor die percelenvergunningsplichtig.
Inhetkader vandevergunningverlening zijnmomenteel diverse pakkettenopgenomenmeteenbrede
teeltvrije zone.
Bestaande pakkettenzi n:
Huidig
Teeltvrije
Driftarme
doppen
pakket
zone
1
Ja
375 cm
2
200cm
Ja
100cm
Nee
3

Kantdop

Machinevoorzienvan
luchtondersteuning

Ja
Ja
Nee

Nee
Ja
Nee

Overkaptebeddenspuitoverde
volgende9m(6bedden)

Nee
Nee
Ja

Spuitpakketten met 'venturidop' voor de gespecialiseerde bloembollenteeltgebieden zi n:
Opmerking
Venturidop
Machinevoorzienvan
Teeltvrije
Toegepastedopbij
pakket
zone
eendrukvan3bar*
luchtondersteuning
DG11004
1
100cm
Ja
+ kantdop
2
100-150cm1
ID 12004
Nee
+ kantdop engoedgekeurd
vuurwaarschuwingssysteem
150cm
ID12004
+ kantdop
3
Nee
4
100cm
ID 12004
+ kantdop
Ja
'Of dopmetgelijkwaardige prestaties.
Deexacte breedtevandeteeltvrije zonewordt door hetHoogheemraadschap vanUitwaterende SluizeninHollands Noorderkwartier
vastgesteld.BijhetHoogheemraadschap vanRijnlandwordt uitgegaanvan 100cm.
2

*De gespecialiseerde bollenteeltgebieden ?ijn: Noord-Holland:Akersloot (tenwestenvanhetNoord-Hollandskanaal),Alkmaar,Anna
Paulowna(tenwestenvandeBoezemvanZijpe/HogeOudeVeerendeVanEwijksvaart),BergenBloemendaal,Castricum,DenHelder,
Egmond,Haarlemmermeer (tenwestenvandeSpieringweg), Heemskerk, Heemstede, Hieloo,Limmen,Schoorl,Uitgeest(tenwesten
vandeA9)enZijpe(tenwestenvandeGroote Sloot).Zuid-Holland:Hillegom, Katwijk,Lisse,Noordwijk, Noordwijkerhout,Rijnsburg,
Sassenheim,Warmond,Voorhout enWassenaar.
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