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Eet natu!lI'I:lonument

"::'.e Kievitsbloemterreinen " maakt deel uit van de

oostelijke uiterwaaràen van het Zwarte Water en de Overijsselsche Vecht
tussen Hasselt en Zwolle.
B~j

beschikking d.d. 01-02-1977 en 09-04-1980 werden de Kievitsbloemterreinen

onder

~e

gemeente Hasselt en de gemeente Zwolle door de toenmalige Staats-

secret:a.ris van Cultuu=, Recreatie en Maatschappelijk Werk aangewezen tot
besc::ie:::m~ natu:L....-.:i::mument volgens artikel 7 van de Natuurbeschermingswet .
Ee~

gebied is als zodanig aangewezen vanwege de vegetatiekundige en floristische

r~jkëo=:

eer. zeer

voorko=en van de
Over~jsselsche
Noor~-West

gro~e

waarde ontleent het natuurmonument aan het massaal

Kiev~tsbloe~.

De oeverlanàen van het Zwarte Water en de

Vecht vormen äe belangrijkste groeiplaats van deze plant in

Europa.

Groeiplaatsen met een zelfde on:vang als äe Kievitsbloemterreinen worden
aange"';:ro=fen aan äe benedenloop van äe Loire (Midden Frankrijk) en in Polen.
Tevens zijn de K.ievitsbloemterreinen vanwege de afwisselende terreingesteldheid
e=i

àe aanwezige rust van belang als broedgebied en als pleisterplaats voor

talrijke water- en weidevogels.

. '

Volgens artikel 14 van de Natuurbeschermingswet kan de Minister van Landbouw
e=i

Visserij de Natuurbeschermingsraa d gehoord en in overeenstemming

met de

grondeigenaar en äe grondgebruiker telkens voor een periode van ten hoogste
drie jaar een beheersplan vaststellen.
De beheersvisie dient als kader waarvan elk afzonderlijk beheersplan afgeleid kan worden. De beheersplannen worden opgesteld in overleg en in overeenste::md.ng met de betrokken grondeigenaren en. -gebruikers .•
Deze beheersvisie is bedoeld om een goed inzicht te krijgen in die beheersi:::.aat:::egelen, die nooàzakelijk zijn om de levensgemeenschappen in de Kievitsbloe::rterreinen in stand te houden of te verbeteren.
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1.1. Situering i.n de-streek.
De Y.ie7i·c~loemterreinen

liggen in het westen van OVerijssel.

Eet gebieë o:::vat de oostelijke uiterwaarden van de Overijsselsche
Ve:::ht er. het. Zw-a.rte Water tussen Hasselt en Zwolle. Het gebied
wor=t .in het oosten begrensd àoor de buitenteen van de winterdijk;
in het

wes~en

en ëe loop van het Galgenrak en in het zuiden door het

s~e.::er. ~ij~

: . 2.

Ke~s::he~s

àoor äe loop van de rivieren; in het noorden door de

"t.·a:: he!: q?..bi.eè.

Ee~ bes=~e~=

nat.:-.L.""'l!lonument bestaat in hoofdzaak uit:

laaggelege.:i graslanden, die ïn het winterhalfjaar met een onregel=..ati=e ë:iu=- er. =reguentie overstroomd worden.
-

rie'=-.'c.rage~,

water in äe vorm van oude rivierlopen (strengen), kolken

O;>"..r:

-

.

rie-=velden en ruigte.

ho-.lts.i.=gels, boom=ij en en alleen staande bomen.

..

De

totale oppervlakte bedraagt ca. 230 ha •

De :::-..a:t:::1.::-....,.etenschap?€1.ijke waarde van de Kievitsbloemterreinen wordt
in hoge

r:;a~e

bepaald door het voorkomen van vegetaties met daarin de

Ki.evi tsbloo-I:.. Tevens is het gebied van belang voor talrijke broedvogels en doortrekkers.
Wezenlijke kenmerken zijn verder de geomorfologische structuur, de
op!:xr.lw

v-an het bodeI:Iprofiel, de waterhuishouding alsmede in het al-

gemeen. het bestaande cultuurpatroon en de ten behoeve van de avifaunanooëza.icelijke rilst. Voor een uitgebreidere beschrijving van de wezen-.
lijke kenmerken wordt verwezen naar de aanwijzingsbeschikkingen (bijlagen
1.

e:i

2.)

Eig~ê.x:.

De Kie-.ritsbloe:nterreinen zijn in eigendom bij een groot aantal particulierer: (káart 4). De gronden zijn in gebruik bij de eigenare'.!1 en/of
ver::-...ac:: t. De gronë.gebruikers zijn merendeels melkveehouder van beroep.
1. ~.

Pla::~l::>ç-ie.

Op 1 fe!::::uari 197ï, resp. 9 april 1980 zijn de Kievitsbloemterreinen

onje=

~e

~eze.::

~c~

gemeente Hasselt, respectievelijk de gemeente Zwolle aangebescher::rd natuurmonument.

- 2 Dit volgens artikel 7 van de Natuurbescherm ingswet.

-·

Het structuurschem a Natuur- en Landschapsbeho ud (1981), rekent
het gebied tot de laaglandstrome n: "Zij hebben in landschappelij k,
ecologisch en/of cultuurhistoris ch opzicht bijzondere betekenis;
daarnaast hebben zij ook een functie voor d~ waterhuishoudi ng. Het
beleid dient gericht te zijn op het in stand houden van het algehele kara.~ter van grootschalig open landschap en van de aanwezige
samenhang van de onderdelen. Primair waterstaatkundi g= functies zullen ten volle in acht genomen worden".
Het

S~ructuurschema

maar geeft voor

Openluchtrecre atie noemt het gebied niet exact,

No~rd-West

OVerijssel het belang aan van het hand-

haven van een onderling sanenhangend beheer met mogelijkheden op
recreatief medegebruik. De waterrecreatie dient gezien de huidige
intensiteit geconsolideerd te_-worden. Natuurgebieden dienen ontzien
te worden ~aar het verblijfsrecre atie betreft.
Provincie.
In

he~

streekplan IJsselvallei (vastgesteld door de provincie in

1979) zijn de Kievitsbloemte rreinen geheel opgenomen in de zone
Landelijk Gebied IV. De beschrijving van deze zone luidt: "gebieden,
die voor een groot deel zeer belangrijke natuur- en/of landschapskwaliteiten bezitten. De bescherming van natuur en landschap is
primair en zal plaats vinden door middel van bestemmingspla nnen,
a~oop,

toepassing van de Relatienota

~n

ander beleidsmiddele n."

Als één van de terreintypen wordt genoemd: "de oeverlanden buitendijks
en periodiek overstroomd; in mindere of meerdere mate agrarisch in
gebruik. Bet agrarisch gebruik zal worden voortgezet, waarbij belangrijke natuur- en landschapswaard en worden ontzien."
De Verordening Landschapsscho on (1982) bepaalt voor het hele natuurmonument, dat men niet langer dan 48 uur met een pleziervaartui g op
dezelfde plaats mag liggen; uitgezonderd twee pleziervaartuig en op
minder dan 20 meter van een woning en kleiner dan 6 m. lengte , 2.25 m
breedte en 1.5 m hoogte.
In het Galgenrak en àe Lutenweerd mag men bovendien gedurende het hele
jaar geen ligplaats hebben of toelaten van 22.00 uur tot 04.00 uur.
Men mag hier ook niet varen met boten breder dan 2.25 meter. Met
sniallere boten mag men wel varen en wel tussen 4.00 uur en 22.00 uur
in de periode 31-08 tot 01-04.
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Intergemee ntelijk.
Het recreatieba sisplan West-Overi jssel van het recreatiesc hap
West-OVer ijssel gaat gedetaillee rd in op de.te ontwikkelen situatie:
La.,gs Vecht

e., Zwarte Water:

"O.re= de wat"ersport op en langs deze rivieren heeft in 1982 een

werkgroep van het recreatiesc hap, de georganisee rde watersport,
P.P.D. en S3B. een ontwerp-ein drapport uitgebrach t. Hierbij heeft
een afweging te maken tussen recreatiebe hoeften en
waaràen van natuur en landschap en er is mede rekening gehouden met
bestaanäe plannen (streekplan , bestemming splannen) •

me.,

gepro~eerd

Dit voorlopige voorstel met betrekking tot toekomstige ontwikkelin gen
v-c:.n àe watersport is hier overgenomen .

De diverse wateren:
Galqenrak: oude rivierarm, natuurgebie d, toegankelij kheid ongewenst.
Lutenweerd.
Gewenst is dat er een strook oever door recreatie gebruikt kan
worden; openstellin g in verband met de functie als broedgebied
uitsluitend van half juni tot september.
De Streng (incl. Kostverlore n Kolk).
Is nu in gebruik voor watersport, ligt in waardevol natuurgebie d.
Het is gewenst dat een strook oever voor watersport in gebruik zou
kunnen blijven; bv. bij landtong langs Zwarte Water; openstellin g
van hal.f juni tot september.
kolk van Prins van Wijngaarden . Niet toegankelij k, natuurgebie d.
Zijlkol.k idem (N.b. de hier aanwezige vaste ligplaatsen dienen
àan te veräwijnen ).
Vechterstra nd-kolk. Privé-gebru ik voor camping.
de Vecht zelf: Bet aanleggen van toeristisch e ligplaatsen langs
de oevers van de Vecht dient echter zeer zorgvuldig te gebeuren
o~ de n;.ate van verstoring te minimaliser en. Betreding van de
oeverlanàen moet zoveel mogelijk worden voorkomen of slechts ~p
.enkele plaatsen toe worden gestaan. Mogelijk kan aan deze wens
en Landschap tegemoet worden gekomen door het aanleggen van steigers. Recht ten noorden van de Agni.etenpla s kunnen toeristisch~ ligplaatsen door de ter plaatse zeer hoge

van

Nat~ur

natuurwaard e niet worden toegestaan. "
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Gemeente.
Gemeente Hasselt: de gronden zijn opgenomen in het "bestemmingsplan
voor àe meldingsgebieden", dat sinds 2 oktober 1975 van kracht is.
De bestemming is natuurgebied. Het noo:r:d-wetelijk deel van het
gebied heeft na een herziening ook de bestemming natuurgebied
gekregen. (vastgesteld door de gemeenteraad op 22 juni 1983).
Gemeente Zwolle: het gebied valt in het bestemmingsplan "Buitengebied Zwolle". Dit bestemmingsplan is in 1980 door Gedeputeerde Staten
grotendeels goedgekeurd. Het is nog niet van kracht in verband met
Kroonberoepen.
De aangewezen gronden zijn grotendeels bestemd tot "natuurgebied".
Er geldt een dubbele bestemming voor "waterstaatsdoeleinden".

