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VOORWOORD
De Wilde kievitsbloem is een van de meest opvallende plantensoorten van ons
land. In Europa is de plant ernstig bedreigd en ook in Nederland is het aantal
groeiplaatsen de afgelopen decennia sterk afgenomen. Overijssel vormt van
oudsher een bolwerk voor de Wilde kievitsbloem. De fraaie bloem verleidde
menigeen tot plukken of uitsteken van de bollen. Dat was voor de provincie
Overijssel reden om in 1964 de bloem te beschermen via een Provinciale
Verordening. Vervolgens kreeg de Wilde kievitsbloem een plaats in de
Natuurbeschermingswet.
De bescherming had niet het gewenste effect. Vooral door de toegenomen druk
op het buitengebied en verdere bebouwing van het stedelijk gebied verdween
menige groeiplaats. De gevlekte bloemen sieren in het voorjaar gelukkig nog
steeds de graslanden in uiterwaarden van Zwarte Water en Vecht en de randen
van Sallandse weteringen. De meeste planten bloeien alleen nog maar in de
beschermde graslandpercelen. Daarbuiten is de plant op veel plaatsen
verdwenen. De provincie Overijssel heeft de plant daarom opgenomen in het
Beleidsplan Natuur en Landschap Overijssel als soort waarvoor extra aandacht
gewenst is. Met het voorliggende actieplan hoop ik dat de Wilde kievitsbloem
een mooie toekomst voor zich heeft zodat een ieder kan genieten van deze
lentebode.

H.J.M. Kemperman
Gedeputeerde Landelijk Gebied en Water
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SAMENVATTING

~

De Wilde kievitsbloem (Fritillaria me/eagris) is een van de meest opvallende
plantensoorten van ons Land door de bekervormige, paarse, hangende bloem met
ruitvormige witte vlekjes. Deze Europese soort is de Laatste tientallen jaren in het
hele verspreidingsgebied sterk achteruit gegaan. De belangrijkste populaties
komen tegenwoordig nog voor in Frankrijk, Nederland, de Balkan, Duitsland en
Polen. In Nederland is de soort nooit algemeen geweest, maar kwam plaatselijk
wel zeer talrijk voor. Het huidige aantal Wilde kievitsbloemen in Nederland wordt
geschat op 4 à s miljoen bloeiende én niet-bloeiende exemplaren, nog slechts s %
van de populatie rond 1900. In West-Overijssel komt nu de grootste populatie van
Nederland voor, grotendeels Langs Zwarte Water en Overijsselse Vecht.
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Beleidsaspecten
De Wilde kievitsbloem geniet bescherming onder de Natuurbeschermingswet, de
soort mag niet worden geplukt of uitgestoken en in principe is ook zijn
groeiplaats beschermd. Ook binnen het natuurbeleid neemt de soort een
belangrijke plaats in, zowel provinciaal, nationaal, als internationaal, onder meer
via de Habitatrichtlijn.
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Bedreigingen
In het gehele verspreidingsgebied wordt de Wilde kievitsbloem sterk bedreigd.
De achteruitgang is vooral veroorzaakt door bedijking van riviersystemen,
intensivering van de Landbouw en verdwijnen van terreinen door ontzandingen
en bebouwing. Nederland herbergt samen met Frankrijk (dal van de Loire) de
Laatste grote groeiplaatsen binnen het areaal en heeft dan ook een internationale
verantwoordelijkheid om de achteruitgang van de soort tegen te gaan.
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Doelstelling actieplan
Buiten de reservaatsgebieden is de afgelopen decennia niet alleen het aantal
vindplaatsen van de Wilde kievitsbloem sterk achteruitgegaan, maar ook is het
aantal planten afgenomen. Binnen de reservaten heeft de soort zich uitgebreid in
de percelen waar een aangepast beheer wordt gevoerd. Het actieplan heeft als
eerste doel het beschermen van de laatste groeiplaatsen van de Wilde
kievitsbloem in een aantal kansrijke gebieden. Voor de lange termijn is een
duurzame overleving van de Wilde kievitsbloem in het verspreidingsgebied van
Overijssel het uitgangspunt. Duurzame populaties binnen een natuurlijk
riviersysteem en op plaatsen waar de grondwaterstand voor goede
omstandigheden zorgt, zullen de instandhouding moeten garanderen. De
maatregelen die voortkomen uit de korte en lange termijn doelstelling komen
niet alleen ten goede aan de Wilde kievitsbloem maar ook aan de specifieke
plantengemeenschap en de daarbijbehorende fauna.
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Knelpunten en maatregelen
Voor de bescherming van de Wilde kievitsbloem zijn maatregelen nodig op
verschillende vlakken:
• wetgeving en ruimtelijke ordening: een goede bescherming van de
groeiplaatsen is nog onvoldoende geregeld, ondanks een verbod op uitsteken
en plukken.
• groeiplaatsen gaan verloren door o.a. ontzandingen, stadsuitbreiding,
egalisatie of omploegen van percelen of ontwatering. Om dit zoveel mogelijk
te voorkomen moeten overheden bij hun planvorming vroegtijdig een
zorgvuldige afweging maken .
• bepaalde ontwikkelingen in hydrologie en waterkwaliteit hebben negatieve
effecten op het voorkomen van de Wilde kievitsbloem. Enkele belangrijke

!?.~.~'-~!?.~.~!~)!!~~.~.~!?.~.~.!.~..9.'!.~.~'-~~-~~~................. "... ".................. "......"....................".. ".......................... "................. "~

•

•

•

•

•

knelpunten zijn de voedselrijkdom van het rivierwater, met name de aanvoer
van water uit het IJsselmeer (nitraat, fosfaat, kalium en sulfaat), verontreiniging
van grondwater en verlaging van het grondwaterpeil. Inundatie met
voedselrijk water moet zoveel mogelijk geweerd worden.
kievitsbloemen stellen specifieke eisen aan het beheer: een optimaal beheer is
hooilandbeheer zonder bemesting, waarbij de eerste maaibeurt tussen 15 juni
en 15 juli plaatsvindt. De vegetatie moet kort de winter in gaan, dit wordt
bereikt door een tweede maaibeurt aan het eind van de zomer of door
nabeweiden met een lage veebezetting. Naast bemesten hebben ook vroeg
maaien of voorbeweiden, scheuren, doorzaaien van grasland, gebruik van
herbiciden, slepen in het groeiseizoen, betreden, berijden en beregenen een
negatieve invloed op de ontwikkeling van kievitsbloemhooilanden. Langdurige
pacht zonder beheersvoorwaarden kan ook een goed kievitsbloembeheer
frustreren.
activiteiten als plukken en uitsteken van de kievitsbloemen, recreatie op
kwetsbare terreinen en dumpen van afval op groeiplaatsen van de Wilde
kievitsbloem moeten zoveel mogelijk vermeden worden.
om tot een goede bescherming van de Wilde kievitsbloem te komen is
onderzoek nodig om meer gedetailleerde kennis over o.a. waterhuishouding
en bodemprocessen van de groeiplaatsen op te bouwen. Daarnaast is ook
onderzoek naar inpassing van internationale regelgeving op het gebied van
natuurbescherming, naar populatie-ontwikkelingen, naar de historische
verspreiding gewenst evenals een gebiedsdekkende monitoring.
om het draagvlak voor bescherming van de Wilde kievitsbloem te vergroten is
structurele voorlichting nodig aan publiek, beleidsmakers, agraners,
gemeenten, waterschap en beheerders en inrichters van het buitengebied.
Oprichting van een platform voor de coördinatie van activiteiten om een
effectieve en duurzame bescherming te garanderen. Binnen dit platform
kunnen de verschillende geïnteresseerde en belanghebbende instanties en
particulieren het gevoerde beleid en beheer evalueren en beheerservaringen
uitwisselen.

Kerngebieden

Het verspreidingsgebied van de Wilde kievitsbloem in Overijssel kan op grond van
de huidige waarde en geografische ligging ingedeeld worden in zes
kerngebieden. Drie kerngebieden onderscheiden zich reeds door hoge
dichtheden van Wilde kievitsbloem. De gebieden zijn kansrijk voor het behoud of
de ontwikkeling van een sterk kerngebied:
Kern 1: langs Zwarte Water, Zwolsche Diep en Zwarte Meer, tussen
Kadoelen en Hasselt.
Kern 2: langs Zwarte Water en Overijsselse Vecht, tussen Hasselt en Berkum.
Kern 3: langs Nieuwe Wetering, Soestwetering, Almelose kanaal, in
Molenpolder en polder Sekdoorn.
Drie andere gebieden kunnen zich op de lange termijn ontwikkelen tot een
belangrijk kerngebied voor de Wilde kievitsbloem of zijn van belang voor het
behoud van genetische variatie.
Kern 4: IJsseluiterwaarden rondom Kampen.
Kern 5: Jutjesriet in Polder Mastenbroek.
Kern 6: Stadsgaten Hasselt.
Voor elk kerngebied is een doelstelling geformuleerd en wordt ingegaan op de
knelpunten die zich in de praktijk voordoen bij de bescherming van de Wilde
kievitsbloem en welke maatregelen hiervoor in aanmerking komen.
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Realisatie
De realisatie van de doelstellingen voor het duurzame behoud van de Wilde
kievitsbloem is alleen mogelijk door samenwerking van een groot aantal
organisaties en instellingen. Terreinbeherende organisaties, Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten, Landschap Overijssel, gemeenten en waterschap Groot
Salland, werken al volop aan het in stand houden van de groeiplaatsen die onder
hun beheer vallen. Er zijn ook veel groeiplaatsen die niet goed zijn beschermd of
waarvoor geen beheersovereenkomst is afgesloten. Gemeenten, waterschappen,
agrariërs en wegbeheerders kunnen op die plaatsen zorgen voor de vereiste
bescherming. Door de inzet van vele organisaties kan de Wilde kievitsbloem een
vaste plek behouden in het buitengebied en in de toekomst zelfs uitbreiden. Op
deze wijze blijft de Wilde kievitsbloem een kleurrijk onderdeel van het voorjaar in
Overijssel, zoals dat bij veel mensen uit de streek bekend is.
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Figuur 1. Verspreidingsgebied van de Wilde kievitsbloem van 1975 tot 1999.
Gebaseerd op gevens van FLORON.
Bron: FLORBASE 2d, stichting FLORON 1999. Florbase is een bestand met plantensoortwaarnemingen op
1X1 kilometerniveau. Het bestand bestaat uit gegevens van provincies, particulieren, terreinbeherende
organisaties en instituten.
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INLEIDING

De Wilde kievitsbloem (Fritillaria meleagris) is een van de meest opvallende
plantensoorten van ons Land en komt voor in vochtige hooilanden op vrij
voedselrijke bodem. De gevlekte bloem van dit bolgewas verschijnt in het vroege
voorjaar en bloeit in de tweede helft van april. De kleurschakering van de bloem
doet denken aan een kievitsei, vandaar de Nederlandse naam. De geslachtsnaam
'Fritillaria' is gebaseerd op de vorm van de bloem en is afgeleid van het Latijnse
woord voor dobbelbeker. 'Meleagris' is terug te voeren op de schaakbordachtige
schakering van witte vlekjes op een paarse ondergrond.
Kerngebied in West-Overijssel
In Nederland is de Wilde kievitsbloem nooit een algemene soort geweest,
plaatselijk kwam ze echter wel talrijk voor. In West-Overijssel groeide de Wilde
kievitsbloem van oudsher massaal in graslanden en heeft hier ook stand
gehouden. In dit gebied komt nu de grootste populatie van Nederland voor (zie
figuur 1), hoewel de soort ook hier sterk in aantal achteruit is gegaan. Veel
andere vindplaatsen, vooral in West-Nederland, zijn verloren gegaan.
Wettelijke bescherming
De fraaie bloemen van de Wilde kievitsbloem nodigen uit om ze in een vaas op
tafel te zetten of in de eigen tuin te poten. Het plukken of uitsteken is echter
funest voor het voortbestaan van de soort. Daarom kreeg de Wilde kievitsbloem
als eerste plant in Nederland een wettelijke beschermingsstatus. Vanaf 1964 is ze
in Overijssel beschermd volgens een Provinciale Verordening en vanaf 1973
geniet ze in het gehele land bescherming via de Natuurbeschermingswet. In het
Natuurbeleidsplan is de Wilde kievitsbloem genoemd als een van de doelsoorten
voor het soortbeschermingsbeleid. Het Handboek natuurdoeltypen, de basis voor
de realisatie van de Ecologische hoofdstructuur zoals aangegeven in het
Natuurbeleidsplan, geeft de soort aan als een doelsoort voor verschillende
natuurdoeltypen, waaronder nat en vochtig schraalgrasland.
Internationale verantwoordelijkheid
De aandacht die de Wilde kievitsbloem krijgt is gerechtvaardigd. De Wilde
kievitsbloem groeit alleen in Europa en wordt in het gehele verspreidingsgebied
sterk bedreigd. De achteruitgang is vooral veroorzaakt door bedijking van
riviersystemen, intensivering van de Landbouw en verdwijnen van terreinen door
ontzandingen en bebouwing. Nederland herbergt samen met Frankrijk (dal van
de Loire) de Laatste grote groeiplaatsen binnen het areaal. Nederland heeft dan
ook een internationale verantwoordelijkheid om de achteruitgang van de soort
tegen te gaan.
Doelstelling actieplan
De groeiplaatsen in Overijssel zijn voor het overleven van de Wilde kievitsbloem
van groot belang. De doelstelling van het actieplan is allereerst de
instandhouding van de bestaande groeiplaatsen op de korte termijn (zie tabel 1).
In aansluiting daarop zijn maatregelen voor de Lange termijn noodzakelijk met als
einddoel het duurzame behoud van de Wilde kievitsbloem in Overijssel.
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Figuur 2. Levens- en jaarcyclus van de Wilde kievitsbloem (naar Corporaal et al. 1993).
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DE WILDE KIEVITSBLOEM