De bestem::o.ingsregelingen zijn:afgestemd op de instandhouding van
de gronden als natuurgebied.
Aan de bestemming van de Kostverloren Kolk incl. een gedeelte van

de Streng - water, geschikt voor recreatieve doeleinden - is door
Gedeputeerde Staten goedkeuring onthouden. Gedeputeerde Staten adviseren als bestemming: natuurgebied.
De betrokken zeilvereniging Zwolle is bij de Kroon tegen deze-onthouding van goedkeuring in beroep gegaan.
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IN\'Th~ARISATIE

2.1. Abiotisch Milieu.
2. 1. 1. Bodez:i.

In aardwetenschappelijk opzicht heeft het gebied zijn huidige
vorm gekregen gedurende de ijstijden.
Er vonden toen afzettingen plaats van dekzanden; in de lagere
delen ·werd hierna veen gevormd, daar overheen ligt klei en/of
leem. Langs vlechtende rivieren werd op oude rivierklei jonge
rivierklei afgezet, terwijl plaatselijk ook rivierduinen ontstonden.
De bodem van de uiterwaarden langs de Overijsselsche Vecht
bestaat globaal uit een associatie van zand, leem, rivierklei
en veen. De bodem van de.uiterwaarden langs het Zwarte Water bestaat uit kalkarme rivierklei met veen in de ondergrond.
Bij beide bodemtypen is de invloed van het grondwater tot
hoog in het profiel aanwezig. In verlaten beeklopen en andere lage
plek..~en

2.1.2.

heeft zich veen ontwikkeld.

Wate~huishouding.

De Overijsselsche Vecht heeft zijn oorsprong bij Münster in
West-Duitsland, stroomt door Overijssel en mondt ten noorden
Va.!l

Zwolle uit in het Zwarte Water. In de Vecht zijn op een

aantal plaatsen stuwen aanwezig.
Bet Zwarte Water is een samenvloeiing van een aantal Sallandse
wete~ingen

en mondt na samenvloeiing met de Overijsselsche Vecht

via het Zwarte Meer uit in het IJsselmeer.
Het merendeel van de percelen langs de Overijsselsche Vecht
en het Zwarte Water tussen Hasselt en Zwolle ligt op + 0.20
tot 0.50

m.

N.A.P.; het hoogste perceel ligt op + 1.00 m.

N.A.P.

De uiterwaarden worden vooral in het winterhalfjaar met een
onregelmatige frequentie en duur overstroomd door water dat
êoor àe Overijsselsche Vecht en het Zwarte Water wordt aangevoerd. Sinds 1979 zijn verschillende waterzuiveringsinstallaties
in werking getreden, onder meer in Dalfsen, Hardenberg en Zwolle.
De in 1979 nog matige waterkwaliteit is daardoor verbeterd
(althans voor wat betreft de organische verontreiniging (zie
bijlage 3). De in het gebied aanwezige strengen en exikele zandgaten

staan~in

open verbinding met de rivier.
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Het gebied heeft geen bemaling. De aanwezige sloten dienen als
perceelsscheiding en waterafvoer. Ze staan niet in open verbinding met de rivier en worden onrege_l.matig geschoond.
In de Brommert in het noordelijk deel van het natuurmonument
zijn in de sloten sluisjes aanwezig om de waterhuishouding te
regelen. De sloten staan hier in indirecte verbinding met het
Galgenrak. De uiterwaarden liggen in het werkgebied van het
waterschap "De Noorder Vechtdijken". Het waterschap verricht

o=

co~trcleert

geen werkzaamheden, behoudens een dijkschouw in

het voorjaar.
Het in

he~

winterhalfjaar op de dijk aangespoelde materiaal

dient door de grondgebruikers dan verwijderd te zijn.
2.2. Ontsluiting en

infrastructuur.~

Van Zwolle naar Hasselt loopt een winterdijk, die tevens de oostelijke
grens vormt· van het natuurmonument (zie kaart 1 • ) • Een deel van de ·
dijk is openbare weg. Van Hasselt tot het gehucht Genne is deze geas-

.

.

falteerd, daarbij het eerste stuk van Hasselt tot Streukelerzijl bestaat
uit nde Stenen Dijk", die niet toegankelijk is voor auto's, wel voor
landbou:wvoertuigen.
Van Genne naar de Zijlkolk (ten zuiden van huize Den Doorn). is de
dijk deels verhard, deels grasdijk. Om de Zijl.kolk heen is de dijk geasfalteerd.
Van äe Zij1kol.k tot het Vechterstrand (aan de zuidgrens van het natuurmon~..nt),

is de dijk een grasdijk en niet toegankelijk ..voor verkeer.

Het Vechterstrand is een kampeerterrein met zwembad en andere recreatieve
voorzieningen. over de Overijsselsche Vecht, ter hoogte van Arnichem,
vaart 's zomers een veerpont, die het kampeerterrein de Agnietenberg
(ten westen van de rivier) verbindt met Berkum-Bruggenhoek en de
kampeerterreinen aldaar.
Het gebied is over het water ontsloten door de Overijsselsche Vecht
en het Zwarte Water. Beide rivieren worden druk bevaren door pleziervaartuigen. Bet Zwarte Water kent ook een drukke
B~ing

beroepsvaart.

is schaars in het gebied, bewoning komt slechts een enkele

maal hoog tegen de dijk aan voor.
Door het Boltener Buitenland lopen de bovengrondse tracés van twee
hoogspanningsleidinge n.
2.3. cultuurhistorie en archeoloaie.
Archeologische vondsten bevestigen dat er al vanaf de laatste
tase

'rail

de s:eentijd vrijwel ononderbroken mensen geleefd hebben in het

Vechtdal.
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De vroegst

ba~ende

bewoning dateert van de 9e of 10e eeuw.

Easselt en Zwolle ontwikkelden zich in de Middeleeuwen tot ware
vestingsteden met stadsmuren -en stadsgrachten. Hierbij hadden de
stadsmuren ook een waterkerende functie o.a. tegen het altijd woelige
wa~er

van de Zuiderzee.

Eaï bouwwerk, waarschijnlijk gebouwd in aansluiting op deze stads::::::ure..ï, is nog steeds te zien, nl. de "Stenen Dijk". Deze loopt van

3asselt naa= het

Streukelerzijl en dateert waarschijnlijk van voor

1ï30 (Bronverwelding Hasselter Courant). De bovenkant van de dijk

ligt op+ 3.28 rn N.A.P. Aan de dijk is goed te zien, hoe in vroegere
~ijäen he~

beheer ervan gevoerd werd.

Iedere hoeve zorgde voor de bouw en het onderhoud van zijn eigen stuk
dijk {verhoefslaging). Dit leverde een verscheidenheid op in manier en
degelijkheid van het metselwerk. Tot in het midden van de 18e eeuw was
he~

Galgenrak voor de Stenen_ Dijk nog het Zwarte Water. De· rivier liep

toc_n dus nog vlak langs de Stenen Dijk en heeft daar grote stroomsnelhede:l gekend door het vernauwende effect na Streukelerzijl •.
In

1825 is de Stenen Dijk tijdens een stormvloed op twee plaatsen door-

gel:lroken. De overstromingen, die toen plaatsvonden in de hele Noordwesthoek van Overijssel, hebben een duidelijke invloed gehad op het landschap
in deze streek. Op een groot aantal plaatsen zijn nu nog de kolken te zien

die door dijkdoorbraken ontstaan zijn zoals het Streukelerzijl en de
kolk bij Genne.
2. 4. Leve.."lsgemeenschappen.
2.4.1. Flora en vegetatie. (kaart 2) (Staatsbosbeheer).
In het natuurmonument kunnen de volgende vegetatietypen onderscheiden worden:
1. Graslandvegetaties.
2.

D~jkvegetaties.

3. Oevervegetaties •·

4. Wate:i;vegetaties.
5. Bos- en struweelvegetaties.
ad 1. Graslandvegetaties.
Eoewel de Kievitsbloem naamgevend is voor het gebied,
is het niet de enige waardebepalende soort. Het onderscheiden van de verschillende graslandvegetaties gebeurt
aan de hand van het voorkomen van een aantal kenmerkende
plantesoorten.

.:-~----

--~

--<:.:.-------

-------------------~-----~

_ _ "' ______ -

---~------~------

-
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a. Vegetaties met als kensoorten: Kievitsbloem, Gulden
boterbloem, Reukgras en Scherpe boterbloem en als
onderscheidende

soorten

t.o.v~

b. ook Rode klaver

en Herfstleeuwetand.
Een verdere indeling van de vegetatietypes blijkt na
analyse overeen te komen met hoogteligging en agrarisch
beheer.
Op de hogere terreindelen.komen naast de genoemde soorten
voor: Rood zwenkgras, Zachte dravik, Fluitekruid en
Duizer:èblad. Bemeste situaties worden bovendien getypeerd
door het fn:guent voorkomen van Engels raaigras, Ruw
beemdgras en Vogelmuur.
Dit type grasland komt veelvuldig voor.
Onbemeste situaties worden gekenmerkt door het voorkomen
van Gewoon knoopkruid, Bereklauw en Reukgras (dominant) •
Op de lagere terreindelen komen als kenmerkende soorten
voor: 'Dotterbloem, Waterkruiskruid en Echte

k~.e~oeksbloem.

Als dominante soorten worden bovendien Kruipende boterbloem en Fioringras aangetroffen.
In de uitgesproken lage graslanden komen ook Moeraswalstro, Pitrus, Zomprus en Waterbies veelvuldig voor.
b. Vegetaties zonder Kievitsbloem, maar met als soorten
op de hogere terreindelen: Engels raaigras, Vogelmuur,
Straatgras, Ridderzuring en Paardebloem. Dit vegetatietype
komt veelvuldig voor.
Op

de lagere terreindelen komen als kenmerkende soorten

voor: Geknikte vossestaart, Fioringras, Engels raaigras,
Straatgras, Paardebloem, Ruw beemdgras en Vogelmuur.
Dit vegetatietype komt ook algemeen voor.
De zeer laaggelegen terreindelenworden getypeerd door
het voorkomen van Pijptorkruid, Fioringras, Liesgras,
Scherpe zegge, Moeraszegge, Tweerijige zegge en Pitrus.
ad 2. Dijkvegetaties.
Indien de dijk op het zuiden geëxponeerd is en de bodem
zandig is, dan wijken de dijkvegetaties sterk af van de
aangrenzende graslandvegetaties. De vegetatie wordt gekenmerk~ ~oor ~armte-minnende

en droogteresistente planten als

.Muizenoor::je, Wilde tijm en Knolboterbloem.
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Deze vegetatie heeft het karakter van een rivierduin-

-

vegetatie. Waar de dijk meer kleiig is en/of minder op het
zuide..~·geëxponeerd

is, sluit de vegetatie op de dijk meer aan

bij de graslandvegetatie.
Aparte vermelding verdient de Stenen Dijk ten zuiden van
Hasselt, die een mooie soortenrijke muurbegroeiing heeft
met o.a. Muurleeuwebek en Muurvaren.
a~

3. Oevervegetaties.
De oevers, die direct aan het doorstromende water van de
.riviere.~

Sle=h~s

grenzen, zijn verstevigd met stenen.
op een enkele plaats {het_Genniger buitenland) is

nog iets terug te vinden van de oorspronkelijke rietvege~tie.

Op de oevers bevindt zich plaatselijk nog wel een

rie=zone, die meestal vrij veel ruigtesoorten . bevat en
voorts.een enkele boom of struik.
Ook langs de strangen komen hier en daar oeverbegroeiingen

.•

voor. De mooiste aaneengesloten rietvegetatie met o.a •
soorten zoals Kleine lisdodde, Mattenbies, Kalmoes en Liesgras,

k~mt

voor in het Galgenrak. In het voorjaar is deze

zone opva1lend fraai door de grote hoeveelheid Dotterbloemen.
De andere strangen worden

~ekenmerkt

door een soortenarme

liesgraszoom.
De meeste kolken worden gekenmerkt door een oeverbegroeiing
van Riet en/of Liesgras. Soms is een :ruigtevegetatie met
struik.opslag aanwezig. In de oeverbegroeiing van enkele
kolièjes langs de rivier komt de Langbladige ereprijs voor.
aci -'· Watervegetaties.
In

hoofdzaak zijn drie types te onderscheiden:

- Vegetaties van Waterlelie en Gele plomp :en Watergentiaan.
Deze komen voornamelijk voor in het Galgenrak, de Zijlkolk
-en

enkele kolken ten zuiden van het Galgenrak.

- Vegetaties met Krabbescheer; deze zijn beperkt tot enkele
kleine kelkjes bij het Vechterstrand.
- Vegetaties met Stijve waterranonkel, Liesgras etc. in
ondiepe wateren en sloten.
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ad 5. Bos- en struweelvegetaties.
Afgezien van verspreide losse bomen en struiken komen deze
begroeiingen schaars voor. Naast "de bosjes rond de Zijlkolk
zijn er wat fragmenten langs de dijkvoet en taluds. Ze
zijn o.a. van belang als groeiplaats van Kievitsbloem,
Gewone vogelmelk en enkele looksoorten.
Vegetatiekundig zijn ze overwegend te rekenen tot de iepenrijke eiken- en essenbossen.
2.4.2. Fauna.

Bet beschermd natuurmonument heeft door haar verscheidenheid
aan biotopen ook een rijk geschakeerde fauna. Met name van de
avifauna zijn gegevens

b~end.

(kaart 3)

De broedvogels kunnen ruwweg onderverdeeld worden in:
- Bosvogels: winterkoning, heggemus, zwartkop, vink, merel, koolmees, tjiftjaf, zwarte kraai.
Riet- en moerasvogels: rietgors, kleine karekiet, bruine kiekendief, koekoek.
Watervogels: meerkoet, fuut, wilde eend, waterhoen, knobbelzwaan.
Weidevogels: kievit, grutto, tureluur, scholekster, slobeend,
veldleeuwerik, graspieper.
Een concentratie van weidevogels is te vinden in de Genniger
buitenlanden. Vermeldenswaard is ook een kleine baltsplaats van
de kemphaan bij de· Y.olk van Prins van Wijngaarden.
Bet gebied is ook van belang als pleisterplaats in het winterhalfjaar voor steltlopers en watervogels.
2.5. Relaties tussen het aebruik en de levensgemeenschappen.
2.5.1. Agrarisch gebruik in het verleden.
Bet gebied wordt gekenmerkt door een doorgaans vrij hoge waterstand, waarbij van oudsher de uiterwaarden jaarlijks overstroomd
worden. Meestal waren de buitendijkse graslanden in gebruik als
hooiland. Na half juni werd het hooi geoogst. Percelen, die dit
toelieten, werden soms voor-, maar vaker nabeweid.
Bet aantal stuks vee per ha was gering, omdat de grasproductie
van de percelen ook gering was. Bemesting vond voornamelijk
plaats door de jaarlijkse overstromingen, terwijl slechts lokaal wat dierlijke mest opgebracht werd.

-
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Door dit beheer waren de wei- en hooilanden vrij schraal en
rijk aan:.plantesoorten met als kenmerkende soort de Kievitsbloem,

.

die massaal in het gebied.voorkwam •
In èe loop van de tijd, met een versneiling vanaf de zestiger
jaren zijn hooilanden met o.a. behulp van kunstmest veranderd
in •:eilanden.
2.5.2. Het agrarisch beheer in het heden.
Thai:s vindt een steeds verdergaande intensivering plaats.
Een aantal aspecten van intensivering zijn:
- een verhoging van àe mestgift
- egaliseren en opnieuw inzaaien van percelen
- een vroegere ingebruikneming van de percelen (eerder maaien/
weiden).
- een hogere beweidingsdruk.
Ve:::"laging van
bijna niet
vaa.~

de grondwaterstand is in

Hierdoor zijn de effecten van de intensivering

mogelijk.

perceelsge~ijs

dit buitendijkse gebied

te herkennen. Deze effecten zijn onder andere:

achteruitgang van het aantal voorkomende plantesoorten, met

..

na:me van de Kievitsbloem en de Gulden boterbloem.
achteruitgang in het aantal voorkomende plantengezelschappen.
toename van Paardebloem, Herderstasje en Vogelmuur.
- het verdwijnen van het reliëf. een afnemende betekenis van het gebied als broed-, rust- en
fourageergebied voor allerlei vogelsoorten.
Percelen die in bezit zijn van Staatsbosbeheer worden sinds de
aankoop

i~

de regel niet meer bemest met kunstmest en meestal pas

na half juni gemaaid.

In

enkele gevallen vindt naweiden plaats.

De soortenrijkdom in deze percelen is beduidend hoger dan in de
particuliere percelen.
2.5.3. De invloed van recreatie op natuurwaarden.
In en rond het natuurmonument vindt veel recreatie plaats.
Dit uit zich in:
- een drukke pleziervaart op het Zwarte Water en de Overijsselsche Vecht. Vaak worden voor korte of langere tijd boten
aangelegd aan de oevers van zandgaten, strengen en kolken,
die in

ope~

verbinding staan met de rivier.
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Tevens zijn twee aanlegplaatsen voor boten aanwezig in het
natuurmonument:
1. In de strang bij de Zijlkolk: 20 ligplaatsen
2. In het Galgenrak: 25 ligplaatsen.
Inmiddels zijn stappen ondernomen en afspraken gemaakt om te
komen tot het opheffen of verminderen van het aantal ligplaatsen.
- De Kostverloren Kolk wordt door de zeilvereniging Zwolle
gebruikt voor het geven van zeilinstructie. Tevens vindt
dagrecreatie plaats op de aangrenzende oeverlanden.
Vanaf de rivieroevers

en vanuit boten in de kolken, zandgaten

en strengen vindt sportvisserij plaats.
In het zomerseizoen bevinden zich in de graslandpercelen regelmatig mensen, die vanaf de winterdijk naar de aan de oever
afgemeerde boten lopen.
- Enkele kolken worden gebruikt als zwemwater.
De gevolgen van deze vormen van recreatie zijn:
verstoring van de broedvogels in weilanden, rietkragen en
oeverzones.
- betreding van grasland. Dit kan leiden tot het plukken van
beschermde planten zoals de Kievitsbloem.
aantasting van de rietkragen •

.

;. ....

--~::..;.....:;._-

._"

__

_...._......__
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3. DO:::LSTELLlliGEN.

3.1. Formulering.
Het in

stan~

houden' en ontwikkelen van de voor het gebied kenmerkende

milieuo~ta,,ëigheden,

landschappelijke verschijningsvormen en levens-

gemee:1schappen.
3.2. Toelichtinc.
- De ke:imerkende milieuomstandigheden worden bepaald door de geomorfologische structuur, de opbouw van het bodemprofiel, de waterhuishou~i.::lg e!l

De

äe periodieke inundatie.

la..,ësc~appelijke

verschijningsvormen zijn de buitendijkse gras-

lande:i, met äaarin kolken, strangen en rivierduinen met afwisselend
stu."idcen bos,

bomenrije~,

verspreid staande bomen en met name in de

Bro::imert rietkragen en rietvelden.
De

kérur.~r~ende

levensgemeenschappen zijn enerzijds de graslandvegetaties

met daarin onder meer de.Kievitsbloem, de weidevogels en in de winter
pleistere=iöe steltlopers en watervogels.
Anderzijds zijn ook äe riet- en moerasvegetaties met de bijbehorende
riet- en moerasvogels kenmerkend voor het natuurmonument.

- 14 4. K?IB!..PUNTENANALYSE.

4.1. Knelpunten.
Voor de Kievitsbloemterreinen is een aantal knelpunten aan te wijzen
die voortkomen uit de hierboven beschreven waarden, de ontwikkeling in
het gebruik en de in paragraaf 3.1. geformuleerde doelstelling.
1. Knelpunten die voortvloeien uit het landbouwkundig gebruik van het
natuurmonument.
2. Knelpunten die voortvloeien uit het recreatief gebruik van het
natuurmonument.

3. Knelpunten die verband houden met het landschapsonderhoud.
4. Overige knelpunten.
ad 1. Verdere intensivering van het huidige agrarische gebruik leidt
tot nog verder gaande achteruitgang van de thans nog aanwezige
natull.l':1o·aarden. Het maaien _of beweiden van percelen voor 15 juni
is funest voor de Kievitsbloem, omdat dan na het zaad zetten de .
ontwikkeling van een nieuwe bo: onmogelijk is. Een vroege N-gift
leidt tot een betere concurrentiepositie van grassen ten opzichte
van de Kievitsbloem en andere waardevolle planten.
Een hoge beweidingsdruk of het maaien vroeg in het voorjaar is ook
van negatieve invloed op o.a. het broedsucces van weidevogels.
Het scheuren, egaliseren en opnieuw inzaaien van grasland, evenals
het opvullen van laagtes of afgraven van hoogtes tast het reliëf
sterk aan. Dit is behalve geormofologisch en landschappelijk gezien
.een

achteruitgang, ook floristisch en vegetatiekundig ongewenst,

omdat juist in de reliëfrijke percelen waardevolle plantengemeenschappen (met o.a de Kievitsbloem) aanwezig zijn.
ad 2. De huiàige recreatiedruk leidt door het aanleggen van boten tot
aantasting van oevervegetaties en tot verontrusting/verstoring
van broedvogels in deze vegetaties.
Het recreatieve gebruik van kolken, zandgaten en strangen door
middel van pleziervaartuigen leidt tot verstoring/ verontrusting
van aanwezige vogels. Bet recreëren in de graslanden leidt naast
het verontrusten

van vogels ook tot een ongewenste verandering

in de vegetatie.
De aanwezigheid van pleziervaartuigen leidt tot een visuele verstoring van het natuurmonument.
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ad 3. De houtopstanden, die in het gebied aanwezig zijn,

deden deels

dienst als veekering. Ze vervullen daarnaast een functie in de
vorm van landschappelijke aantrekkelijkheid en in de vorm van
bevordering van de vogel- en insectenrijkdom van het gebied.
Tever.s ëienden ze voor de productie van geriefhout. Deze laatste
=unctie is zo goed als

verdwenen~

Vele houtsingels en bomenrijen

zijn in àe loop der tijd gekapt. De nog bestaande ondervinden
vooral in àe kruidlaag de invloed van kunstmest, waardoor het
aantal soorten gaat afnemen.
=~ he~_landschap

Eer.

woräen ook nog enkele rijen knotbomen aangetroffen.

aantal knotbomen zijn door het ontbreken van een regelmatig

beheer gaan schieten; sommige zijn zelfs gescheurd.
Vooral. in àe Brommert worden landschappelijk en ornithologisch
~aarëevolle

rietkragen/rietvelden aangetroffen.