De Wilde kievitsbloem is een lage tot middelhoge, grijsachtig groene plant uit de
Leliefamilie. De soort is een bolgewas met een naakte bol, die uit twee bolrokken
bestaat (zie figuur 3). De bolrokken worden elk jaar door nieuwe vervangen. Aan
de rolronde stengel staan verspreid vijf tot acht lijnvormige, gootvormige
bladeren. Meestal eindigt de stengel in een bekervormige, knikkende bloem, die
licht- tot donkerpaars is met witte vlekjes in een ruitjespatroon; soms is het
bloemdek geheel wit. De bloemdekbladeren zijn onderling niet vergroeid; aan de
binnenkant van elk bloemdekblad bevindt zich nabij de voet een honinggroef
waar nectar wordt afgescheiden. De rijpe doosvrucht bevat talrijke afgeplatte,
enigszins gevleugelde zaden met luchtholten.
2.1

De levenscyclus
De levenscyclus van de Wilde kievitsbloem begint met de kieming van zaad al in
januari (tot in april), direct na de vorstperiode. Uit het zaad wordt op een diepte
van 0-1 cm een klein bolletje gevormd, protocorm genaamd (fase 2 in figuur 2).
De kiemplanten sterven ongeveer eind mei bovengronds af. In het
daaropvolgende jaar ontwikkelt de protocorm zich verder en groeit uit tot een
juveniele plant met (meestal) één blad (zwaardvorm). Deze fase kan één tot drie
jaar duren. Vervolgens groeit de plant uit tot een min of meer volgroeide
bloemloze plant met stengel en bladeren (kandelaarvorm). Deze fase kan drie tot
acht jaar duren. Afhankelijk van de grootte van de bol gaat de vijf tot twaalf jaar
durende niet-bloeiende fase over in de bloeiende fase en vormt zich een
volwassen, bloeiende plant. De bol komt steeds dieper te liggen, uiteindelijk zo'n
15-20 cm onder maaiveld. Hoe oud een plant uiteindelijk kan worden is niet
precies bekend. Er zijn planten bekend die al tenminste 35 jaar bloeien, dus
minimaal 40 jaar oud zijn.

2.2

De jaarcyclus
De jaarlijkse cyclus van een volwassen plant kent zeven fasen (zie figuur 2) met
daarbinnen twee actieve perioden: de voorjaarsgroei en -bloei en de herfstgroei.
De voorjaarsgroei begint, afhankelijk van de temperatuur, in de eerste tot tweede
week van maart. In april-mei komt de Wilde kievitsbloem tot bloei, waarbij zich
gewoonlijk één bloem ontwikkelt; nadat de bloem open is gegaan kan gedurende
ongeveer vijf dagen bestuiving plaatsvinden. Na de bestuiving vallen bloemdek
en meeldraden af en worden in de daaropvolgende 40 dagen rijpe zaden
gevormd. In deze periode van vruchtontwikkeling richt de gebogen stengel zich
op en strekt zich. Door deze verlenging komen de rijpe zaaddozen hoog in de
vegetatie uit, zodat de zaden kans maken om bij heen en weer zwaaien van de
stengel, betrekkelijk ver bij de ouderplant vandaan op de bodem terecht te
komen. De zwak gevleugelde zaden zijn half juni-begin juli rijp. Gewoonlijk valt
de stengel nadat de zaden rijp zijn binnen vijftien dagen om, vervolgens sterven
de groene delen af en gaat de nieuw gevormde bol in zomerrust. In septemberoktober wordt deze bol ondergronds actief en vormt een kleine bijwortelkrans.
Na deze periode van ondergrondse activiteit, die ongeveer 45 dagen duurt, volgt
de winterrust.
Tijdens de actieve periode in de herfst wordt de aanleg voor stengel en bladeren
gevormd. Na een ongestoorde groei en bloei in het voorjaar wordt ook weer een
bloem aangelegd. Afplukken, afvreten of langdurig onder water staan in het
groeiseizoen hebben een ongunstige invloed op de ontwikkeling van de nieuwe
bol, waardoor deze te klein blijft. Hierdoor valt de plant terug in een steriele fase
(zwaard- of kandelaarvorm). Het is ook bekend dat exemplaren volledig
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ondergronds kunnen blijven om pas na één of enkele jaren weer bovengronds
actief te worden. Door vraat verdwijnen in kleine populaties soms alle bloemen,
ze worden afgevreten door kraaien, fazanten, reeën of slakken. Een andere soort
die zich met de Wilde kievitsbloem voedt is het Leliehaantje. Zowel larven als de
volwassen kever kunnen hele bladeren wegvreten en aldus de plant flink
toetakelen .

Bol met :i bolrokken

1

Trekwortel

Figuur 3. Ontwikkeling van de Wilde kievitsbloem (naar Corporaal 1990).

2.3 Kievitsbloemhooilanden, meer dan alleen de Wilde kievitsbloem

2.3.1 Groeiplaats
In West-Europa komt de Wilde kievitsbloem oorspronkelijk voor in bosgebieden.
Doordat deze grotendeels zijn verdwenen heeft de soort in graslanden langs
rivieren met een gedempte rivierdynamiek een nieuw optimum gevonden. Ook in
Overijssel ligt het zwaartepunt van de groeiplaatsen in hooilanden. In open
bosjes, ruigten en struwelen komt de Wilde kievitsbloem nog regelmatig voor,
deze landschapselementen zijn echter schaars geworden in het stroomgebied van
Vecht en Zwarte Water. De bosjes en struwelen zijn vaak klein met veel
randinvloeden.
Uit het oogpunt van beheer is de vegetatiekundige positie van de Wilde
kievitsbloem in graslanden het meest interessant. Bij kievitsbloembeheer wordt
niet alleen deze soort maar een specifieke plantengemeenschap in stand
gehouden met de daarbijbehorende fauna. Graslandgemeenschappen met Wilde
kievitsbloem worden gerekend tot de Kievitsbloem-associatie (FritillarioAlopecuretum pratensis Westhoff et Den Held ex Corporaal, Horsthuis et
Schaminée 1993). De associatie is betrekkelijk soortenrijk met gemiddeld ruim 20
soorten. Kenmerkend voor deze gemeenschap zijn Wilde kievitsbloem en een
soort Moeraspaardebloem (Taraxacum hollandicum). Daarnaast zijn Grote
vossenstaart, Gulden boterbloem, Scherpe boterbloem, Veldzuring, Gewone
paardebloem, Pinksterbloem, Kruipende boterbloem, Ruw beemdgras en
Speenkruid constant aanwezig.
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Binnen de associatie worden drie subassociaties onderscheiden, die elk een
karakteristieke plaats binnen de nat-droog-gradiënt innemen : (1) cynosuretosum,
(2) typicum en (3) calthetosum . De eerste subassociatie, cynosuretosum, is
gebonden aan betrekkelijk droge en minder voedselrijke standplaatsen, die
relatief kort worden geïnundeerd. Kenmerkend voor deze droge subassociatie
zijn Gewoon duizendblad, Kamgras, Gewoon struisgras, Bosveldkers, Gewone
veldbies, Tijmereprijs en Veldereprijs. De derde subassociatie, calthetosum, komt
voor op plaatsen die relatief langdurig onder water staan . Voor deze natte
subassociatie zijn Gewone dotterbloem, Scherpe zegge, Echte koekoeksbloem,
Tweerijige zegge, Liesgras en Veenwortel ka rakteristiek. De subassociatie typicum
staat in standplaats tussen de beide vorige subassociaties in; kenmerkende
soorten voor deze subassociatie ontbreken. De droge subassociatie heeft haar
optimum in het bovenstroomse deel van het stroomgebied van Zwarte Water en
Vecht; de natte subassociatie komt juist in het gedeelte stroomafwaarts optimaal
voo r.
In het rivierengebied grenzen kievitsbloemhooilanden op de hogere delen aan
graslandtypen van het Glanshaver- en Kamgras-verbond. Aan de natte kant
grenzen ze aan begroeiingen die behoren tot het Dotterbloem-verbond en de
Riet-klasse.

1~1.
1950 1990
Fra nkrljk

1.

1900 1990
Nedoriand

!_
193 0 1990

Eng!!land

t

19SO 1990
Noord-Oultsland

Figuur 4. Verspreidingsgebied van de Wilde kievitsbloem. Binnen het a reaal ( ""." ~li gt
het zwaartepunt van de huidige groeiplaatsen ( • )in Frankrij k (Loire), Nederland (Zwarte
Water en Vecht) en in de Balkan (Donau, Theiss, Mures e n Sava). Voor enkele landen is in
de figuur linksonder de achteruitgang weergegeven in de twintigste eeuw (gebaseerd op
Corporaal et a l., 1993).
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2.3.2 Overige natuurwaarden van kievitsbloemhooilanden
De natuurwaarden van kievitsbloemhooilanden bestaan uit meer dan alleen het
voorkomen van de sterk bedreigde Wilde kievitsbloem. De floristische aspecten
van kievitsbloemhooilanden zijn hiervoor al behandeld, hierna wordt nader
ingegaan op diersoorten die deze hooilanden en het omringende terrein
gebruiken als foerageergebied, voortplantingsbiotoop of leefomgeving.
Karakteristiek voor kievitsbloemhooilanden zijn een aantal weidevogelsoorten.
Grutto en Tureluur zijn regelmatig aanwezig, de dichtheden van deze soorten zijn
echter niet zo hoog als in bemeste graslanden. Bij verdergaande verschraling en
een toenemende soortenrijkdom van de vegetatie zullen de dichtheden afnemen
maar kan het aantal vogelsoorten toenemen. Kritische soorten als Watersnip,
Zomertaling en Kwartelkoning kunnen daarvan profiteren, mits het maaitijdstip
aan de broedtijd is aangepast.
Opvallende insecten van de kievitsbloemhooilanden zijn de dagvlinders. De
buitendijkse bloemrijke hooilanden zijn door de regelmatige overstromingen arm
aan vaste bewoners, maar wel zijn regelmatig gasten en trekvlinders aan te
treffen op zoek naar nectar. Bij verschraling, bijvoorbeeld van dijken, kan de
vlinderbevolking verder toenemen. Soorten die we kunnen aantreffen zijn Klein
geaderd witje, Kleine vuurvlinder, Zwartsprietdikkopje en Bruin zandoogje. In
gebieden met beschutte plekken langs bosjes en rietstroken is het Oranjetipje
aanwezig.
De natuurlijke bestuivers van de Wilde kievitsbloemen zijn hommels; met name
de Aardhommel is een vaste bloembezoeker. Van belang voor hommels zijn
droge plaatsen om hun nest te bouwen. Voor de bestuivers van de Wilde
kievitsbloem is dus niet alleen het hooiland van belang, maar zeker ook de
hogere gronden in de directe omgeving. Deze zullen in het beheer ook de nodige
aandacht moeten krijgen.
Wateren in de uiterwaard zijn verder van belang als voortplantingswater voor
amfibieën. Deze gebruiken de kievitsbloemhooilanden als landbiotoop. Ook de
zeldzame Waterspitsmuis kan langs de randen van deze hooilanden voorkomen.
De soort profiteert van de aanwezigheid van waterplanten en voldoende dekking
langs de oever in de vorm van een goed ontwikkelde oevervegetatie, bos of
rietland. De Waterspitsmuis wordt onder andere aangetroffen in de IJsseldelta en
in de omgeving van het Vechtdal, in schoon en matig voedselrijk water. Veel
andere diersoorten gebruiken de kievitsbloemhooilanden als foerageergebied,
waaronder reeën en in de winter ook ganzen.
2.4 Verspreiding van de Wilde kievitsbloem

De Wilde kievitsbloem is een Europese soort, waarvan het huidige areaal zich
uitstrekt van Zuid-Engeland en West-Frankrijk in het westen tot Oekraïne in het
oosten. Noordwaarts komt de soort voor tot in Zuid-Zweden, in het zuiden vormt
de Balkan de grens (zie figuur 4). In Zuidwest-Europa ontbreekt de soort. De
belangrijkste populaties komen tegenwoordig voor in Frankrijk (dal van de Loire),
Nederland (langs Zwarte Water en Overijsselse Vecht), de Balkan (zijrivier van de
Donau), Duitsland (Elbe) en Polen.
In Nederland is de soort nooit algemeen geweest, maar kwam plaatselijk zeer
talrijk voor. De Wilde kievitsbloem is in Nederland, net als de populaties van
andere landen in West-Europa, sterk achteruit gegaan. Volgens Corporaal et al.
(1993) kwamen in 1900 naar schatting so miljoen bloeiende exemplaren voor,
waarvan in het begin van de jaren negentig nog slechts s 96 over is. Het huidige
aantal Wilde kievitsbloemen wordt door Corporaal geschat op 4 à s miljoen
bloeiende én niet-bloeiende exemplaren.
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Figuur

s. Groei plaatsen van de Wilde kievitsbloem in de periode 1989-1999.