J..anwezige kolken doen dienst als drinkplaats voor vee; hierdoor
kunnen plaatselijk waardevolle oevervegetaties verloren gaan.
Een er..kele kolk doet dienst als vuilstort.
ad 4. Overige knelpunten.
Deze knelpunten zijn in het kort:
In

het verleden is meerdere malen vergunning uitgegeven voor

zandwinning in het natuurmonument. Hierdoor gingen enkele percelen
soortenrijk hooiland verloren, waar de Kievitsbloem massaal
voorbi"am. ZO ontstonden enkele zandgaten, die thans voor recreatieve
doeleinden gebruikt worden.
De thans yigerende bestemmingsplannen geven-op papier voldoende
waarborg voor het handhaven van de aanwezige natuurwaarden.
Er wordt door de gemeentes echter geen actief beleid geyoerd om

het plegen van schadelijke handelingE!lzonder de vereiste aanlegvergunning te voorkomen of tegen te gaan.
- Er lopen thans twee tracés
bes=he:imd

va~

hoogspanningsleidingen

doo~

het

na~uurmonument.

De voorgenomen vervanging van een 110 K volt-tracé door een 380
.._.

K volt-tracé zal een negatieve invloed hebben op het gebied •
- Tot slot

z~llen

waterregime

-zich ook knelpunten voordoen, indien het huidige

verandert en/of indien de waterkwaliteit te slecht is.
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4.2. Oplossingsrichtlijnen.

.•

Uit de toelichting bij de aanwijzing tot beschermd natuurmonument blijkt, dat een aantal handelingen vergunningplichtig is.
Deze hanàelingen kunnen een e:::nstige bedreiging vormen voor de aanwezige natuurwaarden: bodem, planten, broedvogels, wintergasten en
landschap.
Deze verboden handelingen zijn o.a.,
- het doodspuiten, scheuren, frezen, egaliseren en opnieuw inzaaien
van graslanden, evenals het doorzaaien van grasland.
- het aanwenàen van bestrijdingsmiddelen, groei- en stoorstoffen.
- het aanbrengen van veranderingen in de waterhuishouding.
het dempen o= dichten van kolken, sloten, greppels of andere laagtes
(bv. met slootbagger) •
Naast deze bij de wet verboàen handelingen wordt in deze paragraaf .
een aanta+ richtl.ijnen gegeven die voortvloeien uit§ 4.1.: Knelpunten.
1. Oplossingsrichtlijnen t.a.v. het landbouwkundig beheer.
Bet na te streven beheer kan enerzijds gericht zijn op het handhaven/ontwikkelen van vegetaties met daarin de Kievitsbloem.
Anderzijds is het mogelijk om in bepaalde percelen de doelstelling
t.a.v. het behoud en ontv."ikkelen van de weidevogelstand te laten
prevaler~

boven de vegetatiekundige doelstelling.

Bet gewenste beheer is:
a.

Waterh~!~~~~~~-

(t.a.v. beide doelstellingen).

Bet huidige slootonderhoud vindt onregelmatig plaats. Het
gewenste beheer sluit hierop aan. Bet bestaande profiel moet
gehandhaafd .blijven. Bemaling is vee;
wezig ongewenst.

ZOV....!:E_

t;!_lans niet aan-

~ ,b \.~

b. Grasland
b.1. T.a.v. de vegetatiekundige doelstelling:
Er geldt een algehele beperking van de

kunstm~stgift.

Tegen

het gebruik van vaste rundermest tot max. 10 ton per ha per
jaar bestaat geen bezwaar.
Maaien en beweiden toegestaan na 15 juni. Geen voorbeweiding
mogelijk. Beweidingsdruk na 15 juni: 1 - .3 dieren per ha.
De mogelijkheden dienen onderzocht te worden of aparte
regelinge:i getroffen kunnen worden t.a.v. het ontwikkelen
van een waarèevolle slootkantvegetatie.
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Gedacht wordt aan het niet bemesten en na 15 juni maaien
van slootkanten. De rest van het perceel kent dan slechts
een

beweidingsbeper~ing

.

tot 15 juni •

b. 2. T.a.v. de weidevogeldoelstelling·:
Graslandactiviteiten zoals slepen en rollen dienen - i.v.m.
aanwezige weidevogellegsels - plaats te vinden in de periode
1 maart - 1 april.

Het mestgebruik zal in de beheersplannen nader uitgewerkt
worden. Er bestaat een voorkeur voor het gebruik van vaste
rundermest. In principe bestaat er geen algehele beperking
van de kunstmestgift. Maaien is toegestaan na 15 juni;
beweiding na 1 juni. Vrije beweiding na 1 juni.
2. Oplossingsrichtlijnen t.a.v. het recreatief gebruik.

- Bestaande ligplaatsen voor pleziervaartuigen in de Zijlkolk dienen
gesloten te worden. Het aantal ligplaatsen in het Galgenrak is
recent sterk verininderd door het treffen van een regeliz:ig met
àe aanwonende grondgebruiker.

..

- Kolken, zandgaten en strangen moeten zoveel mogelijk afgesloten
worden, in.· ieder geval tot 15 juni om aantasting van de natuur"'-aarden in het natuurmonument te voorkomen.
Uitgebreidere bebording van het natuurmonument is wenselijk.
Natuurbeschermingswet artikel 15.
- De

toegankelijkheid van de openbare weg op het niet verharde

deel van de winterdijk dient niet verbeterd te worden.
3. Oplossingsrichtlijnen voor het landschapsonderhoud.

- Houtsingels, boomgroepen en verspreid staande (knot)bomen
dienen, indien nodig, onderhouden te worden. Knotbomen dienen
eens in de drie à vijf jaar geknot te worden.
Ter bescherming van bestaande hagen, houtsingels en boomgroepen
in

~eilanden,

dient in overleg met de grondgebruiker een afras-

tering aangebracht te worden en wel zodanig dat de bomen niet
aangevreten kunnen worden.
.'!'!'

Rietkragen/ri~tvelden

kunnen jaarlijks gemaaid worden.

Voor het plaatselijk in

s~d

houden van overjarig riet, moet

gekozen worden voor het gefaseerd branden (eens in de 3 à 5
jaar).
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..

Kolken moeten in stand gehouden worden en niet gebruikt worden
als vuilstort plaats. Verlandin g van kolken met ondiep water
moet worden tegengega an door maaien en verwijder en van waterplanten en/of door baggeren, waarbij-d e bagger afgevoerd moet
worden.
Tot slot:
Voor het uitvoeren van schadelij ke handeling en welke niet in
deze beheersv isie en de daarvan af te leiden beheerspl ar.nen ex
artikel 14 geregeld zijn, is voorafgaa nd aan die handeling een
vergunnin g ex artikel 12 nodig van de Minister van Landbouw en
Visserij.
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FINA?~Clr r .E

ASPECTEN.

Bij àe vaststell.ing van een beheersplan, waaraan voor de betrokkene
kosten of lasten

verbonden, die redelijker wijze niet of niet geheel

zij~

te zijnen laste behoren te komen, kent de Minister van Landbouw en Visserij
het:l op zijn verzoek een 'Uitkering·toe (art. 14, lid 1, sub 2 van de Natuurbesc~e::c..ingswet}.

De maa-=regelen in een beheersplan kunnen leiden tot een vermindering in de

grasla:idproductie. De beheersvergoeding behorende bij deze vermindering is
oede a=hankelijk van de keuze van de beheerspakketten.
Voorbeelàen van beheerspakketten zijn:
Beheerspakket I: 1. niet maaien en niet beweiden voor 1 juni.
2. geen chemische bestrijdingsmiddelen.
3. geen rollen en slepen in het voorjaar.

4. geen herin- en doorzaaien.

Bebee::::spakket II: 1. niet maaien en niet beweiden voor 15 juni.
2. t/m 4. maatregelen 2. t/m 4. van beheerspakket I.

- Behee::::spaklet III: 1. niet maaien en niet beweiden voor 1 juli.
2. t/m 4. maatregelen 2. t/m 4. van beheerspakket I .

Voor de berekening van de beheersvergoedingen is gebruik gemaakt van de
Richtlijnen en Normen (1984) samengesteld door de Technisch Economische
Werkgroep Beheersregelingen waarin de Directie Veehouderij en Zuivel, het
Proefstation voor de Rt.m.dveehouderij, de Landinrichtingsdienst en de
Directie Beheer Landbouwgronden samenwerken.
Voor het gebied is uitgegaan van een gemiddelde stikstofgift van 200 kg N/ha
per jaar. De productie in optimale situatie bedraagt dan: 6.425 kVem/ha.
Tabel I

OPBRENGSTCORRECTIE DOOR:

OptiI:.a.l e kVem productie

Grondsoort en
grondwatertrap

Terreingesteldheid
(sloten, greppels)

Huidige netto
kVem

6425

(klei:) 0.8894

0.9165

= 5237

6425

(klei op veen:)
0.9165

= 5306
= 5286

0.9010

(zand:) 0.9126

6425

De
1

beheer~vergoedingen

als gevolg van de maatregelen in pakket I zijn

dan als volgt berekend:

••

Tabel 2
s,."

0.9015

-·

G:r:o:ië..soort

PAKKET I

ne-r.to

Euidige
kVem

Opbrengstderving

Gewenste
kVem

klei

5237

x 0.8431

= 4415

klei op veen

530ó

x 0.8431

zan~

5266

x 0.8431

= 4473
= 4457

1

'j!

,.

.r;;

Il

.