Aantal exemplaren:
() 1 - 10

0

11 - 100

•

101 - 1000

•

> 1000
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Figuur 6. Historische verspreiding van de Wilde kievitsbloem in Overijssel.
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De grootste populatie Wilde kievitsbloem in Nederland komt voor in WestOverijssel langs Zwarte Water en Overijsselse Vecht, daarnaast zijn nog
natuurlijke groeiplaatsen bekend uit Zuid-Holland (Gouda en Nieuwkoopse
plassen), Utrecht, Groningen, Friesland, Noord-Holland en recent een nieuwe
vindplaats bij Voorst in Gelderland (zie figuur 1). Vroeger kwamen ook veel Wilde
kievitsbloemen voor rondom Den Haag; er zijn ook oude meldingen van
groeiplaatsen in Zeeland, ten zuiden van Breda, bij Dordrecht, uit de
Alblasserwaard en uit de Biesbosch (mede gebaseerd op gegevens van FLORIVON,
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FLOR ON).
In Nederland staat de Wilde kievitsbloem nog steeds onder druk, zo zijn in ZuidHolland nog vrij recent groeiplaatsen van Wilde kievitsbloem in de omgeving van
Leiden en Gouda verdwenen door stadsuitbreiding en in Overijssel heeft nog
recent een groeiplaats bij Zwolle moeten wijken voor een bedrijventerrein. In
Friesland zijn veel groeiplaatsen in de plassengebieden vernietigd door
"g ras landverbetering" .
2.5 Huidige verspreiding in Overijssel

In Overijssel komt de Wilde kievitsbloem plaatselijk nog zeer talrijk voor, dit
wordt geïllustreerd door figuur 5. De gekleurde stippen in dit figuur
vertegenwoordige n aantalsklassen van de Wilde kievitsbloem, waardoor de
gebieden waar nog de meeste planten voorkomen er goed uitspringen . Vroeger
kende de soort een ruimere verspreiding in Overijssel, wat blijkt uit de historische
verspreiding in figuur 6 (mededeling A. Corporaal). Langs de Vecht kwam de soort
voor tot bij Dalfsen en ook langs de Reest lagen terreinen met kievitsbloemen.
Rond 1900 heeft D. Lako een kaart samengesteld met de verspreiding van de
Wilde kievitsbloem (figuur 7). Deze kaart geeft echter een verre van compleet
beeld van de werkelijke verspreiding in die periode, omdat Lako vooral langs
wegen inventariseerde.
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van gebieden in Ove rijssel waar de Wilde
kievitsbloem de laatste 10 jaar nog is waargenomen . Ook is opgenomen wie de
eigenaar of beheerder is van het desbetreffende terrein, in hoeverre de Wilde
kievitsbloem populatie de afgelopen S jaar is veranderd en een globale schatting
van het huidige aantal bloeiende exemplaren. In figuur 8 is de ligging van de
gebieden weergegeven .
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Figuur 7. De verspreiding van Wilde kievitsbloem zoals door D. Lako rond
1900 is waargenomen (orgineel: Natuurmuseum Enschede).
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Tabel 1. Overzicht van terreinen waar de Wilde kievitsbloem in de periode 1989-1999 is
waargenomen. De schatting van bloeiende Wi .de kievitsbloem is in klassen ingedeeld:
• =1-100 exemplaren; • • =101-1000 exemplaren; • • • =1000-10.000 exemplaren;
• • • • = 10.000-100.000 exemplaren;• •-••> dan 100.000 exemplaren. • : gegevens uit 1989.
verandering in aantal
'94-'99

Aantal

toename

"
".

Terreinen langs Zwarte Water en
Zwarte Meer

Eigenaar of beht,erder

Groote Buitenlanden

Natuurmonumenten (32,6 ha)

Broekenpolder

Natuurmonumenten en particulier

?

Oostelijke Buitenlanden

Natuurmonumenten en particulier

?

Groot Cellemuiden

Staatsbosbeheer (5,6 ha) en particulier

?

Veldiger buitenland

Staatsbosbeheer (95 ha grasland) en
particulier

Klein Cellemuiden

Staatsbosbeheer (25,8 ha) en
particulier

?

Roebolligehoek

Staatsbosbeheer (12,7 ha) en
particulier

afname

Holter buitenland

Staatsbosbeheer (30 ha grasland) en
particulier

toename

Genne-Overwaters

Staatsbosbeheer (1 ha) en particulier

afname

uiterwaard bij Stadsbroek

particulier

afname

Diezerdijk

gemeente Zwoll•! (10 ha; beheer
KNNV)

toename

toename

Terreinen langs de Overijsselse Vecht
Buitenlanden Langenholte

Landschap Overijssel (97 ha) en
particulier

Genneger buitenland (tot Arnichem) Staatsbosbeheer (28 ha) en particulier
oeverlanden langs de Vechtdijk (tot
na spoorlijn)

Staatsbosbeheer (3 ha) en particulier

uiterwaard bij de Dassenberg

particulier

Maatgrave

Staatsbosbeheer (10 ha) en particulier

toename
afname
afname
waarschijnlijk afname
toename

••
•
•••
"

..••••

..•••

".

••
••

..

"".

"
•••
"

..".

Terreinen langs de IJssel
Uiterwijk (uiterwaard IJsselmuiden)

Staatsbosbeheer

Scherenwelle

Staatsbosbeheer (Go ha)

Het Engelsche werk bij Zwolle

gemeente Zwoll•!

?

waarschijnlijk afname
gelijk

•
•

".

Terreinen binnendijks en overige terreinen
pa~:iculier,

gemeente

waarschijnlijk gelijk

Soestwetering, Nieuwe Wetering,
Almelose kanaal

waterschap,
Zwolle

Molenpolder

Staatsbosbeheer (43 ha)

Polder Sekdoorn

particulier

Stadsgaten Hasselt

Staatsbosbeheer

gelijk

nabij kolken De Driehoek (Hasselt)

Staatsbosbeheer

toename

Jutjesriet (polder Mastenbroek)

Staatsbosbeheer (170 ha)

toename

A28, afslag Ommen (bij Berkum)

Rijkswaterstaat

park de Wezenlanden, provinciehuis gemeente Zwolle (20 ha)

toename
?

?

gelijk

Aa landen en Brinkhoek in Zwolle

gemeente en particulier

?

Bosje zwembad en park Hasselt

gemeente

?

".
".

".
••

•
••
".
•
".
•

-
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Figuur 8. Terreinen waar de Wilde kievitsbloem (•)in de periode 1989-1999 is waargenomen.
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3 BELEIDSASPECTEN

3.1 Beleidsuitspraken
Nationaal beleid

De Wilde kievitsbloem geniet bescherming onder de Natuurbeschermingswet; de
soort mag niet worden geplukt of uitgestoken en in principe is ook zijn
groeiplaats beschermd. In het door de Tweede Kamer vastgestelde
Natuurbeleidsplan (NBP) wordt de Wilde kievitsbloem genoemd als een van de
soorten waar speciale aandacht naar uit gaat in het natuurbeheer. In dit plan is de
bescherming van de Wilde kievitsbloem tevens te plaatsen onder het behoud van
het Genetisch Kapitaal. Dit sluit aan op de internationale verplichting tot behoud
van biodiversiteit (Verdrag Biologische Diversiteit, 1992).
Een nevendoelstelling van het soortenbeleid is de draagvlakvergroting voor het
natuurbeleid in Nederland. Door de Wilde kievitsbloem meer aandacht te geven
wordt de acceptatie vergroot voor het algehele natuurbeheer bij de betrokken
belangengroepen en worden andere overheden, particulieren en
grondgebruikers gestimuleerd om mee te werken aan de realisatie van de
hoofddoelstelling van het natuurbeleid. De bredere aandacht voor de
bescherming van de soort komt tot uitdrukking in het Handboek Natuurdoeltypen
in Nederland (Bal et al., 1995). Het Handboek geeft informatie over de nadere
invulling van de Ecologische Hoofdstructuur uit het NBP. De Wilde kievitsbloem
staat hierin vermeld als een kenmerkende soort voor een aantal natuurdoeltypen,
zoals nat en vochtig schraalgrasland.
Provindaal beleid

De Provincie Overijssel zet zich in voor de bescherming van de Wilde
kievitsbloem. Vanaf 1964 is de soort in Overijssel beschermd volgens een
Provinciale Verordening. In het Beleidsplan Natuur en Landschap Overijssel is de
kievitsbloem opgenomen als doelsoort voor het natuurbeleid. Groeiplaatsen van
de Wilde kievitsbloem genieten dan ook directe bescherming. Aantasting van
deze groeiplaatsen is alleen bij hoge uitzondering toegestaan. Daarbij is men
gehouden aan het compensatiebeginsel, zoals opgenomen in het Streekplan
West-Overijssel (1993). Aantasting van gebieden met kievitsbloemen is alleen
mogelijk indien sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang én als
alternatieve locaties of uitvoeringswijzen ontbreken. In dat geval moet de schade
worden gecompenseerd. De concrete uitvoering van dit compensatiebeginsel is
verwoord in 'Richtlijnen voor de toepassing van het compensatiebeginsel voor
natuur, bos en landschap' (Provincie Overijssel, 1999). Voor de aandachtssoorten
uit het Beleidsplan Natuur en Landschap Overijssel, waaronder de Wilde
kievitsbloem, dient de compensatie gericht te zijn op het realiseren van een
nieuw en compleet biotoop. Een andere mogelijkheid is het verbeteren van een
bestaand biotoop of de verbetering van de leefomstandigheden voor de
betreffende soort in een regio.
De compensatie moet bij voorkeur direct aangrenzend aan het resterende
natuurgebied plaatsvinden. Indien dat onmogelijk is heeft aansluiting bij de
Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) de voorkeur. De
kievitsbloemhooilanden behoren tot de categorie van moeilijk te vervangen
natuurtypen. Het compensatiegebied zal in omvang 1,3 maal zo groot moeten
zijn bij aansluiting op deze PEHS en 1,7 maal groter dan het verloren gegane
gebied bij een geïsoleerde ligging.
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3.2 Positie op rode lijst
De Wilde kievitsbloem is in de 'Rode lijst' (Weeda et al"
bedreigd (rode lijst categorie 2).

1990)

vermeld als sterk

3.3 Internationale betekenis
De groeiplaatsen van de Wilde kievitsbloem in Nederland zijn van internationaal
belang aangezien een belangrijk deel van de totale wereldpopulatie in Nederland
te vinden is. West-Overijssel, het dal van de Loire in Frankrijk en de Donau met
enkele zijrivieren op de Balkan vormen thans de voornaamste kerngebieden voor
de Wilde kievitsbloem (zie figuur 4). De populaties staan in het gehele
verspreidingsgebied sterk onder druk. In Nederland is zowel het aantal
vindplaatsen als het aantal individuen per vindplaats, buiten de reservaten, sterk
afgenomen.
Het internationale belang van de Wilde kievitsbloem in Nederland komt tot
uitdrukking in de Habitatrichtlijn. Deze overeenkomst is door de Nederlandse
overheid ondertekend en vormt een belangrijke basis voor de
beschermingsmaatregelen (zie § 3.4). Op basis van deze richtlijn is het gebied
Zwarte Water met haar uiterwaarden, in totaal 1000 hectare, als
habitatrichtlijngebied aangewezen.

3,4 Internationale afspraken
De Habitatrichtlijn heeft tot hoofddoel het behoud van de biologische
biodiversiteit. De richtlijn dient ervoor te zorgen dat speciale beschermingszones
worden aangegeven om het herstel of de handhaving van de natuurlijke habitats
en soorten binnen Europa te waarborgen. Het Zwarte Water is aangewezen op
basis van de aanwezigheid van het habitat 'Laaggelegen schraal hooiland'. De
definitieve aanwijzing als speciale beschermingszone zal pas later volgen bij de
vaststelling van de NATURA 2000 gebieden; Natura 2000 is een soort ecologische
hoofdstructuur voor Europa. Daaraan voorafgaand dienen de natuurwaarden van
de habitatrichtlijngebieden beschermd te worden. leder plan of project in of nabij
een dergelijk gebied zal getoetst moeten worden op de mogelijk negatieve
gevolgen voor de natuurwaarden binnen het gebied. De natuurlijke kenmerken
en waarden waarvoor het gebied is aangewezen mogen niet worden aangetast.
Zijn de gevolgen voor de natuur gering dan kunnen bevoegde instanties
toestemming geven voor het bedoelde plan of project. Indien wel gevaar dreigt
voor de natuurwaarden dan kan een project alleen doorgang vinden als er
dwingende redenen van groot openbaar belang zijn én alternatieve oplossingen
ontbreken voor de plannen of projecten. In dat geval bestaat wel de verplichting
om compenserende maatregelen te treffen waardoor de algehele samenhang van
Natura 2000 in stand blijft. In veel gevallen zal voor plannen of projecten in
gebieden behorende bij Natura 2000 het opstellen van een Milieu-EffectRapportage noodzakelijk zijn.
Voor Nederland zijn er directe positieve gevolgen van de aanwijzing van
gebieden voor Natura 2000. Gebieden die zijn aangewezen onder Natura 2000
komen bovendien in aanmerking voor Europese subsidie uit het zogeheten LIFEfonds. Herstel of de verdere ontwikkeling van aangewezen natuurgebieden kan
daaruit gefinancierd worden.
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4 DOELSTELLING