;1

Grondsoort

huidige netto
kVem

klei
klei op veen
zand

gewenste
kVem

beperking in graslandproductie in kVem

5237

- 4415

:~306

- 4473

"
•

5286

- 4457

=

prijs per
kVPm

bruto beheersvr>rgor<ltnq

stikstofbnApnring

822

x

=

f

345,24

- f

108,50

=f

83;3

x f 0,42

"

f

349,0G

-

f

108,50

11

829

x f 0,42

=

f

3'18,18

-

f

108, 50

= f 239,68

f 0,42

netto beheersvergoeding/ha
236,74

I 241,36

Voor beheerspakket II geldt dan:
Tabel 3

PAKKET II
1

Grondsoort

1 huidige net to
kVem

klei
klei op veen
zand
Grondsoort

= 3948

5237

x 0.7538

5306

1 x o. 7538

1 5286

x 0.7538

= 4000 1
= 3985

gewenste
kVem

beperKing in graslandproductie in kVem

1

huidige netto
kVem

N
0

opbrengst-! gewenste1
derving
kVem

1'

prijs per
kVem
(in 1984)

bruto beheersvergoeding

stikstofbesparing

netto beheers ...
vergoeding/ha

'

.

klei

5237

3948

1289

f

0,42

f

541,38

f

157,33

f

384,05

klei op vei;n

5306

4000

1306

f

0,42

f

548,52

f

157,33

f

391,19

zand

5286

3985

1301

f

0,42

f

546,42

f

157,33

f

389,09

,'!:;.
"

~.

\

..

:1

Vnor hPhN' n1pak lw 1: II T q•' l<l t:.
Grondnoort

1 hni.dJ.qn nf'tto
kVPm

----·-···-····-··--- ·-·---·w·•---

<JCWC"n R tf"

ophr.t"ngnt-

dorving

----

1

kVnm

klo.l

~>n7

x 0.6310

" 3305

klni op VNm

5306

x 0.6310

zm1Cl

5206

x 0.6310

"' 331\0
"" 3335

r.rondnoort

lm.tc'Hgo nf"tto

gnwonnto

bnpnrking in grnnlnnd-

prt jR pnr

hr.11t·n 1-;>l'"'IH'l'"'rn-

nttkntof-

nntto bC'hoc-rn-

kV('m

kVem

productie in kV('m

kVcm

vergoPdlnCJ

bnsparing

vorgocding/ha

f 811,4'1

f

187, 55

f

623,89

634,01

0,42

klei

5237

3305

1932

f

klei op voon

5306

3340

1950

f 0,42

f

022,36

f

107,55

f

zand

5286

3335

1951

f 0,42

f 019,42

f

187,55

f 631,87

~

.......
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Verpachting svergoeding .
Wanneer de grondgebru iker een pachtoveree nkomst heeft, bestaat de
mogelijkhei d voor de eigenaar een v'erpachters vergoeding te ontvangen.
De vergoeding wordt alleen uitbetaald indien de Grondkamer beslist
om ëe pacht te verlagen. De verpachters vergoeding wordt tevens van
de beheersverg oeàing afgetrokken .
De hoogte van de verpachters vergoeding is mede afhankelijk van de
mate van verlaging van de pacht.

-

.
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6. EVA:.UATIE EN VERSLAGLEGGING.
-

De ontwikkelingen in de aanwezige natuurwaarden zullen vanaf het moment
van vaststellen van de

b~heersplannen

gevolgd worden.door de Districts-

assistent.
Inè.ien de resultaten van deze schriftelijke vastlegging aanleiding geven

tot een veranàering in de beheersplannen dan moet het beheersplan na overleg
e:i

in overeenstemming met de eigena(a)resse en de grondgebruiker aangepast

kun.;en worden.
De aspecten die vastgelegd dienen te worden zijn:
- het graslandgebruiksplan.
- het aantal paren weidevogels.
- het voorkomen van de voor dit gebied kenmerkende plantesoorten.
- aard, frequentie en duur van de

ove~stromingen.

- het recreatieve gebruik van het natuurmonument.
- het landschap (fotografisch).
- àe

~a~erk~aliteit.
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Overzicht kaarten en bijlagen.
Bijlage 1

Aanwijzingsb~schikking

Kievitsbloemterreinen onder Hasselt

2

Aanw~jzingsbeschikking

Kievitsbloemterreinen onder Zwolle

3

Waterkwaliteitsgegeve ns

4

Ornithologische gegevens

1

Situatieschets

2

Vegetatiekaart

3

Vogel.kaart.

4

Eigenë~mssituatie.

Kaart

bijlage 1.a·

..

}..fldiui; er. nummer

HOO?DAFDELI iiG NA TUUR- EN
LANDSCHAPSBESCHER?·:ING

RIJSWIJK {Zli}

1 FEB. ·19i7

nr. HL3/N-22936

..
DE STAL TSSECR:ET ARIS VAN CULTUUR, RECREATIE EN M.A.A TSCHAPPELIJK WER_K

:

dat het gedeelte van de zogenoemde Kievitsbloem euterreincn langs
de ::-echteroever van het Z\oöarte \.Jater onder !iassclt, voor zover gevormd àoor èc
nie::-r..a kaèastraal ornschreve~ percelen, var. algemeen belnng is uit ee~ oogpunt
van I&atu~rschoon er.. om zijn natuu::.wetensê happeliJke beteke!lis en mi tsdie:n op
t\1eei;::-lei ë;:::"Ond eer. natuurmonucen t is in à.e zin va.n artikel 1, onder b, van
èe Natl.:urbescher c:ingswet (Stb. 1967, .572);
Cve~wege=de,

-

~

.'

·?i"'...'...~-:;

wo:::-=t· gevormd door buitendijkse graslanden, waarin
s-:rangen, kolkeIJ en rivierduinen in eerste ontwikkeli;:.g voorkomen_;

dat het

~atuurconu~ent

dat de gevarieerde opbouw en de verschillen in hoogte van-de grond, alsmede
het exte:csieve bÖdemgebruik, tezamen :met de ornstandi&-1ieid àa.t het r.atuur- monur-e~t periodiek worèt overstroomd en een eigen waterhuishoud ing heeft,
geleid hebben tot een grote verscheidenhei~ aan leve~gemeenschappen, waarin
een grcot aantal plantengezelsc happen voorkoct;

r-

dat niet alleen het &rote aantal plantengezels chappen, maar ook het naast
elkaar voorkocen van bepaalde plantengezelsc happen in een relatief klein·
gebied de vegetati~kundige betekenis van het natuurmonumen t in hoge mate
bepaalt;

dat

in het natuurmonumen t de voor ons land zeer zeldzame kievits=.assaal voorkomt;

bo•e~èien

bloe~

èat de rechteroever van het Zwarte Water onder Hasselt een onderdeel vormt
.van ee~ va~ de zeer weinige nog reste~ende groeipla~tsen van deze plant in

..... L . . . . . . . _

14.

bijlage 1'b
-2noorèwest-E~ropa;

èat het natuurmonu ment voorts in ornitholog isch opzicht van betekenis is
door d!' onstandii:; teid, èa t -=het. een broedgebie d is voor talrijke weide- en
Y:ater·:or,el.::.>, va.aro::idcr t::indcr algemene tot zeldzame soorten als kemphaan en
k ....·::.rtelkor.i:G E, alsceè.e door de omstandigh eid, dat het. een pleisterpl aats
•or~t voor steltloper s;
Ovcn:cc-enè e ten aa::zien van d~ wezenlijke kenmerb~n van het onderhavig e
~atuu~=cnc~ec~, èct hieronder niet alleen moeten worden begrepen de genoemde
ciclogisct e ~aa=èen, ~aar ook àe geomorfolo gische structuur, de opbouw van
het bone~~rc!iel, de ~aterhuishouding en de periodieke inundatie, alsmede
·•
in het alge=een bet bestaande cultuurpat roon en de ten behoeve van de
avifauna nocdzakelij ke rust;

..

Overwegenè e ten slotte, dat de beschermin g van dit natuurmonu ment niet reeds
c? ande:-e ;.."tz-= cicor o ! krachtens àe wet is \rerzekerd;
Gelet op artikel

7

en artikel 9, zevende lid, van de Natuurbesc hermiLgsw et;

Ge::.ie:: de '!::lcs::hikki!l.~ vsn 2 februari 1976, nr. NLB/N-9321 , houdende het
!;esl:.:.i ~, è.at de aar.w:ij:::i~g als bcscl"lermd natuurrr.onu rnent in ov~rwegi?1g is van·
eer- ~eèeelt: va~ de zogenoc~de Kievitsbloe~cnterreinen langs de rechte~oever
va~ het z~arte ~atcr cn~er Hasselt;

Gezien de

•·c::.=

de in overweging zijnde aanwijzing door Gedeputeer de Staten
i:-!t;ezond;;n en -van hun beschou....-inc;en vergezelde schrifture n,

o=tre~t

Ove~ijssel

zelfèer zake door de Natuurbesc hermir.gsra ad en de RijksFlano lot;isc!!e Cos::::.ssi~ uitgebrach te adviez.en;

als~ede

àe

3a::.delerde
te~}:e

~~

::!i overeer..ste?n~ing

reet de !-linister van Volkshuis vesting en P.u.irn-

Orêe:Jing;

BESLU IT:

natuurmonu ment het gedeelte van de zogenoemde
i{ievitsb~ocr::;ent.erreinen la.:igs tl~ rechteroeve~ van het Zwarte \:.'~ter onder
?..asselt, voor z.ovcr ge~ormd door de percelen, kadastraal bekend gemee~te
?.&s~elt, ~ectie E, ~rs. 534, 535, 543, 544, 546, 552, 573f ged., 588, 612,
E6o, 'lC27, :c.92 1 1093,• 1124, 1128 1 1137, 1138, 1159, 1160, 1253, 1256,
1347 t/r.: !352, 1461, 1626, 1627, 1635 ged., 1691 ged., 1692, 1725 ged.t
"!7?6 F,~d., -:727 geè..., 1728 ged., ·1729 ged., 1855, 1856, 18·58, · 1860 ged. ,._
1862 t/~ 1872,e.n 1873 ge~.;
oectie C, ~~s. 422, 425, ~26, 644, 645, 770 en 774, een en ander zoals
aange;eve: op de b~ deze beschikkin g behorende kaart BN14/SN32 .

hangewezen

~ordt

als

èescher~d

VaL deze beschikkin e zal mededeling worden gedaan in de Staatscou rant.

De Staatssec retaris voornoemd,
nar:ens deze,
de Directeûr- Generaal voor Natuurbeho ud,
Recre~.t·t'êJn l-~edia,
voo~eze.(,
. hét 1 Eo~d van d: Di:e;tie Natuurbeho ud
en Op~-c~eatie'"

\,..