De Wilde kievitsbloem is de afgelopen decennia sterk achteruitgegaan. Buiten de
reservaatsgebieden is niet alleen het aantal vindplaatsen maar ook het aantal
individuen per locatie afgenomen. Alleen op percelen waar een
beheersovereenkomst met een zwaar pakket is afgesloten (niet maaien/weiden
vóór 15 juni) blijft de populatie stabiel of is er een lichte toename. Binnen de
reservaten heeft de soort zich uitgebreid in de percelen waar een aangepast
beheer wordt gevoerd. In de huidige situatie zijn herstel en behoud van
bestaande groeiplaatsen gewenst.
Het actieplan heeft als eerste doel het beschermen van de laatste groeiplaatsen
van de Wilde kievitsbloem in een aantal kansrijke gebieden. Voor de lange
termijn is een duurzame overleving van de Wilde kievitsbloem in het
verspreidingsgebied van Overijssel het uitgangspunt. Duurzame populaties
binnen een natuurlijk riviersysteem en op plaatsen waar de grondwaterstand
voor goede omstandigheden zorgt, zullen de instandhouding moeten
garanderen.
De maatregelen die voortkomen uit de korte en lange termijn doelstelling komen
niet alleen ten goede aan de Wilde kievitsbloem maar ook aan de specifieke
plantengemeenschap en de daarbijbehorende fauna (zie§ 2.3).
Hoofddoelstelling:
de Wilde kievitsbloem behouden voor de Nederlandse flora.
Internationale en nationale verplichtingen vereisen de
bescherming van de Wilde kievitsbloem en zijn groeiplaatsen.

duurzame

Korte termijn doelstelling, gedurende de periode 2000 - 2005:
de huidige vindplaatsen van de Wilde kievitsbloem beschermen en
voorkomen dat groeiplaatsen verdwijnen.
Lange termijn doelstelling, in de periode 2000 - 2010:
randvoorwaarden scheppen voor de ontwikkeling van duurzame, vitale
populaties in het natuurlijke verspreidingsgebied van de Wilde kievitsbloem.
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5 VOORWAARDEN VOOR DE INSTANDHOUDING VAN DE WILDE KIEVITSBLOEM
5.1 Zaadverspreiding

De Wilde kievitsbloem verspreidt zich in hoofdzaak door middel van zaad. Bij
rijpheid springt de zaaddoos open en door heen en weer waaien valt een deel
van de zaden eruit; door de wind kunnen ze wat verder worden meegenomen.
Daarna valt de stengel met zaaddoos om, waarna de resterende zaden
geconcentreerd rondom de zaaddoos op de grond terecht komen. Via water
kunnen de grootste afstanden worden afgelegd: na overstroming worden de
zaden, die door de aanwezigheid van luchtholten blijven drijven, stroomafwaarts
meegevoerd; ook het bolletje dat ontstaat na kieming, de protocorm, kan door
het water worden verplaatst en bij hoge uitzondering bij bodemerosie zelfs de
bol. Overstroming is dus een belangrijke voorwaarde voor uitbreiding van
groeiplaatsen en daarmee voor verspreiding van genetisch materiaal over grotere
afstanden. De mens speelt ook een actieve rol bij de verspreiding door hooien en
transport van hooi. Door moderne landbouwmethoden (m.n. hooi transporteren
in plastic verpakking) komt deze vorm van zaadverspreiding minder voor.
5.2 Kieming van zaad

Het optimale milieu voor kieming en voor groei van de kiemplant is een open,
vochtige bodem met een vegetatiebedekking van 35-SO %, die door inundatie
wordt gecreëerd. Kieming vindt plaats na een koude periode, als de bodem
voldoende droog is en de dagen lengen. In minder geschikte situaties, zoals op te
voedselrijke of te voedselarme groeiplaatsen of onder te natte omstandigheden,
is het kiemingspercentage lager of blijft kieming zelfs achterwege.
Het percentage kiemkrachtige zaden is hoog, maar de kiemkracht blijft niet lang
behouden: de meeste zaden behouden hun kiemkracht slechts één jaar, een klein
deel blijft nog ongeveer drie jaar kiemkrachtig. Een plant produceert jaarlijks
ongeveer 250 zaden, van alle zaden bereikt echter slechts 1 promille het juveniele
stadium.
5.3 Bloei en zaadvorming

Gedurende de bloeitijd is een ongestoorde ontwikkeling van de plant belangrijk.
Plukken, afvreten, maaien of langdurige inundatie van bloeiende planten heeft
een ongunstige invloed op de verjonging van de populatie. Dit komt enerzijds
omdat er geen rijp zaad gevormd wordt, anderzijds omdat de Wilde kievitsbloem
door te vroeg maaien of afvreten weer in een steriele fase kan terugvallen (zie
jaarcyclus).
Voor de bevruchting is de soort in het begin van de bloei aangewezen op
kruisbestuiving. Bloembezoekers en bestuivers zijn vooral Aardhommels (Bombus
terrestris). Als bestuiving door insecten achterwege blijft, vindt zelfbestuiving
plaats doordat één van de zes helmdraden zich tot stempelhoogte verlengt. Uit
onderzoek blijkt echter dat de zaadvorming 10 keer hoger is na bestuiving door
insecten dan door zelfbestuiving.
5.4 Standplaats
Open vegetatiestructuur
De Wilde kievitsbloem is een plant van hooilanden op vrij voedselrijke grond, die
's winters drassig zijn of onder water staan en 's zomers niet sterk uitdrogen. De
optimale vegetatiedichtheid voor de Wilde kievitsbloem is 50-80 %, maar de soort
handhaaft zich ook goed in een dichtere vegetatie. Voor volwassen planten is het
van belang dat de vegetatie niet te dicht en niet te open is. In een dichte
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vegetatie is de concurrentie groot, een open vegetatie is ongunstig vanwege de
lage luchtvochtigheid.
Natuurlijk peilverloop waterstand

De Wilde kievitsbloem is geen concurrentiekrachtige soort. Een hoge
grondwaterstand of inundatie in het winterhalfjaar versterken de uitgangspositie
van de plant ten opzichte van concurrentiekrachtige grassen: natte gronden
hebben in het voorjaar een lage bodemtemperatuur, waardoor de ontwikkeling
van grasachtigen pas laat op gang komt. De Wilde kievitsbloem kan, omdat het
een bolgewas is, wél vroeg tot ontwikkeling komen en heeft in april al een
aanzienlijk deel van haar jaarcyclus achter de rug. De grootste concurrent is het
zich relatief vroeg ontwikkelende gras Grote vossenstaart. De optimale
grondwaterstand voor de Wilde kievitsbloem is plas-dras in de winter en circa 50
cm onder maaiveld in de zomer.
De buitendijkse populatie is daarom gebaat bij een zo natuurlijk mogelijk
functionerend riviersysteem met een 'gedempte' overstromingsdynamiek, zoals
in de benedenloop van rivieren wordt aangetroffen. Inundaties spelen hier een
belangrijke rol bij de verspreiding van zaad. Ook blijft bij een inundatieduur van
10-20 dagen de vegetatie~tructuur open. Door de jaarlijks wisselende
waterstanden in de uiterwaarden kan de soort zowel in het vrij natte, lagere deel
voorkomen als in relatief droge, hogere terreingedeelten. Tussen de hoogste en
laagste groeiplaatsen in de uiterwaard is het hoogteverschil ongeveer 50 cm. Een
uiterwaard met veel variatie in reliëf is daarom een uitermate geschikt biotoop
voor de Wilde kievitsbloem. In beide uiterste milieus binnen de nat-drooggradiënt ontbreekt de soort echter. De hoogste dichtheden van de Wilde
kievitsbloem worden aangetroffen bij 2-4 inundatieperioden per jaar.
De binnendijkse groeiplaatsen staan onder invloed van grondwaterfluctuaties.
Deze terreinen zijn meestal vrij vlak, waardoor het verloop van het
grondwaterpeil in de loop van het seizoen nauw luistert. Het grondwaterpeil
moet nauw aansluiten bij de milieueisen van de Wilde kievitsbloem om kieming
en groei van de jonge planten mogelijk te maken. De standplaatsen van de Wilde
kievitsbloem blijken in Nederland, maar ook in Frankrijk en Duitsland, steeds sterk
positief beïnvloed te worden door een watertype waarvan de eigenschappen
sterk overeen komen met grondwater.
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WILDE KIEVITSBLOEM
HET JUISTE BEHEER OP DE JUISTE STANDPLAATS

De standplaats is belangrijk maar ook het juiste beheer is bepalend voor het al
dan niet voorkomen van de Wilde kievitsbloem.
Hooilandbeheer

Optimaal voor de Wilde kievitsbloemen is een hooilandbeheer, waarbij het
maaitijdstip tussen 15 juni en 15 juli moet liggen. Het maaitijd stip is belangrijk,
omdat vroegtijdig maaien van de bloeiende plant de verjonging remt. Vaak is
twee keer maaien per jaar noodzakelijk, waarbij de tweede maaibeurt het best
aan het eind van de zomer kan plaatsvinden.
Beweiding

In plaats van een tweede maaibeurt kan ook nabeweiding plaatsvinden,
waarbij de veebezetting niet hoger mag zijn dan één koe of paard per ha. Ook
begrazing door ganzen in de winter kan ervoor zorgen dat de vegetatie kort is
aan het begin van het voorjaar. Plaatselijk vindt ook natuurlijke beweiding
plaats door reeën. Voorbeweiden heeft een negatief effect op de ontwikkeling
van de soort. Vaak is de bodem dan nog te nat en treedt verdichting op; ook is
de kans groot dat planten worden afgevreten of vertrapt.
Bemesting

Bemesting bevordert de groei van grassen en heeft daardoor een negatief
effect op de concurrentiepositie van de Wilde kievitsbloem. Bij een optimaal
kievitsbloembeheer moet daarom het gebruik van organische mest of
kunstmest achterwege blijven. Uit onderzoek van Brengers in de periode 19901998 blijkt dat met een zwaar beheerspakket, niet maaien en weiden vóór 15
juni, het aantal kievitsbloemen ongeveer gelijk blijft of licht toeneemt. Bij een
lichte bemesting kunnen kievitsbloemen zich handhaven, dit biedt ook
mogelijkheden voor weidevogelbeheer.
Op plaatsen waar de Wilde kievitsbloem in bos of struweel staat kan het
noodzakelijk zijn om te dunnen, zodat voldoende licht op de bodem valt.
Over knelpunten in het beheer van graslanden en de benodigde maatregelen
valt meer te lezen in § 6.4.
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6.1 Wetgeving en Ruimtelijke ordening
Wetgeving
De huidige Natuurbeschermingswet verbiedt het uitsteken en plukken van Wilde
kievitsbloemen. Een vergaande bescherming van de groeiplaatsen is echter niet
duidelijk geregeld. In principe bestaat de mogelijkheid de
Natuurbeschermingswet te gebruiken om groeiplaatsen te beschermen. De wet
geeft echter onder voorwaarden de mogelijkheid tot ontheffing van de
gebodsbepalingen. Het is dan ook onduidelijk of het verspreidingsgebied van de
Wilde kievitsbloem in voldoende mate duurzame bescherming zal genieten onder
de Natuurbeschermingswet. Ontheffing is volgens een Koninklijk Besluit mogelijk
indien er geen andere bevredigende oplossing bestaat voor de plannen én er
geen afbreuk wordt gedaan aan het streven een duurzame populatie van Wilde
kievitsbloem in zijn natuurlijke verspreidingsgebied in stand te houden.
Verschillen in interpretatie zijn echter mogelijk door de clausule dat 'in het
belang van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van
redenen van sociaal of economische aard' de ontheffing alsnog kan worden
verleend.
Hoe de bescherming van de Wilde kievitsbloem in de nieuwe Flora- en fauna wet
zal worden geregeld, is nog onduidelijk. In de nabije toekomst zal het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zorg moeten dragen voor een adequate
bescherming door de nadere invulling van de Flora- en Faunawet en de
Natuurbeschermingswet 1998.
Ruimtelijke ordening
De bescherming van de Wilde kievitsbloem moet ook op het gebied van de
ruimtelijke ordening een plaats krijgen. Wegen, stadsuitbreiding,
industrieterreinen en andere infrastructurele projecten zorgen voor een directe
afname van de groeiplaatsen. De overheden zullen bij hun planvorming
vroegtijdig een zorgvuldige afweging moeten maken. Waar de bescherming van
de Wilde kievitsbloem niet mogelijk is, zal het compensatiebeginsel doorgevoerd
moeten worden (zie § 3.1). Daarbij dient voorop te staan dat de initiatiefnemer
voor een project ook verantwoordelijk is voor het behoud van de Wilde
kievitsbloem.
6.2 Verloren gaan van groeiplaatsen
Groeiplaatsen van de Wilde kievitsbloem kunnen verloren gaan door een aantal
oorzaken. Voor iedere ingreep is aangegeven op welke wijze dit dient te worden
voorkomen. Veelal is een goede bescherming vanuit de ruimtelijke ordening de
enige oplossing.
Ontzandingen, aanleg van wegen en industrieterreinen en stadsuitbreiding
In streek- en bestemmingsplannen moet duidelijk worden aangegeven
waar de belangrijkste groeiplaatsen van de Wilde kievitsbloem liggen.
Wijzigingen van de bestemming mogen niet zonder meer worden
doorgevoerd. In het uiterste geval is compensatie binnen het
natuurlijke verspreidingsgebied mogelijk door verwerving en
inrichting van nieuwe terreinen.
Egalisatie van graslanden
In de uiterwaarden komt de Wilde kievitsbloem voor binnen een
bepaald nat-droog-traject, waarbij de soort op de hoge ruggen en in
de slenken ontbreekt. Door egalisering van percelen wordt het nat-
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droog-traject sterk ingekort, zodat een geschikt kiemingsmilieu minder
vaak voorkomt.
Het is wenselijk dat in het bestemmingsplan is opgenomen dat geen
egalisatie mag plaatsvinden in (potentiële) kievitsbloem-hooilanden.
Omzetting van grasland
Bij de omzetting van grasland naar (maïs)akker gaan groeiplaatsen
verloren. De groeiplaats wordt niet alleen op korte termijn vernietigd,
maar is waarschijnlijk zelfs definitief ongeschikt voor de Wilde
kievitsbloem. Op voorheen omgeploegde percelen waar het
hooilandbeheer weer is hersteld is de terugkeer van de soort nog
nergens geconstateerd (zie kennisleemte § 6.6).
Maaivelddaling onder invloed van ontwatering
Door ontwatering droogt het veenpakket in de ondergrond plaatselijk
uit. Met name op plekken waar een dik veenpakket ondiep in de
ondergrond aanwezig is vindt daling van het maaiveld plaats.
Ontginning en ontwatering van binnendijkse polders versterken dit
proces. Vooral langs het Zwarte Water tussen Hasselt en Zwartsluis ligt
bij de dijk slechts een dun kleipakket op de veenlaag, hier is de
bodemdaling het grootst. Deze plekken zijn momenteel al te nat voor
de Wilde kievitsbloem of worden dat op vrij korte termijn. Langs de
rivier ligt een hoge rug waar het veenpakket dieper in de ondergrond
ligt waardoor nauwelijks bodemdaling optreedt.
Op welke manier de bodemdaling valt tegen te gaan, is vooralsnog
onduidelijk. Maatregelen op het gebied van de waterhuishouding
zullen ingrijpend zijn, omdat deze over een groot gebied dienen plaats
te vinden en niet beperkt blijven tot een enkel kievitsbloemperceel.
Bovendien moeten deze aanpassingen in de waterstand, gezien de
geschetste problematiek, niet alleen buitendijks maar ook binnendijks
plaatsvinden.
6.3 Hydrologie en waterkwaliteit