;!Ir.

/Ij".·;;·

·1 /.'j/
.jZlf~,·

.

F.C/Prille~

..

bijlage
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:e~ natuur~onu=ent

Zwarte
-•

~ater

dallandsc~ap

In

verba~d

wordt gevormd door buitendijks gelegen oeverlandcn van het.
ten zuiden van Hasqelt en maakt deel uit van het brede stroomvan de OverijS"Sclse Vecht en.het Zwarte. Water.
.
·

met het periodiek overstromen en hun

geaccidentee~de

karakter

ku~nen ëe uite~wa~rden alleen worden gebruikt als hooiland of voor extenoievc

beveièing. Bovcnèier. koccn in het natuurmonument oude rivierarmen (strangen)
er. bij àt~doorbraken gevormde kolken voor; mede hierdoor is een halfnatuurl~"k
lanèschap ontstaan, waarin geen scherpe scheiding is te maken tussen natuur
en cult~ur, doch ~aarin beide op harmonische wijze zijn verweven tot een grote
ve~scheide&heid aan levensge~ecnschappen.
~e r.atuur~etenschappel~Y.e betekenis van de levensgemeenschappen op zich is
:-teès g!"oot,. rnaar àoor de grote variatie in. terreinges.teldheid komen hier
be=eer.schappen ~aast elkaar voor, die in overeenkomstige gebieden nauwel~"ks
of ~i~t in elkaars nabijheid worden aangetroffen, ~etgeen in sterke mate de
~e:ekenis va~ het gebied verhoogt.
·
·
~f~a~ke:i[~ ~ar. äe terreingesteldheid vertoont de vegetatie een afwisselend
beeld. :r. het ope~ ~ater er. äe direct daaraan grenzende zêne van rietland en
rietkragen kernen Flantesocrten voor als kalmoes, bittere·veldkers en pluiczegge,
:e:-v.-:j: i:n èe overganger. var. rietla~d naaz: grasland de kievitsbloem een groei,-

:;=laa.ts

\·1nc.~.

::îc": rneezt ~i tgestrekte en best ontwikkelè.e vegetatietype \i.'ordt gevormd door
~e -.·och-:izc grasla:!de::; hierin groeien J:lantesoorten
~r~id, gul~en boterbloe~ ea kievitsbl~em.
·