De hydrologie speelt een grote rol in het voorkomen en voortbestaan van de
Wilde kievitsbloem.
Inundatie

Overstromingen in de uiterwaarden hebben tegenwoordig voor de Wilde
kievitsbloem naast positieve ook negatieve effecten. Door inundatie ontstaat een
open vegetatiestructuur op een vochtige bodem, een geschikt kiemingsmilieu
voor de Wilde kievitsbloem. Bovendien spelen overstromingen ook een
belangrijke rol bij de zaadverspreiding. De hoge concentratie voedingsstoffen in
het rivierwater houdt echter ook een voedselrijk milieu in stand waarvan
concurrentiekrachtige soorten voordeel hebben. Tussen Kadoelen en Hasselt
staan de uiterwaarden van het Zwarte Water ook onder invloed van alkalisch,
sulfaatrijk water uit het Rijnsysteem (IJssel). Deze invloed is groot bij sterke
noordwestenwind, wanneer water uit het IJsselmeer wordt opgestuwd. 's Zomers
wordt bij lage afvoer van het Zwarte Water IJsselmeerwater ingelaten, dat door
wegzijging vanuit de rivier in het bodemwater van de uiterwaarden doordringt.
Tevens komt Rijnwater, weliswaar sterk verdund, via het Twentekanaal en de
Overijsselse Vecht, in kievitsbloemterreinen terecht.
Naast nitraat, fosfaat en kalium kan ook sulfaat negatieve effecten hebben in de
uiterwaarden. Hoge sulfaatconcentraties kunnen interne eutrofiëring tot gevolg
hebben doordat het aan ijzer gebonden fosfaat door sulfide wordt verdrongen;
dit fosfaat komt daardoor beschikbaar voor het gewas. Verontreiniging van
grondwater met sulfaat, ijzer en nitraat kan ook de afbraak van opgehoopt
organisch materiaal (bijvoorbeeld veen in de ondergrond) versnellen, waarbij
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voedingsstoffen vrijkomen. Bovendien kan vrij sulfaat in de bodem worden
omgezet in sulfide, dat giftig is voor veel planten waaronder de Wilde
kievitsbloem. Eutrofiëring via grond- of rivierwater kan tot uiting komen in
verruiging van de vegetatie, maar ook door verschuiving in soortensamenstelling
bij een gelijkblijvend productieniveau (Lamers et al., 1999). Wat de effecten op
kievitsbloemhooilanden zijn van stoffen als nitraat, fosfaat, kalium en sulfaat uit
het IJsselwater zijn nog onvoldoende onderzocht.
In kievitsbloemgraslanden moet de invloed van voedselrijk water zoveel mogelijk
geweerd worden. Ten noorden van Hasselt houden zomerkaden dit water voor
een deel tegen. Daarnaast kan door een voldoende hoge grondwaterstand in de
uiterwaarden wegzijging vanuit de rivier in de zomer zoveel mogelijk beperkt
worden. Hiervoor moet ook binnendijks de grondwaterstand voldoende hoog
blijven. 's Winters zijn bij hoge waterafvoer de concentraties voedingsstoffen veel
lager door verdunning en vormen dan geen bedreiging.
De hoogwaterkering bij Ramspol zorgt voor veranderingen in de
overstromingsfrequentie en -duur benedenstrooms van Hasselt. De gevolgen
hiervan zullen pas op termijn merkbaar worden. In verband hiermee laat het
waterschap Groot Salland een monitoringsonderzoek uitvoeren op een aantal
groeiplaatsen van de Wilde kievitsbloem.
Behalve de vuistregel van hoge waterstand in de winter (plas-dras) en grondwater
op ongeveer 50 cm onder maaiveld in de zomer zijn er geen exacte gegevens
beschikbaar over de optimale vochtvoorziening, en evenmin over de chemische
kwaliteit van het grondwater op de groeiplaats.
Verlaging van het grondwaterpeil
Ontwatering in de omgeving, ook binnendijks, zorgt voor een verslechtering van
de vochtvoorziening. Binnendijkse laag gelegen grote, diepe plassen hebben een
zuigende werking naar buitendijks gebied, waardoor een hoge grondwaterstand
daar moeilijk te handhaven is en de invloed van voedselrijk (IJsselmeer)water
groter wordt (zie hiervoor onder inundatie). Enkele zandwinprojecten breiden
zich nog steeds uit. Waar grote plassen grenzen aan kievitsbloemterreinen zullen
de gronden in het voorjaar eerder droog zijn, waardoor grassen zich sneller
kunnen ontwikkelen en sterker concurreren ,met de Wilde kievitsbloem. Ook
afwatering in de percelen zelf, bijvoorbeeld door uitdiepen van sloten, drainage
en onderbemaling van zomerpolders heeft deze negatieve gevolgen voor de
Wilde kievitsbloem. Onderhoud van de sloten blijft echter wel noodzakelijk,
omdat de grond in de zomer droog genoeg moet zijn om te kunnen hooien.
Voor de binnendijks gelegen kievitsbloemhooilanden is de grondwaterstand zeer
belangrijk, omdat deze terreinen meestal erg vlak zijn. In reliëfrijke terreinen is
een geschikt kiemingsmilieu bij verschillende grondwaterstanden steeds op
andere plekken binnen het hoog-laag-traject aanwezig. In vlakke terreinen
worden de kiemingskansen voor een belangrijk deel door de grondwaterstand
bepaald en zijn daarmee in hoge mate beheersafhankelijk. Ook de waterkwaliteit
van het grondwater is erg belangrijk voor de concurrentiepositie van de Wilde
kievitsbloem. Door verontreiniging van het grondwater kunnen bodemprocessen
in gang gezet worden die tot interne eutrofiëring leiden, waarvan snelgroeiende
soorten kunnen profiteren.
6.4 Beheer van graslanden
Het optimale beheer voor kievitsbloemhooilanden is hooilandbeheer zonder
bemesting. De eerste maaibeurt moet tussen 15 juni en 15 juli plaatsvinden.
Indien een tweede keer wordt gemaaid kan dat het best aan het eind van de
zomer plaatsvinden, zodat de vegetatie kort de winter ingaat. De tweede

!?.~.Y.l!.'.~!?.~.~!~~!I~.~-~!?.~.~.!~..Q.Y.~.~1.1.~~~~.................. "."" ........................... "...................... "............................................. ~~

maaibeurt kan ook vervangen worden door nabeweiding, waarbij de
veebezetting niet hoger mag zijn dan één koe of paard per hectare. Plaatselijk is
dit niet nodig omdat de vegetatie kort wordt gehouden door natuurlijke
begrazing (o.a. reeën en ganzen}.
De volgende beheersmaatregelen hebben een negatieve invloed op de
ontwikkeling van kievitsbloemhooilanden en moeten daarom achterwege blijven:
Bemesting
Door het gebruik van kunstmest gaan grassen overheersen. Ook bemesten
met organische mest bevoordeelt grassen, waardoor de Wilde kievitsbloem
onder druk komt te staan. Waar de invloed van bemesting van aangrenzende
percelen door verspoeling van mest merkbaar is in de
kievitsbloemhooilanden moet een bufferzone aangelegd worden.
Vroeg maaien of voorbeweiden
Wanneer vroeg in het jaar al gemaaid wordt vindt geen zaadvorming of
zaadrijping plaats. Bovendien vormt de plant het daaropvolgende jaar niet
opnieuw een bloem en kan zelfs enige jaren 'terugvallen' wat betreft
ontwikkelingsfase, zodat de plant opnieuw in een niet-bloeiende fase
terechtkomt (zwaardvorm of kandelaarvorm}. Bij vroeg beweiden worden
bloemen afgevreten met hetzelfde effect. Bovendien is de bodem vaak nog
vrij nat, zodat door vertrappen bodemverdichting optreedt, wat een
ongunstig effect op de bol heeft. Tevens gaan door vertrapping kiemplanten
en juveniele planten verloren.
Scheuren
Het scheuren van graslanden is funest voor kiemplanten en juvenielen. In
tegenstelling tot sommige andere bolgewassen overleeft de bol van de
Wilde kievitsbloem het scheuren niet.
Doorzaaien van grasland
Zaadmengsels met hoogproductieve grassen verslechteren de
concurrentiepositie van de Wilde kievitsbloem. Bovendien gaat inzaaien vaak
gepaard met het doodspuiten van de vegetatie en oppervlakkige
grondbewerking.
Herbiciden
Het gebruik van gifstoffen zorgt voor het afsterven van de Wilde
kievitsbloem.
Slepen in het groeiseizoen
Een perceel wordt gesleept als er veel molshopen voorkomen. Vanaf begin
maart komen de kievitsbloemen boven de grond. Door slepen worden de
planten beschadigd en kunnen zich dat jaar slecht of helemaal niet
ontwikkelen. Dit heeft meteen z'n weerslag op de daaropvolgende jaren,
omdat de plant geen goede bol kan vormen en daardoor in het volgende
seizoen niet tot bloei komt. Waar molshopen een probleem vormen voor de
bedrijfsvoering en slepen noodzakelijk is moet dit voor 1 maart worden
uitgevoerd. Mogelijk kan dit probleem ook ondervangen worden door in het
najaar zo lang mogelijk door te gaan met nabeweiden. Op plekken die in de
winter onder water staan vormen mollen geen probleem.
Betreding, berijding, bodemverdichting en beregening
Deze activiteiten leiden tot de overheersing van grassen. Bovendien worden
door betreding en berijding ook direct planten beschadigd of vernietigd.
Langdurige pacht zonder beheersvoorwaarden
De percelen waar deze contracten gelden worden meestal zeer intensief
gebruikt. Indien in een langdurig pachtcontract geen beheersvoorwaarden
zijn opgenomen is het, als de pachter niet meewerkt, onmogelijk om
afspraken te maken over een goed kievitsbloembeheer. Bovendien is het
daardoor vaak onmogelijk om een groter gebied als geheel te beheren en de
grondwaterstand beter te regelen. Dit frustreert een grondeigenaar die een
aangepast beheer voor kievitsbloemen wil doorvoeren.
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Beheer dat gericht is op maximale grasproductie is negatief voor behoud en
ontwikkeling van de Wilde kievitsbloem. Het achterwege laten van maaibeheer
en daarmee verruiging toestaan heeft echter op den duur ook een negatief effect.
Vanaf 2000 gaat het subsidiesysteem voor natuurbeheer veranderen. De
beheerders worden dan afgerekend op zogenaamde meetsoorten die in hun
terreinen voorkomen. In bijlage 1 is de regeling, zoals die voor er
kievitsbloemhooilanden uitziet, nader uitgewerkt. Ook voor agrarisch
natuurbeheer gaan andere normen gelden.
Vanuit de provincie wordt nader onderzocht of door middel van een regeling
"natuurproductie-betaling" geïsoleerde kievitsbloempopulaties veilig gesteld
kunnen worden (als bij weidevogels). Hierbij wordt in eerste instantie gedacht
aan een premie per bloem, bestemd voor eigenaren of beheerders die niet in
aanmerking komen voor andere regelingen.
6.5 Menselijke activiteiten
Een aantal menselijke activiteiten vormt direct een bedreiging voor de Wilde
kievitsbloem en moet zoveel mogelijk vermeden of verboden worden.
Plukken van bloemen of uitsteken van de planten.
Niet alleen het meenemen van de gehele bol, maar ook directe afvoer van de
bloemen beperkt het aantal individuen in de populatie.
Dag- en verblijfsrecreatie in de zomer, met name rond de Agnietenplas en
het Vechterstrand (sommige kievitsbloemterreinen worden op drukke dagen
ook als ligwei gebruikt).
Sportvisserij langs de weteringen
Wilde kievitsbloemen langs de oevers van de weteringen kunnen door vissers
worden vertrapt. Door het creëren van vaste visstekken en voorlichting kan
getracht worden om dit zoveel mogelijk te beperken.
Illegaal dumpen van afval of laten liggen van snoeihout
Op groeiplaatsen van kievitsbloemen kan extra aandacht, controle en tijdige
afvoer de schade beperken.
6.6 Kennisleemten
Hoewel in Nederland al veel ervaring is opgedaan over de ecologie van de Wilde
kievitsbloem zijn er toch nog leemten in de kennis van groeiplaatsfactoren. Ook is
inzicht in de gevolgen van de natuurbeschermingswetgeving beperkt. Deze
kennis is nodig om een effectief en efficiënt beleid mogelijk te maken. De
volgende onderdelen zullen nader moeten worden onderzocht.
Stand plaatsfactoren
Gedetailleerde kennis over o.a. de waterhuishouding en bodemprocessen op
de groeiplaatsen van de Wilde kievitsbloem en de effecten op lange termijn
is nog onvoldoende aanwezig. Vooral voor de evaluatie van het beheer en de
inrichting van terreinen is deze kennis onontbeerlijk.
Hydrologisch onderzoek met peilbuizen wordt aanbevolen, evenals
onderzoek naar de invloed en gevolgen van water uit het Rijnsysteem. Op
percelen met een kievitsbloembeheer waar de soort toch achteruitgaat moet
de oorzaak gezocht worden in veranderingen in hydrologische en
bodemkundige processen: 'Welke processen zijn dat en geldt dit voor een
groter gebied?' en 'Is herstel van kievitsbloemgraslanden mogelijk op
voormalige akkers, op percelen waar de bovenlaag van de bodem sterk is
verstoord of op intensief gebruikte graslanden?' zijn vragen die beantwoord
moeten worden. Ook moet er meer inzicht komen in de bodemchemische
processen die ontstaan als gevolg van aanvoer van sulfaatrijk water op de
groeiplaatsen van de Wilde kievitsbloem. In dit onderzoek kan de
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buitendijkse groeiplaats in de Bocht van Molkwerum (Friesland) betrokken
worden, omdat ook hier verschillende watertypen een rol spelen:
IJsselmeerwater, regenwater en waarschijnlijk ook grondwater.
Juridische en bestuurlijke inpassing van Europese verplichtingen.
Inzicht in de juridische mogelijkheden en hun gevolgen voor de inpassing
van de internationale verplichtingen betreffende de Wilde kievitsbloem in
onze nationale wetgeving zijn gewenst. Een onderdeel van de verplichtingen
is het compenseren van negatieve gevolgen op de populatie(s) door
ingrepen in het landschap. Ervaring met een nadere invulling van dit
zogenoemde compensatiebeginsel en de werking ervan ontbreken eveneens.
Populatie-onderzoek
Er is nog weinig bekend over ontwikkelingen van een populatie: hoe groot
moet een populatie van Wilde kievitsbloem zijn voor behoud van de
genetische variatie. Is kruisbestuiving effectiever dan zelfbestuiving met het
oog op bv. kiemkracht. Voor binnendijkse populaties: op welke afstand vindt
nog uitwisseling plaats van genetisch materiaal tussen verschillende
populaties.
Monitoring van de huidige populatie
Voor een reële schatting van de verspreiding van de Wilde kievitsbloem en
het aantal individuen zou een gebiedsdekkende monitoring van de huidige
populatie gedurende één seizoen moeten plaatsvinden, waarbij alle
bloeiende exemplaren geteld worden. Dit onderzoek zou elke 5 jaar herhaald
kunnen worden. Om beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van een
kievitsbloempopulatie kan op perceelsniveau op een aantal locaties
gedetailleerd onderzoek plaatsvinden: hoeveel bloeiende en niet-bloeiende
exemplaren komen voor en hoe verandert dit in de loop der tijd. Door dit
soort onderzoek kunnen positieve en negatieve ontwikkelingen in een vroeg
stadium worden opgespoord en kunnen maatregelen worden genomen om
negatieve gevolgen om te buigen. Dit onderzoek kan ook gebruikt worden
bij de interpretatie van de gebiedsdekkende monitoring, doordat je inzicht
hebt of het een "goed" of "slecht" kievitsbloemenjaar is.
De keuze van de percelen moet niet alleen worden bepaald door te
verwachten problemen, maar ook percelen met een (ogenschijnlijk) gezonde
populatie moeten erbij betrokken worden als referentie. Hiervoor worden
kleine proefvlakken geselecteerd, zoals reeds is gebeurd in het onderzoek
naar de effectiviteit van verschillende beheersvormen voor de Dienst Beheer
Landbouwgronden en in een monitoring die voor het waterschap Groot
Salland in het kader van de hoogwaterkering bij Ramspol wordt uitgevoerd.
De telling van de verschillende stadia van de Wilde kievitsbloem moet
jaarlijks plaatsvinden om een goed beeld te krijgen van veranderingen als
gevolg van natuurlijke processen, beheer of andere oorzaken. Indien dit
gedetailleerde onderzoek gekoppeld wordt aan een net van peilbuizen in de
directe nabijheid van de proefvlakken kan een relatie gelegd worden met de
grondwaterstand.
Onderzoek naar de historische verspreiding van de Wilde kievitsbloem
De historische verspreiding is onvoldoende bekend, maar is wel belangrijk
met het oog op herstel. Aangenomen dat voor de tweede wereldoorlog de
populatie Wilde kievitsbloem nog nauwelijks achteruit was gegaan, kan door
interviews met de oudere plaatselijke bevolking nog een reconstructie
plaatsvinden.
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6.7 Educatie en voorlichting

Gerichte educatie en voorlichting ontbreken grotendeels. Om het draagvlak voor
de bescherming van de Wilde kievitsbloem te vergroten is structurele voorlichting
nodig aan publiek, beleidsmakers, agrariërs, gemeenten, waterschap en
beheerders en inrichters van het buitengebied.
Voorlichtingsmateriaal is gewenst in de vorm van een brochure, waarin de
problemen en de mogelijkheden voor de Wilde kievitsbloem zijn terug te vinden.
Daarnaast kunnen voorlichtingsborden langs fietspaden in het buitengebied
ervoor zorgen dat omwonenden en voorbijgangers worden geattendeerd op de
aanwezigheid van een bijzondere bloem in een bijzonder landschap. Voorlichting
op scholen of het samenstellen van een lespakket over de Wilde kievitsbloem zal
het draagvlak voor de bescherming vergroten. Naast een algemene
publieksvoorlichting kan gerichte voorlichting plaatsvinden aan beheerders van
het buitengebied, zoals waterschappen en gemeenten.

6.8 Bescherming Wilde kievitsbloem

De bescherming van de Wilde kievitsbloem en zijn groeiplaatsen wordt
uitgevoerd door een aantal overheidsinstanties, terreinbeherende organisaties
(o.a. natuurbeschermingsorganisaties) en particulieren. Coördinatie van de
werkzaamheden is gewenst om een effectieve en duurzame bescherming te
garanderen. Hiervoor zou een platform kunnen worden opgericht waarin de
verschillende geïnteresseerde en belanghebbende instanties en particulieren
vertegenwoordigd zijn. Binnen dit platform kunnen jaarlijks de resultaten van het
gevoerde beleid en beheer worden geëvalueerd, beheerservaringen worden
uitgewisseld en actiepunten worden opgesteld voor de komende periode.

DE WILDE KIEVITSBLOEM IN OVERIJSSEL

Figuur 9. Kerngebieden voor de Wilde kievitsbloem in Overijssel.
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7 KERNGEBIEDEN VOOR DE WILDE KIEVITSBLOEM

Het verspreidingsgebied van de Wilde kievitsbloem is te verdelen in een aantal
deelgebieden. De situering van de gebieden is in figuur g weergegeven. Op basis
van hun huidige waarde en omvang en de historische verspreiding van de Wilde
kievitsbloem zijn zes kerngebieden aangegeven.
Drie kerngebieden onderscheiden zich door hoge dichtheden van de Wilde
kievitsbloem. De gebieden zijn kansrijk voor het behoud of de ontwikkeling van
een sterk kerngebied:
Kern 1: tussen Kadoelen en Hasselt, langs Zwarte Water, Zwolsche
Diep en Zwarte Meer.
Kern 2: tussen Hasselt en Berkum langs Zwarte Water en Overijsselse
Vecht.
Kern 3: langs Nieuwe Wetering, Soestwetering, Almelose kanaal, in
Molenpolder en polder Sekdoorn.
Drie andere gebieden kunnen zich op de langere termijn ontwikkelen tot
belangrijk kerngebieden voor de Wilde kievitsbloem of zijn van belang voor het
behoud van de genetische variatie.
Kern 4: IJsseluiterwaarden rondom Kampen.
Kern s: Jutjesriet in Polder Mastenbroek.
Kern 6: Stadsgaten Hasselt.
Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende deelgebieden. Achtereenvolgens komen de doelstelling, de knelpunten die daaruit voortkomen en de
mogelijkheden om de doelstelling te verwezenlijken aan bod . Een overzicht van
de knelpunten en maatregelen in de terreinen is te vinden in tabel 2.
Langs de rivieren ligt een strook grond dat eigendom is van de Dienst der
Domeinen. Deze strook grond wordt meestal verpacht aan particulieren. Ook
gemeenten verpachten gronden aan derden. Deze overheden kunnen een
positieve bijdrage leveren aan het behoud van kievitsbloemhooilanden door de
pachtovereenkomsten nader te bezien en beheersvoorwaarden op te nemen die
gericht zijn op het behoud van de Wilde kievitsbloem.

Kern

1:

tussen Kadoelen en Hasselt, langs Zwarte Water, Zwolsche Diep en Zwarte Meer
In de uiterwaarden langs het Zwarte Water en nabij de monding hiervan in het
Zwolsche Diep en het Zwarte Meer komt momenteel in een aantal percelen Wilde
kievitsbloem voor, met een grote concentratie in het Veldiger buitenland. De
uiterwaarden bij de monding van het Zwarte Water en het Zwolsche Diep hebben
grote potentie (Broekenpolder, Groote en Oostelijke Buitenlanden).
Doelstelling

Behoud en uitbreiding van terreinen met Wilde kievitsbloem.
Problematiek

Een groot aantal percelen is niet in beheer bij terreinbeherende organisaties. Het
beheer op deze terreinen is veelal niet gericht op de Wilde kievitsbloem.
Aanpassing van het peilbeheer is vaak onmogelijk vanwege agrarische belangen
van tussen- en aanliggende percelen.
In de nabije toekomst wordt verwacht dat het probleem van bodemdaling in de
uiterwaarden als gevolg van inklinking van veenlagen in de ondergrond toe zal
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nemen. Gebiedsdelen kunnen hierdoor ongeschikt worden voor kievitsbloemhooilanden. Vooral op de natste plekken komen deze hooilanden (de natte
subassociatie, zie ook § 2.3.1) hierdoor sterk onder druk te staan.
Maatregelen

Aankopen van de gebieden, afsluiten van beheersovereenkomsten of aanwijzing
als reservaatsgebied zorgt voor een goede aanzet tot de ontwikkeling van een
duurzaam kerngebied. Aankoop is vooral gewenst in gebieden waar
versnippering van verschillende kievitsbloemhooilanden een goed en integraal
beheer in de weg staat (bijvoorbeeld in de Groote Buitenlanden). Daarvoor zullen
meer gebieden als reservaatsgebied aangewezen moeten worden, bijvoorbeeld
uitbreiding Roebolligehoek. In het Veldiger buitenland kunnen gronden als
kievitsbloemhooiland worden aangekocht als onderdeel van de ruilverkaveling
Rouveen. Daarna kan ook het waterbeheer beter worden afgestemd op het
kievitsbloembeheer binnen deze buitenlanden.
Door uitruil van buitendijkse gronden met binnendijkse percelen zou verwerving
van kievitsbloemhooilanden sneller kunnen plaatsvinden.
Voor een goede ontwikkeling van de Wilde kievitsbloem moet een aangepast
beheer worden gevoerd. Extensivering van het beheer kan als voorwaarde
worden opgenomen in nieuw af te sluiten pachtovereenkomsten, onder meer in
de Groote Buitenlanden en Klein en Groot Cellemuiden.
Nader onderzoek

De problemen die zich kunnen voordoen in verband met de bodemdaling
buitendijks vragen om nader onderzoek. De daling kan optreden door
verdroging, waardoor de veenlaag inklinkt. Oplossingen, zoals het inlaten van
rivierwater in de zomer, stuiten vooralsnog op bezwaren, vooral door de
voedselrijkdom en de matige kwaliteit van het rivierwater.