als è!.:raadrus, waterkrui.ls-

Op èe '.!at !;c.iger gelegen graslanden k:or.;~n planten voor als knolboterbloem,
.-05elc:alk e.n bla'C.we k...:eek.
De. graela!lèe::, _g~J ef1:~::!. t~g-~~n dl.;khel.lingen. zijn door de afwtJ"kende samenstelling
't"a:l de (;!"Ond eer.. s=-oe°{plaats' vëor vrouwenmantel, Zwolse anjer, 'alsmede "grote
en ge•c~~ ...-ilèe thlj~.
~~~: Tbont het bovenstaande reeds voldoende de vegetatiekundig~ en floristische
:-t"kèo;:: var. :Oet o~~erh~vige geb':leè., een zeer grote waarde ontleent het natuur;o~t::::ent ec~te~ ~an.het ::uissaal ~oorkome~ van de kievit~bloem. De oeverlanden
":a.:: Zvarte \-later en Vecht tussen Zwolle en Zwartsluis vorcien ·nog de enige
•an belang zijnde grceipl~ats van deze merkwaardige plant in noordwest-Europa.
Einne!l het versp.:-eiè.ingsgebied van de kievitsbloem, dat loopt van midden-Scanèinavië ~ot è.e Y..au1:asus en van Engeland tot midde:i-Rusland, ·komt de soort
~eer onreeelCïël.tig verspreid voor. Groeiplaatsen van een omvang ·en een r~"kdom
.als de hier besc~revcne ~orden pas weer aangetroffen aan de benedenloop vah
le Loire en in P~len. De O!lregel~atige verspreiding ~an de soort wordt _ver-oo=zaakt door het feit, dat.zij verandering van grondwaterstand, overmatige·
be~esti~g,
~et scheu!"eri van het grasland en het gedurende meer.jaren uitblijven
·.•
Ta~ ir.u~datie ~iet of zeer slecht verdraagt; deze factoren hebben.tot een
s~~lJe ~chterui~g~ng geleid en vormen ock in ons land een ernstige bedreiging
zocr r.ar.r vocrtbcstaan. In dit verbanè zij opgemerkt dat het bodemgebruik, ?P
êe :::z.~ier waarop ~it seèert jaar en àag 'lr:Ordt ~igeoefend, ongewijzigà kan
~o=èe~ ~oortgeze~. Eventuele i~tensi•ering van het landbouw~undig gebruik
~a!. ech~er è.e !'i.atuurwetenschap?e~Ke 'lr:aarde van het. terrein in gevaar brengen.
:n saweZ::.a=g r:et de afwisselende ter:-eingcsteldheid en de rust, die als gevolg
-.·en het betrekkelijke isclerr.ent in het natuurmonument heerst, broeden hi·er
talr~ke'water- e~ ~eièevogels, ~aaronàer weinig algemene en zeldzame soorten
als tureltn:r, ke::p!:.aan, k'l<.'artelkoning en roerdomp.
Geè~renèe de trek 7or=t het gebied bovendien een belangrijke-pleisterplaats
Yocr stel-:lon'!:-.s en watervogels· als· wilde en kleine zwaan, grote zaagbek,
.•- =o~netje er. ~atersn~n.
·
·
~~ èe grc~zpepalir.g ~an het a~s beschermd natuurmonument aangewezen gebied is
~i~gegaar. van èe hierboven geschetste natuurwetenschappelbY-e waarden. In het
~e~ten ~crèt èeze g:er.s gevormd öoor de oostelijke oever van het Zwarte Water;
in r.~t r.oorde~ is het gehele Galge~rak, een fraaie ~Ûde stroomarrn, binnen de
ècgrer.zi~g gebracht, e~er.als een gedeelte van de strook tussen het Galgenrak
en èe Stee::'le~~t"k. Ir. èeze strook liggen hoofdzakelUk dijkgrnslanden, die door
è~ afw:~jke~è.e s<:o::;e:is~ellins van. de t;rond een belangwekkend vegetatiepat:-oon

.

<
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• vertoner... De oostgre~s ligt aan de bui ten teen van àe VechtdJJlc. De zuidr;ren.s
-valt oc ~rak~ische redenen sa~en met àe bemeentegrens tussen P.asse1t en Zwolle.
Eet gedeel~e t~n zuià-en val'_ deze erens zal in een tweede fase worden aanse·wezen
• e
~

~ls bescher~à natuurmonu~cnt.

het èeel van àe Kievitsbloernenterre inen langs het
z~a:-te ~ater onder Hasselt dai ei&cndcm is van de Stant aan te wijzen als
i~

Het ligt

het

vocrr.e~en

:..·. ,._::,:.i-:-:· t::-:tc;..-ieve agrarische gebruik als hooiland dat tot nu
i:! !:c = a~ c;crwcer. in gernge mate schadclljk is gebleken voor de
•~n dit gcbieè, kan èit grondgebruik voorlopig worden ~oort
waarëen
çsz~~ti~le
afwachting van een beheersplan in overeenstemming met de
in
gczet, ~ve~tueel
ei r.~:;.:::.é:.r e=./o: 5ebruiker nrn de gror.d. In dit beheersplan zullen zakc::l worde::l
ger~gcltl als het t~estip van naaien, rle wijze en mate van bemesting, de keuze
tussen weiland en hooiland (op welk t~dstip het mogelijk is vee in het gebied toe
te la.~.;;n) enz.
Le -ui~ èi t behee:-splar. voc:-tvlocie:iè.e ··o5jzonè.ere kosten, die redeljjker'l-rijze :niet
tee laste behorcc te kc=en va~ de betrokkene, zullen worcie~ vergoed.
·T!:é:.~~ ..-:i::-èt t;e-.:erkt aa= è.e tctsta:-1dkor:;.ing van regels m.b.t. onderhouds- en
behee:rso-~-e:-eenko~sten als l:i "twerking van de Nota betre fie.nde è.e relatie
landbouw e!l na tuur- en la::idschapsb€:!1o~d ( è.e zr,n. ii R~la tienota"). De rechten en
verp:.ichti::!;ez:., voort;.-J.oeiencie uit het 'bêhee::-splan zt<llen -daar te zijner tijrl
u!:::4Z::·o.a!'::=. cp '-:o~èt?!: afgeste-=:è:.
In afwac!~ tir:g van een op t-:? stellen bet.ec:-s.;:lan zuJ l~n èe eigenar_en in aa::.:nerk:.r.g ku:::!":c.: !:o~en voor een bijd=aë;e op gro~.ö. -van de zgn. !lutaurbijdrageregel.:. ing,
die cp 1 j~~uari i977 i~ ~e~king is getreden.
T::-neindê e!i.i~ cier.J:.beeld te g-ev;:>:i Yan handelinr;en of voortgezette hanèelingen
die de i~ ë.e--beschi?..king genoei:r1àe wezcnlJj!:e kenrnerke:-, van het natuurmonument
k".inncn ,.:.;.r.tas:.en d~n ...... e!. overigens sèhaëelijk ~·oer àe natuurwetenscl1;-':.!-,pelj, J"'ke
bcteker.is of oni;sierenè k:.in~en z!jn, ~;o!'"àen hieronder voorbeelden gegeven van
. ' har.à;li-nt;en o~ vco:-tgezette hë=.r.êelingen ten aanzien \;aariran het in ieder geval
raadz.aar: is een 7e:-gur..ning aan te vragen, hetgeen krachtens artikel 13, ee·rste
l~d, van de wet dient ~e geschieden b~ aa~getekende brie~.
z~'.:;_

,.

~::-·i- !· ~ ·_::-:. :.~ ·..-o::"~.

de zin van ?rtikel 1 van de Uoningwet;
en aaz:legt;en van voor verblijf geschikte. al dan nie~ aa.n hun bestcm~ing ont't:-o}:ke.n voe::-- en vaartui&cn en or.de::-kcr:ïens &1s::;ede -<:?ndere 'vaartu-igen,
~et uitzondering van kleine boten èie ter ~laatse on~isbaar zijn voor de uit·
oci'c.:-.ins ?a!l de beroepsvisser;.; of het agrariséh bedrijf;
besch.o~iinge!
kaden,
viscteigers,
·als
ten
tei
îacili
e:i
-het rnaken van voorzieninge~
of ?lan~ieren e.d.; "
-het aanbrengen van ocd~r of bo7eng:-onèse leidingen C1et bijbel:.orE:nde werke!:!. ~~ wP.rkzé:.atuhenen;
-.3portt·eoefeninge~ er. alle ar.àe::-e vori::e:i van recreatie, die de rust kun:ien
-bou~e~ i~

--~la:;.tsen

ve:-;:;to::::-e:::lj
-~e~

aanbrer.gen var.

~~dere

vor~e!l va~

•ocrzie~ingen

en faciliteiten ten behoeve van sport en

rec=eatie;

ophoging, egalisatie of ontgronding;
al dan niet aan hun oorspronkelijk gebruik
van
opzlap.n
of
-:-iet ac!:~er:aten
ent t ro!-:i-:e!l o: afged.ari.kte vocrir!erpen, stoffen, sp.:cie, bag3er en persvoer, r.:et
uitzo=dering va~ de kortdurende op~lag van caterialen, hulpstoffen en producten van he~ agrarisch beèrtf, zoals ~~v. stalmest, hooi e.d., voor zover dit
~cor:kc=t uit ~et s~~6s jna~ en dag bestaande gebruik van è.e grond, alsmede
~et~een voortkc=~ ~:t norcaal onèerhoud van sloten en waterlcssingen;
~~a~~eli~een èi~ het sinàs jaar en da5 bestaande bode~gebruik'wijzigen, zoa2s
~~et verho~e~ var. èe ~estgiit, verho~ing van de veebezetting per hectare,
.
alsr:eèe he{ ploegen en !rezen;
-toepas~~ng van beztr~~i~~s~i~delen, groPi- en ~toorstoffen;
-~a~èelir.be~ èie \of.jzigi~g van èe ~aterhuishouding of de waterstand ten geva1ge
ku~ne~ ~ebben, zoals ~ie~~e ~egreppclin~, kunstoatige beregening en he~ aanleggen va~ w~terlossinge~ e.d.;
-el~e

cppe~~~ak~e7cr~ar~ing,

...,

-·
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-plan ten Ya.!'l boraen en/of andere houtgewassen in zodanise hoeveelheid of op
een zodanige \.:jjze, .. èlat het karakter van het geheel wordt aangetast.·
In geval van t•i~fel ·zal het dienstig zijn zich te wenden tot de Iiat.uurhcschermingsconsulent van het Staatsbosbeheer te Zwolle, die U tevens kan i~lichten
O'\.'er de Hatuu;-bijèrngercgeling, beheers.plan en Relatienota; tel. 05200-i0533·
De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie

en

Maatschappel~k ~erk,

na::1ens deze,

de Directeur-Generaal voor Natuurbehoud, Recreatie
en Media,
voor ~
·
he~of~lvan de Directie Natu~rbehoud
en10penl~chtrecreatie,
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WERK
DE ST.li"ATSSECRETARIS V"t...N CULTU UR, RECREATIE EN MAATSCHAPPELIJK

~:": ;- ""~

."len langs de
11
0-....-e:-;.:ege=:::ie, d.:.t het geàeel te va."1 de zogenoe mde Kievits bloeme nterrei
d door de
gevom
wordt
dat
en
0-.re:-i jsselse Vecbt" dat ligt in àe gemeen te Zwolle
t van
oogpm
een
uit
is
l".5e:-r:a kadast raal O!!:Scr.._-even percele n va"l algeme en belang
natuur
een
or
nat:.!1.!!"'s::hoon e::'.l oz zijn r.a-:.Uu!"'""''etenschappelijke beteke nis en daardo
(Stb.
besche rmings wet
•. m:i:;ur;; ;nt is in de z-ïn v2!: ~tikel_ 1, onder b, van ·de Natuur
1967' 572);
nden, ·waarin strang en,
dat het na:.Uur;;c:'lument wo:'C!t gevorm d door buiten dijkse grasl.E
kolke~ e~ ~i~"ierduinen

.in eerste O!ltwik keling voorkom en;

alsmed e het
dat de gevari eerde opbou,,.. en de versch illen in hoogte van de grond,
onumen t
natuurm
het
dat
digheid
extens ieve grcmàg ebr-uik , tezame n met de omstan
hebben
geleid
heeft,
periCY.iiek wordt overstr oc:nd en een eigen waterh uishou ding
aantal
groot
een
tot een grote verscbe iden.."l eid aa"'l levensg emeens chappe n, waarin
.pl2:1te ngezels c.'1app en vo~rkc:Ilt;

.r'

naast elkaar
dat niet a2.leen het grote aantal planten gezels chappe n, maar ook het
de vege.:.
gebied
klein
ef
relati
een
in
voo!"ko::er; va.'"1 bepaal de p:a'1te ngezel schapp en
t;
bepaàl
mate
t.a~ek'"'11èige beteke nis va.."1 het natuurm onumen t in hoge

voor or:s la"'lè zeer zeldzam e Kievits bloem massaa l
onderd eel vonnt van de belang rijkste nog restere nde
g:-c-e:i plaatse: 1 va."1 deze pla."1t in Noordw est-Eur opa;

nat:iu..-m~urre!'!-: ëe
voc!"k~=t e~ het daa..""doo~ een

da:.

.::i

het

dat !:et

,.

na~uur::io:lument

ir. c:nitho logisc h opzich t van beteke nis is door de an-.

.
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stanèigh eid, dat het een broedgeb ied is voor talrijke weide- en watervog els, waaronder meer alge=>ene tot zeldzame soorten als Kemphaan en Kwartelk oning, alsmede
door de o:stan~gheid, dat het een pleisterp laats vormt voor steltlop ers;
ëat het natuu!'tlonument ook uit een oogpunt van natuursch oon van algemeen belang is
~oor de har::aonieuze verweving van natuurlij ke en cultuurl ijke factoren , de
openheid e~ de afwissel ing van graslande n, open water en dode rivierarm en;
Overwegende ten aanzien van de wezenlijk e kenmerken van het onderhav ige natuurconu.me~t, dat hieronde r zowel moeten worden begrepen
de genoemde biologisc he
~aarden, als de geomorfo logische structuu r, de opbouw van het bodempr
ofiel, de
~aterh~isbouding en de periodiek e inundati e, de voor de avifauna noodzake
lijke
~~st, de cultuurl ijke gesteldh eid, als het specifiek e natuursch oon zoa~s
hiervore n
!>eschrei:en ;
C-ver-wege!'lde tenslotte ; dat de bescherm ing va.."l dit natuurmonument niet reeds op
door of krachtens de wet is verzekerd ;

~"ldere ~"ijze

Gelet op artikel 7, en artikel 9, zevende lid, van de Natuurbe schermin gswet;

BES LUI T :
bangewezen worden als natuurmonument ·de zogenoemde "Kievitsb loemente rreinen
la::gs de Overijss else Vecht" in de gemeente Zwolle, voor zover gevormd door
de al ~2.:l niet gedeelte lijke percelen , kadastra al bekend gemeente Zwollerkerspel, sectie C, nrs. 322, 323, 324, 325, ·328, 332, 333, 334, 335, ~36, 375,

- .
"'':.":'~

380, 381, 382, 39ó, 397, 615, 616, 635, 801, 809, 810, 966,
i429, 1430, "1437, 1441, '1442, 1460, 1461, 1487, 1488, 1489;
i5G3, i504, 1514, 1521, 1604,··160 8, 1632, 1639, 1640, 1649,
1ó53, i654, 1656, .1657, 1658, 1664, 1665, 1668, 1669, 1670,
i5ïó, 1678, 1681, 1682, 1683, 1684, 1686, 1687, 1708, 1710,
1725, i728, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750;