Kern 2: tussen Hasselt en Berkum langs Zwarte Water en Overijsselse Vecht
In dit kerngebied zijn de hoogste dichtheden Wilde kievitsbloemen van ons land
aan te treffen. De situering van de groeiplaatsen in het riviersysteem zorgt voor
goede kansen voor een duurzaam behoud van de soort binnen het systeem. In dit
kerngebied zit weinig veen in de ondergrond, in dunne pakketten, waardoor
bodemdaling nauwelijks een rol speelt.
Kievitsbloemhooilanden op de natste plekken verdienen in dit kerngebied extra
aandacht, omdat deze vorm in kerngebied 1 onder druk komt te staan vanwege
de verwachte bodemdaling.
Het kerngebied loopt van Hasselt zuidwaarts tot net voorbij de spoorlijn over de
Vecht. In dit gebied treden geen problemen op met voedselrijk water, omdat
water uit het IJsselmeer hier nauwelijks komt.
Doel

Kievitsbloemhooilanden behouden en zo mogelijk verder uitbreiden.
Problematiek

In de deelgebieden binnen dit kerngebied is veelal slechts de helft van de grond
in eigendom en beheer van terreinbeherende organisaties. Daarmee is de
bescherming niet duurzaam vastgelegd. In gebieden als Genneger buitenland (tot
Arnichem), Genne-Overwaters en de Oeverlanden langs de Vecht (Arnichem tot
net voorbij de spoorlijn) is sprake van afname van het aantal kievitsbloemen
vanwege een te intensief beheer door particulieren.
In gebieden als het Holter buitenland en Buitenlanden Langenholte is een
toename opgetreden dankzij aankoop en goed beheer door Staatsbosbeheer en
Landschap Overijssel.
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Uitbreiding van twee grote zandwinplassen kan invloed hebben op de
grondwaterstand in de aangrenzende uiterwaarden (Stadsbroek en Oeverlanden
Vechtdijk).
Maatregelen

.

In kerngebied 2 moet het beleid gericht zijn op aaneensluiting van geschikte
percelen door aankopen van tussenliggende gronden en toepassing van
hooilandbeheer of door afsluiten van beheersovereenkomsten.
In gebieden als Genne-Overwaters zijn nog grote groeiplaatsen te vinden,
waarvan slechts een klein deel is veilig gesteld. Het aantal kievitsbloemen op de
particuliere percelen gaat achteruit, daarom zijn op korte termijn maatregelen
nodig om de groeiplaatsen in hun huidige omvang te behouden.
Het aankopen van binnendijkse ruilgronden kan de verwerving van buitendijkse
kievitsbloemgraslanden vergemakkelijken en daarmee de bescherming van de
gebieden versnellen (met name in Genneger buitenland).
Bij het terrein Maatgrave is uitbreiding van het kerngebied mogelijk door
invulling van de ruilverkaveling Marshoek-Hoonhorst. In de uiterwaarden van de
Dassenberg ontbreken voorwaarden voor bescherming van de Wilde
kievitsbloem. Bescherming door aankoop of extensivering via beheerspakketten
zijn gewenst. Door uitruil van buitendijkse gronden met binnendijkse percelen
zou verwerving van kievitsbloemhooilanden ook hier sneller kunnen
plaatsvinden.
Een bijzondere situatie doet zich voor nabij de A28, ter hoogte van de afslag
Ommen. Langs de snelweg groeien vooral aan de voet van het talud
kievitsbloemen, die bedreigd worden door een geplande verbreding van de
rijbaan.

Kern 3: langs Nieuwe Wetering, Soestwetering, Almelose kanaal, in Molenpolder en
polder Sekdoorn

De huidige groeiplaatsen in dit kerngebied zijn gelegen in bermen, aan de voet
van kaden, langs sloten, perceelsranden of onder de hoogspanningsleidingen van
de elektriciteitscentrale waar een extensiever beheer plaatsvindt. Een kleine kern
is te vinden in het SBB-reservaat Molenpolder. In kern 3 zijn goede mogelijkheden
aanwezig voor uitbreiding tot een duurzaam kerngebied voor de Wilde
kievitsbloem. Het gebied ligt bovendien stroomopwaarts van de overige
(potentiële) groeiplaatsen waardoor het gebied kan gaan functioneren als
zaadbron voor terreinen langs het Zwarte Water. Vooral plekken met kruimige
vaaggronden hebben goede potenties.
Doel

Bestaande groeiplaatsen behouden en een duurzaam kerngebied ontwikkelen.
Problematiek

Een groot deel van de gronden is niet in beheer bij terreinbeherende organisaties
en er zijn ook geen beheersovereenkomsten afgesloten. Het intensieve
maaibeheer biedt momenteel op een aantal plaatsen geen kansen voor een
goede ontwikkeling van de Wilde kievitsbloem.
Terreinen die in beheer zijn bij het waterschap Groot Salland worden wel
extensief beheerd (2 keer per jaar hooien). Hier ontbreekt echter veelal de
gewenste nat-droog-gradiënt door een te steil oeverprofiel. Op plaatsen waar de
kievitsbloem zich nog kan handhaven kunnen ze verloren gaan door
herprofilering van de dijken langs de watergangen en aanleg van
natuurvriendelijke oevers.
De ligging van dit kerngebied aan de rand van Zwolle zorgt voor een continue
druk door stadsuitbreiding en aanleg van bedrijventerreinen. Langs de
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weteringen worden plaatselijk kievitsbloemen vertrapt of geplukt door
recreanten. In de stadszone van Zwolle liggen een groeiplaatsen in weitjes waar
vrijwel het hele jaar pony's of schapen grazen.
Maatregelen

Aankopen van de gebieden, afsluiten van beheersovereenkomsten of aanwijzing
als relatienotagebied vormt een goede aanzet tot de ontwikkeling van het
kerngebied.
In de Molenpolder is het versneld aankopen van gronden gewenst, waarna de
juiste waterhuishouding kan worden gerealiseerd. Het beheer in de al aanwezige
70 hectare relatienotagebied is vooral gericht op weidevogels. Met een
extensiever beheer en aangepaste maaidatum is in deze gebieden ook een
uitbreiding van de kievitsbloemhooilanden te verwachten, zonder grote
achteruitgang in de weidevogelstand.
In de gebieden langs de Soestwetering en Nieuwe Wetering zal met name het
beheer meer moeten worden afgestemd op de Wilde kievitsbloem. De
gemeenten dienen te stimuleren dat gebruikers van gemeentegronden
overeenkomsten afsluiten voor kievitsbloembeheer, bv. voor pony- en
schapenweitjes. Het juiste groenbeheer van de gemeenten kan eveneens de
Wilde kievitsbloem ten goede komen.
De genoemde maatregelen gelden ook voor het waterschap Groot Salland. Ook
deze instantie kan door een aangepast beheer en afspraken over planning en
inrichting de kievitsbloemen beter beschermen.
De situering van dit kerngebied binnen het gemeentelijke groen en de
toenemende recreatiedruk vragen om voorlichting aan publiek en uitvoerders van
het groenbeheer.

Kern 4: IJsseluiterwaarden rondom Kampen

Hier ligt een kleine kern in de uiterwaard Scherenwelle. Stroomafwaarts is nabij
IJsselmuiden recent een tweede groeiplaats ontdekt.
Doel

De huidige populatie in de uiterwaard Scherenwelle behouden en uitbreiding van
groeiplaatsen nastreven in Usseluiterwaarden en langs Ganzendiep en Goot.
Problematiek

Het huidige beheer van veel uiterwaarden langs de IJssel biedt weinig kansen
voor de Wilde kievitsbloem. Vroeger kwam de soort stroomopwaarts van
Scherenwelle langs de IJssel nog voor, hier liggen nog steeds kansrijke gebieden
(o.a. de Koppelerwaard). Ten noorden van IJsselmuiden, langs het Ganzendiep en
de Goot, liggen eveneens kansrijke gebieden. Hier kwam vroeger eveneens de
Wilde kievitsbloem voor. De Gulden boterbloem, die gezien kan worden als een
relict uit de kievitsbloemhooilanden, komt hier nog steeds voor. Dit gebied staat
echter onder invloed van Rijnwater, waardoor alleen potentiele groeiplaatsen
aanwezig zijn voor de typische en droge subassociatie. Het huidige beheer vormt
hier echter een belemmering voor de vestiging van Wilde kievitsbloem. Zaden
kunnen hier terecht komen vanuit Scherenwelle en via Zwarte Meer.
Maatregelen

Bij aanpassingen van de IJsseluiterwaarden door natuurontwikkeling dienen de
mogelijkheden voor de ontwikkeling van kievitsbloemhooilanden nader
onderzocht te worden. Voor het Ganzendiep en de Goot kunnen veranderingen in
het beheer op de voorlandjes langs de kaden worden aangegrepen om
mogelijkheden voor de Wilde kievitsbloem te creëren. Als na een langere periode
(minimaal 10 jaar) onder geschikte condities blijkt dat Wilde kievitsbloem hier
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niet op eigen kracht kan komen, dan kan overwogen worden om de soort via
zaad uit Scherenwelle of andere aangrenzende gebieden te herintroduceren.

Kern

s: Jutjesriet in Polder Mastenbroek
Jutjesriet is reservaatsgebied, de laatste jaren neemt het aantal bloeiende
exemplaren Wilde kievitsbloem toe door het gevoerde hooilandbeheer.
Doel

Behoud van genetisch kapitaal door natuurlijke verjonging en uitbreiding naar
een grote, vitale, binnendijkse populatie.
Problematiek

Gezien het beheer en de planologische veiligstelling zijn hier geen grote
problemen te verwachten voor de Wilde kievitsbloem.
Maatregelen

Het kievitsbloembeheer dient gecontinueerd te worden. De daarvoor gewenste
verschraling kan echter zorgen voor een afname van andere natuurwaarden in
het gebied. Een goede afweging zal meer inzicht geven in de natuurdoelstelling
van het gebied.

Kern 6: Stadsgaten Hasselt

Dit blauwgraslandreservaat ten oosten van Hasselt bevat een zeer kleine,
geïsoleerde, oude populatie van Wilde kievitsbloem. Het gebied is interessant uit
genetisch oogpunt.
Doel

Behoud van genetisch kapitaal door natuurlijke verjonging.
Problematiek

Het gebied is grotendeels in beheer als blauwgrasland. Rondom de huidige
exemplaren zijn in de dichte vegetatie nauwelijks mogelijkheden voor verjonging
en is waarschijnlijk ook de bodem te schraal. Op termijn zullen de exemplaren
door ouderdom verdwijnen.
Maatregelen

De maatregelen dienen zich te richten op behoud van het huidige aantal Wilde
kievitsbloemen.
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Tabel 2. Knelpunten en maatregelen in kievitsbloemterreinen

Gebied

Status

Laatste s jaar
toe-/afname van het
aantal kievits·

Groote
Buitenlanden

beschermd natuur-

toename

monument

1

Broekenpolder

beheersgebied

1

1

Oostenlijke
Buitenlanden

beheersgebied

1

1

Groot Cellemuiden

reservaat & particulier

?

1

Veldiger
buitenland

reservaat &
beheersgebied

toename door
aankoop en
aangepast beheer

ja

1

Klein Cellemuiden

reservaat &
beheersgebied

?

ja

reservaat &
beheersgebied

afname

ja

nee, geen
reservaatsgebied

reservaat, beheers-

toename door

ja

ja

gebied, beschermd

aankoop en goed
beheer van aankopen
afname door slecht
beheer oarticulier

ja

ja, beperkt

toename

ja

ja

afname, grote
groeiplaatsen op

ja

ja

gebied, beschermd
natuurmonument,

particulier terrein

ja

nee

Kern·
gebied

bl~men

1

Uitbreiding door
aankoop of
beheersovereen·
komst ae~onst
ja

Is uitbreiding
mogelijk 1

ja

1

ja

ja

nee, geen

reservaatsgebied

1

Roebolligehoek

2

Holter buitenland

natuurmonument,

2

Genne-Overwaters

2

Buitenlanden
Langen holte

2

Genneger
buitenland (tot
Arnichem)

neels narticulier
reservaat &
beheersaebied
reservaat & particulier

reservaat, beheers-

ja

nee, aanwijzen

reservaatsgebied

riaal• Mrt<c"lia•
2

2
2

2
2

Oeverlanden langs
de Vechtdijk
(Arnichem tot
sooorliinl
Uiterwaard bij de
Dassenbera
Maatgrave

A28, afslag
Ommen
uiterwaard bij
Stadsbroek

reservaat &
beheersgebied

afname door slecht
beheer particulier

1

waarschijnlijk afname
ja

reservaat &

toename door

beheersgebied

aankoop en
n~d beheer

Rijkswaterstaat

1

nvt

bestemming agrarisch
gebied van natuurlijke
en landschappelijke

afgenomen

ja

\Al::.arde

ja, ruilverkaveling Marshoek·
Hoonhorst

ja
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Gebied

Knelpunten

Wensen voor komende s jaar

Zijn hiervoor al
stappen ondernomen?

Groote
Buitenlanden

geen inundatie i.v.m. particulier perceel dat
ertussen ligt en een te hoge zomerdijk

voor aankoop
particulier bezit en
zesjarige pacht (bij
SBB, 3 percelen)
zijn onderhandelingen gaande

Broeken polder

deels eigendom Natuurmonumenten

•extensief beheer continueren d.m.v.
voorwaarden stellen bij verpachten
• uitbreiding gebied om één aaneengesloten gebied te krijgen
• bekijken of dan waterpeil opvoeren of
zomerdijk verlagen of gaten in maken
----"'"is.
aanwijzing als reservaatsgebied

Oostenlijke
Buitenlanden

is particulier bezit, alleen een poel is

aanwijzing als reservaatsgebied

ja, wordt intern
aan newerkt
ja, wordt intern

aan gewerkt

eigendom van Natuurmonumenten, geen
•MAibn~An

Groot
Cellemuiden

geen reservaats- of natuurontwikkelingsgebied, zesjarig verpacht

Veldiger
buitenland

waterhuishouding: in sommige delen
agrarisch peil, dus te laag. Mestinjectie en het
verbouwen van maïs.