sectie W, nrs. 37, 40, 41,

1013,
1490,
1650,
1671,
.1714,

1014,
1494,
1651,
1672,
1716,

een e.~ a..~àer zoals aangegeve n op de bij deze beschikki ng behorend e kaart
BN38/SN41.
Van deze beschikk ing zal mededelin g worden gedaan in de Staatsco urant.
De Staatsse cretaris van Cultuur,
Recreatie en Maatscha ppelijk Werk
G.C. Wallis de Vries
namens deze

...
,..

1259,
1502,
1652,
1674,167 ?.
1725,
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·TOELICHTING

Algemeen
Het natuurmonument ~ordt gevormd door buitendijks gelegen oeverlande n van het
Z'Warte Water en de Overijssel se Vecht ten noorden van· Zwolle· en maakt deel uit
van het brede strooodalla ndschap van deze rivieren.
Beorenzing
Bij de begrenzing van het beschermd natuurmonument is uitgegaan van de natuurwetenschap pelijke waarden.
In het \:lesten is de grens de oostelijke oever van het Zwarte Water. De n.oordgrens ~ordt gevromd door de grens tussen de gemeenten Hass~lt en Zwolle. Het
aangrenzen de, in de gemeente Hasselt gelegen gebied is reeds eerder als beschermd
natuurrr.~nument aange~ezen. De oostgrens ligt geheel bij de buitenteen · c.q. de
bermsloot van de Vechtdijk.
Het lig:· in het voornemen het deel van de Kievitsbloe menterrein en langs de Vecht
in de gemeente ZU1olle dat eigendom is van de Staat aan te wijzen als staatsnatuurmonument.

.
~-:

(

.

· Natuur'l:•ete nschao:lelij ke betekenis
In verband met àe periodieke overstromin gen en het geacciàent eerde karakter kunnen àe ui ter'l:laaráen alleen \l/Orden gebruikt als hooiland of voor extensieve be~elding. Bovendien komen in het natuurmonument oude riv~erarmen (strangen) en
bij dijkdoorbra ken gevormde kolken voor; mede hierdoor is een halfnatuu rlijk:
landschap ontstaan, U/a~rin geen scherpe scheiding is te maken tussen natuur en
cultuur, doch ~aarin bè1de op harmonische \llijze zijn verweven tot ee~ grote
verscheiden heid aan levengemee nschappen.
De natuurwete nschappelij ke betekenis van de levensgeme enschappen op zich is
reeds groot, rr~ar door de grote variatie in terreingest eldheid komen hier
gemeenschappen naast elkaar voor die in overeenkom stige gebieden nauwelijks of
niet in elkaars nabijheid worden aangetroffe n, hetgeen in sterke mate de bete·
kenis van het gebied verhoogt.
een afwisselen d
vegetatie
de
vertoont
eldheid
Afhankelijk van de terreingest
va~ rietland en
zone
beeld. In het open ~ater en de direct daaraan grenzende
rietkragen komen plantesoor ten voor als Kalmoes, Bittere veldkers en Pluimzegge, teiió'ijl in de overgangen van rietland naar grasland de Kievitsbloe m
een groeiplaats heeft. Het meest uitgestrek te en best ont\lT.l.kkelde .vegetatietype wordt gevormd door de vochtige graslanden; hierin groeien pl~nten~oorten ·
als Oraaèrus, Waterkruis kruid, Gulden boterblo~m en Kievitsbloe m.:
Op de ~at hoger gelegen graslanden komen planten voor als Knolboterb loem,
;
·-Vo9elrnelk en Blau~e Kweek.
De graslanden , gelegen tegen de dijkhelling en, zijn door de afwijkende samenstelling van de grond een groeiplaats voor Vrouwenmantel, Zwolse _:anjer, Grot:ë
en Ge~one ~ilóe thijm.
Toont het bovenstaan de-reeds voldoende vegetatieku ndige en flo~istische
rijkdorw van het betrokken geb~ed,f"~n~zëer grote waarde~lee~t:"het natuur~erïF-aan""fiët mäSSaaT\ïOor·omen van de.Kievitsbloe~De--crn-verlanden van
ste
• 1 \:/arte Water en Vecht tosse11 Ze1olle e11 Zwartsluis vormen de belangrijk
verhet
Binnen
uropa.
noordwest-E
groeiplaats van deze merk\:Jaardige plant in
de
tot
!ndinavië
s;;reidingsg ebied van de Kievitsbloe m, dat loopt van midden-Scé:
ig
onregelmat
Kaukasus en van Engeland tot midden-Rus land, komt de soort zeer
verspreid voor. Groêiplaats en van een omvang en een rijkdom als hier omschreven .
~orden pas ~eer aangetroffe n aan.de benedenloop van de Loire en in Polen. De
o~regelmatige verspreidin g van de soort wordt veroorzaak t door de omstandigh eid,
dat zij niet cf zeer slecht bestand is tegen verandering van grondwater stand,
overr.2tige bemesting, het scheuren van het grasland en het· gedurende meer
jaren uitblijven van inundatie; deze factoren hebben tot een snelle achteruitgang van de soort geleid en vormen ook in ons land een einstige bedreiging van
het voortbestaa n daarvan.
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· In samenhang met de afwisselende terreingesteldheid en de rust, die als gevolg
van het betrekkelijke isolement in het natuurmonument heerst, broeden hier
talrijke water- en weidevogels, waaronder \lleinig algemene· en zeldzame soortery)j
als Tureluur, Kemphaan, Kwartelkoning en Roerdomp.
.
Ge&~rende de trek vormt het gebied bovendien een belangrijke pleisterplaats
voor steltlopers en \!latervogels als Wilde en Kleine zwaan, Grote zaagbek,
Non~etje en Watërsnip.
Uit eer. oogpunt van natuurschoon is het natuurmonument van belang door het
eerder genoemde halfnatuurlijke landschap, de openheid en de afwisseling van
gras lar.den, open \:!Ster en dode r.i vierarmen.
Gebruik
Het bodemgebruik, op de manier ~aarop dit sedert jaar en dag wordt uitgeoefend,
kan once-.::ijziod \llorE.en voortgezet. Intensivering van het landbou\llkundig gebruik
zou de natuur-wetenschappelijke ~aarde en daarmèe de \llezenlijke kenmerken van
het natuurmonument in gevaar brengen.
Volgens de artikelen 12 en 13:vari de Natuurbeschermings~et moet voor handelingen
die de \!Tezenlijke kenmerken van een beschermd natuurmonument aantasten, dan wel
schadelijk voor de natuurwetenschappelijke betekenis of ontsierend zijn, vergun~inç ~o~den gevraagd. Dit dient krachtens artikel 13, eerste lid, per aangetekende brief te gebeuren. Wellicht ten overvloede wordt erop gewezen, dat
· de in artikel 13 bedoelde verbodsb~palingen voor een ieder van kracht zijn.
Het is niet mogelijk op voorhand aan·te geven \!fat wel en wat niet is toegestaan.
In de eers~e plaats hangt dit samen ~et de opbouw van het natuurmonument, in
de b::eede plaats kunnen handelingen ·in aard en intensiteit verschillen. Gezien
het grote aantal handelingen die zich ~unnen voordoen, zal van geval tot geval
moeten.worden vastgesteld of een vergunning al of niet vereist is. Omdat het
voor de betrokkene(n) vaak moeilijk is om een en ander zelf te beoordelen, ·
die.ït hierbij de hulp te worden ingeroepen van de natuurbeschermingsconsulent
van het Staatsbosbeheer. Hij zal uitsluitsel kunnen geven over de vraag of
het noodzakelijk is vergu~ning aan te vragen. Teneinde wat betreft het voargaa.ïde de gedachten te bepalen, wordt hierna een _aantal voorbeelden gegeven
van handelingen, ~aarvoor in het algemeen vergunningen vereist zullen zijn.
Bowen in de· zin van artikel l van de Woningwet;.
- plaatsen of aanleggen van voor· verblijf geschikte - al dan niet aan hun bestemming onttrokken voer- en vaartuigen en onderkomens, alsmede van andere
vaartuigen, met uitz:on:derin,y van klei_ne boten, die ter plaats onmisbaar
zijn voor de uitoefening van de _beroepsvisserij of het agrarisch bedrijf;
het ~aken van voorzieningen en faciliteiten ~ls vissteigers, kaden,bes~hoeiingen of plankieren e.d.;
- het aanbrengen van onder- of bovengrondse leidingen met bijbehorende werken
en werkzaamheden;
- elke oppervlakteverharding, ophoging, egalisatie of ontgronding;
- het aar.brengen van voorzieningen en facilite~ten ten behoeve van sport en . ·
andere vormen \:an recreatie;
- planten of vellen van bomen of andere houtgewassen in zodanige hoeveelheid
of op zodanige wijze, ~at het karakter van (een gedeelte van) het gebied
~ordt ge~ijzigd;

.-

..

- het éeponeren of opslaan van al dan niet aan hun oorspronkelijk gebruik
o~ttrokken óf afgedankte voor~erpen, stoffen, specie,bagger of persvoer,
met uitzondering van de kort durende opslag van materialen, hulpstoffen en
p~odukten van het agrarisch bedrijf, zoals bijvoorbeeld stalmest, hooi e.d.,
voor zever dit voortkomt uit het sinds jaar en dag bestaande gebruik van de
g~o~è, alsmede hetgeen voo~tkomt uit normaal onderhoud· van sloten en waterlossingen;
hár.delingen die het sinds jaar en dag bestaande bodemgebruik wijzigen, zoals
het verhogen van de mestgift en het verhogen van veebezettingen per areaal
e~/of per be~eidingseenheid, alsmede ploegen , frezen en scheuren van grasland;
- handelingen die ~ijzigingen van de ~aterhuishouding of de waterstand ten gevolge k'"mnen hebben, zoals nieuwe begreppeling, kunstmatige beregening, het
aanleggen van ~aterlossingen e.q.
·
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- toepassing
van bestrijdingsmid~elen, groei- en stoorstoffen;
Het is mogelijk mee~ duidelijkheid te verkrijgen over het toegestane gebruik,
indien een beheersplan als· bedoeld in artikel 14 van de wet wordt vastgesteld.
Dit beheersplan komt tot stand.op vrijwillige basis. Het legt de grondslag
voor het meest gewenste bèheer. Op grond van de wet kunnen de betrokkenen een
ve=goeding krijgen voor de uit zulk een beheersplan vo~rtvloeiende kosten die
~edelijken:.rijze niet of niet geheel voor eigen rekenirig behoren te komen.

"

~et beheersplan is het resultaat van nauwgezet onderzoek en overleg.
Het biedt daardoor de mogelijkheid nauwkeurig aan te geven voor _welke handeli~çen geen verg~~ning is vereist (artikel 12, derde lid) en voor welke wel.

Je natuurbescherïi~ngsconsulent van het Staatsbosbeheer is gaarne bereid inlichtingen te verschaffen over de mogelijkheden van een beheersplan. Het
ka~toor van de consulent in de provincie Overijssel is gevestigd Assendorper:ijk 2 te z~olle, telefoon 05200-10533 •
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Wa~erk'wa1iteitsgegevens

"

·{Naar Zuiveringschap

West-Overijsse i technologische

di.e.'lst) •

%

02-verza~iging

Hasselt
L 143

Berkum
F 19

Zwolle
L 142
1979

1983

1979

1983

1979

1983

36

53

80

89

79 .

76

13Z7 in: II!;J 2 /l

8,5

3,5

7,2

3,6

7,6

2,8

tIB.; ir. II!g /l

3,2

0,95

2,3

1,0

1, 8

0,7

matig

goed

matig

goed

matig

goed

e::>o:-ë:l.in;

Kaarde=ingscij fer per waterkwaliteits parameter.
Çi~f er

!\;

02-verzadiging
91-110%

-

...s.:..._

-~~-

-

!

BZV in mg 02/l

..

-'

3,0

NH4 - N in mg/l.

<.

0,5

2

71-90%; 111-120%

3,1 .,.. 6,0

0,5-1,0

3

51-70%; 121-130%

6, 1 - 9,0

1,1-2,0

4

31-50%

9,1 -15,0

2,1-5,0

5

~

30%;~ 130%

> 5,0

Kwalitatieve aanauio.i.nc;

?u:::tten

3 -

5

zeer goed

5 -

8

goed

s -

11

matig

11

> 15,0

..

- 14

1, - 15

#

slecht
zeer slecht

. ..

_,

Bijlage 4.
Ornithologisch e gegevens

.

Winterkoning

•

E:e;gemus

5

10

Zwartkop

s·-

10

Vink

5 - 10

Me:::el

20 - 30

Kooloees

10 - 20

...

,

- 10 - 20

'!'j:..f-tja=

5

Zwarte kraai

5 - 10

Ekster

5 - 10

Rietgo:::s

20 - 30

Kleine karekiet

10 - 20

Br<!ine kiekendief

.
' ~.

·_-,;:--.- ~·-

~ J'li.

1

•

1

(X)

1

. Koekoe.'ï).

...

10

-

2

Meerkoet

20 - 30

Waterhoen

10

Fuat

10 - 20

Wilde eend

50 - 1)0

Knobbelzwaan

20

1 -

4

5

Kievit

(X)

15 - 20

Grutto

(X)

10 - 15

Turel.uur

(X)

2

Schol.ekster

(X)

2

Slobeend

(X)

2

Veldl.eeuwerik

(X)

5

Graspieper

(X)

5 - 10

~

10

De met (X) in de lijst gemerkte soorten zijn exact ge!nventarisee rd.
De overige soorten zijn globaal geïnventarisee rd.

r

VERANTw::>ORDING.

Deze beheersvisie

• t

w~d

door het Staatsbosbeheer, het Consulentschap voor

Natuurbehoud in de provincie Overijssel in overleg met het Ministerie van
Lan:lbouw en Visserij opgesteld voor het natuurmonument"' de Kievitsbloemterrein en.
Van deze beheersvisie zullen - in overleg en in overeenstemming met de
grondeigenaren en grondgebruikers in het beschermde natuurmonument - beheerspla.."l.Ilen worden afgeleid {artikel 14 van de Natuurbeschermingswet ) •
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