• aanwijzen als reseNaats- /

.

rol voor provincie

natuurontwikkelingsgebied
behAA•
Aankopen afronden, mogelijkheden tot
uitruil in ruilverkaveling Rouveen
grenzend aan Veldiger buitenlanden.
Hierdoor is waterbeheersing af te
st.......... men on kievitc.blnem

• aanwijzen reservaatsgebied en

rol voor provincie

agrarisch waterpeil, deel van de reservaten
zesjarig verpacht. Hoge zomerkade, hierdoor
weinig inundaties. Reservaatsgebieden al
voltooid, maar er liggen nog meer (potentiële)
kiovitsblniamnrneinlaatsen
deel van bezitting valt onder agrarisch
waterpeil, (potentiële) groeiplaatsen liggen in
beheersgebied. Weinig beheersovereenkomsten. Er hebben kleine egaliseringen en
oohoai-.......... -•--•"--vonden.
ongeveer de helft is eigendom. Delen nog
onder agrarisch waterpeil (onderbemaling)

aanwijzen als reservaatsgebied

rol voor provincie

versnellen aankoop door aankopen
binnendijkse ruilgronden

nee

Genne-

klein reservaatsgebied. Grote groeiplaatsen

aankopen

deel is

Ov"rwaters
Buitenlanden
Langenholte

linnen on n:artic lier terrein

Klein Cellemuiden

Roebolligehoek

Halter buitenland

aankopen
• extensivering beheer op 11,8 ha

reservaatsnehietl

begrenzing als
reservaats- en/of
natuurontwikkelinnsnebied
nee

waterkwaliteit Vecht en Zwarte Water

aankoop tussenliggend en aangrenzend
(ten zuidoosten, uiterwaarden bij de
Dassenberg) terrein

Genneger
buitenland (tot
Arnichem)

ongeveer de helft is maar eigendom

versnellen aankoop door aankopen
binnendijkse ruilgronden

Oeverlanden
langs de Vechtdijk
(Arnichem tot
snoorlïnl
Uiterwaard bij de
Dassenbera
Maatgrave

klein reservaatsgebied, is nu al bijna afgerond

uitbreiden reservaatsgebied en aankoop

rol voor provincie

geen bescherming

bescherming en extensivering gewenst

nee

nog geen afgerond reservaat

afronden aankoop

ja

A28, afslag

verbreding A2B

Ommen

Uiterwaard bij
Stadsbroek

geen beheersovereenkomsten met particuliere

• het stuiten van beheersovereen-

eigenaren

komsten met particuliere eigenaren
• extensivering beheer op 6 ha
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Kern·
gebied

Gebied

Status

Laatste S jaar
toe·/afname van het
aantal kievtts·
bloemen

Uitbreiding door
aankoop of
beheersovereen·
komst --···enst
nee

Is uitbreiding
mogelijk 7

nee

2

Diezerdijk

2

Aa landen

stedelijk groen

7

nee

nee

2

Brinkhoek

agrarisch

1

ja

ja

3

Park de Wezenlanden bij
provinciehuis

gelijk

nee

uitbreiding
groeiplaats
mogelijk, zie
knelpunten

3

Soestwetering,
Nieuwe Wetering, Almelose
kanaal

Waterschap Groot
Salland

7

nvt

3

Soestwetering,
Nieuwe Wete·
ring

gemeente Zwolle

gelijk

ja

ja

3

Molenpolder

reservaat

toename

ja

ja

3

Polder Sekdoorn

waarschijnlijk gelijk

ja

7

4

Scherenwelle

particulier & electriciteitsmaatschaonii
reservaat, beschermd

waarschijnlijk
afname

ja

ja

natuurmonument

reservaat

gelijk
gelijk

nee

nee

toename door

nvt

nvt

nvt

nvt

4

Uiterwijk

toename

11•"4(muidenl

4

Het Engelsche
werk

5

Jutjesriet (polder
Mastbroek)

reservaat

Stadsgaten
, ____ ,.

reservaat

extensivering

beh44•
6

gelijk gebleven

,-.

47

IN OVERIJSSEL
KIEVITSBLOEM
DE·-WILDE
. -- .
..
"

Gebied

Knelpunten

Wensen voor komende s jaar

Zijn hiervoor al
stappen ondernomen?

Diezerdijk

Aa landen

Brinkhoek

nabeweiding mist vluchtweide bij hoogwater
(dijk mag niet meer worden gebruikt),
bestemmingsplan is niet adequaat

• kleine groeiplaats (enkele m 2 )
• gebied is laaggelegen, nat; maaimaterieel
is soms te zwaar er trePdt snoorvormina on
geen mogelijkheid voor beheersvergoeding

• continuering huidige extensieve
beheer door KNNV-afdeling Zwolle
i.s.m. wijkboerderij Klooienberg
• sinds 1998 is het gebied met
extensief beheer van 5 naar 10 ha
vergroot, hiermee is de hele uiterwaard ondor notu ...hoheer no~omon
gebruik van beter/lichter maaimaterieel

er is in 1998 een

• afspraken maken met eigenaar over
beheer
• onderzoek naar mogelijke uitbreiding v.
Ann•
d
• onderzoek naar de mogelijkheid om
in het park een nieuwe substantiële
groeiplaats door natuurbouw terug
te krijgen
• het park zal een face-lift krijgen om
beter als stedelijk park te functie-

nee

beheersovereenkomst overeen-

gekomen tussen
gemeente en

KNNV-afdeling
Zwolle
ja, oriëntatie op
maaimaterieel

..

Park de Wezenlanden bij
provinciehuis

Soestwetering,
Nieuwe Wetering,
Almelose kanaal

Soestwetering,
Nieuwe Wetering

• het terrein is grotendeels opgehoogd. Het
aantal bloeiende exemplaren is nog maar
een fractie van de eens rijke groeiplaats (ca.
196o aangelegd).
• het belangrijkste Zwolse stadspark zal in
de toekomst waarschijnlijk steeds intensiever worden gebruikt. Misschien kan in het
plan om het park een face-lift te geven, een
natuurbouwonderdeel opgenomen worden
ta•"n te hUnan
n~ de \AlilAa ·
• plaatselijk is inundatiezone beperkt door
steile oevers.
• kievitsbloemen groeien veelal op overgang
water I oever. Bij herprofilering v.d.
watergang lopen deze groeiplaatsen
gevaar te verdwijnen.
• het maaibeleid moet aangepast blijven
aan wensen van de kievitsbloem.
• in kader van dijkverzwaring achter
Ramspol is het mogelijk dat dijken langs
u~•Aon
Ao•o
• het grondgebied is op veel plaatsen niet
conform natuurdoelstelling
• door stadsuitbreiding staat continuering
adequaat beheer ook ter discussie

neren

Parken nota
gemeente Zwolle
komt in 1999 uit.
Beheer van
bestaande groeiplaatsen is reeds
extensief

• afspraken maken over beheer van de
dijken langs de weteringen.
• onderzoek naar alternatieve oplossingen zodat dijkverhoging achterwege kan blijven

nog niet, overleg
zal plaatsvinden
met sector
waterkeringen

•afsluiten beheersovereenkomsten met
particuliere gebruikers van gemeenteeigendom
• afsluiten beheersovereenkomsten met
particuliere eigenaren of gebruikers
• kleine herinrichtingsplannen uitvoeren
• afspraken maken over gemeentelijk
groenbeheer
hahaa• nn < h• t+ 2 h•I
• aankoop voortzetten (versneld)
• inrichting met eigen waterhuishoudingssysteem
• nu 70 ha relatienotagebied, grotendeels met doeltype weidevogelgrasland, hier is extensivering beheer

• inrichtingsplan

.
Molenpolder

• afronding aankoop
• hydrologie
•inrichting

Polder Sekdoom

geen bescherming

Scherenwelle

•afronding aankoop
• afkoop pacht
• agrarisch peilbeheer

•
•
•
•

Het Engelsche
werk

het is onduidelijk of het hier om een
natuurlijke groeiplaats gaat

voortzetting huidige extensieve beheer

Jutjesrlet (polder
Mastbroek)

geen inundatie en grondwater

Stadsgaten
"•••alt

geen inundatie en kwel meer

Gerenvonder en

Sekdoornse dijk
gereed
•enkele afspraken
met particulieren
zijn gemaakt

aankoopbeleid

aewenst llr::r.n samann:1an\

afronding aankoop
afkoop of uitruilen pacht (langdurig)
peilbeheer bijstellen
nader beki"ken dne(tvnen

doorlopende
aandacht

Uiterwijk
• natuurbeheers-

.

plan

bestaande groeiplaatsen goed blijven
beheren en vernatten door aanbrengen

n.annol•
blijven beheren, groeiplaatsen worden
ont7ion bii ver-<o•o inrichrinn•nbnnen

ja, pachtcontracten
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Kerngebied 1: Groote buitenlanden (Natuurmonumenten }

Kerngebied 1: Veldiger buitenland {Staatsbosbeheer}
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Kerngebied 2: Buitenlanden Langenholte {Landschap Overijssel}

Kerngebied 3: Soestwetering {Waterschap Groot Salland, gemeente Zwolle)
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8 DE WILDE KIEVITSBLOEM OP DE LANGE TERMIJN

Het voortbestaan van de Wilde kievitsbloem is enerzijds afhankelijk van het
gevoerde beheer en anderzijds afhankelijk van de standplaats. Alhoewel met het
juiste beheer veel valt te bereiken, is niet ieder grasland op voorhand als
potentieel kievitsbloemhooiland te kwalificeren. Veranderingen in de
omstandigheden binnen de huidige kievitsbloemhooilanden zijn eveneens
bepalend voor de kansen op het behoud van de Wilde kievitsbloem. Treedt
bijvoorbeeld de verwachte bodemdaling in de uiterwaarden ten noorden van
Hasselt op, dan worden de kansen voor de Wilde kievitsbloem aldaar een stuk
geringer.
Scenario's
In een aantal gebieden zal een keuze gemaakt moeten worden voor de gewenste
inrichting en de natuurdoelstellingen ter plaatse. De verschillende scenario's
voor de inrichting en het beheer van gebieden hebben verschillende effecten op
(groepen van) organismen. Een optimaal beheer voor de Wilde kievitsbloem
biedt bijvoorbeeld minder perspectief voor weidevogels. In cultuurgraslanden
komen zowel Wilde kievitsbloem als weidevogels onvoldoende tot hun recht,
terwijl daar in de winter wel volop zwanen en ganzen aanwezig kunnen zijn.
Kiezen we voor een scenario met meer invloed van de rivier in de uiterwaard dan
krijgen moerasvogels meer kansen. Het maken van een keuze voor de ene of de
andere groep van organismen lijkt op het eerste gezicht dan ook niet eenvoudig.
Kiezen op potentie
Welk scenario op welke plaats de meeste natuurwaarden oplevert, is op
voorhand moeilijk aan te geven. De situering binnen de uiterwaard is veelal
bepalend voor de mate van geschiktheid voor een groep van organismen.
Onderzoek naar de exacte standplaatsfactoren van kievitsbloemhooilanden geeft
ons de handvatten voor het aanwijzen van de meest geschikte gebieden. In deze
gebieden is een optimaal kievitsbloembeheer gewenst. Eenzelfde procedure is
gewenst voor andere (groepen van) organismen. Het uiteindelijke resultaat zal
een kaart moeten zijn met daarop de potentie voor de verschillende (groepen
van) organismen per deelgebied of perceel. Na het maken van een keuze voor
een bepaal scenario dient de inrichting, het terreinbeheer en het te voeren
waterbeheer op deze plaatsen aan de eisen van de gewenste organismen,
bijvoorbeeld Wilde kievitsbloem, te worden aangepast.
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g REALISATIE VAN HET ACTIEPLAN
De realisatie van de doelstellingen voor het duurzame behoud van de Wilde
kievitsbloem is alleen mogelijk door samenwerking van een groot aantal
organisaties en instellingen. Terreinbeherende organisaties, Staatsbosbeheer,
Vereniging Natuurmonumenten, Landschap Overijssel, gemeenten en
waterschap Groot Salland, werken al volop aan het in stand houden van de
groeiplaatsen die onder hun beheer vallen.
Er is echter meer nodig. Buiten de gebieden die door verwerving of langdurige
beheersovereenkomsten goede bescherming genieten, liggen veel groeiplaatsen
die eveneens een passend beheer nodig hebben. De Wilde kievitsbloem gaat op
deze plaatsen achteruit en van een duurzame bescherming is geen sprake.
Gemeenten, waterschappen, agrariërs en wegbeheerders kunnen zorgen voor de
vereiste bescherming in deze gebieden. De inzet van deze organisaties kan de
Wilde kievitsbloem een vaste plek geven in het buitengebied. Op deze wijze blijft
de Wilde kievitsbloem een kleurrijk onderdeel van het voorjaar in Overijssel,
zoals dat bij veel mensen uit de streek nog van vroeger bekend is.
De samenwerking van een groot aantal organisaties is belangrijk voor het
opstellen van inrichtingsscenario's en het beheer van de uiterwaarden en de
binnendijks gelegen groeiplaatsen van de Wilde kievitsbloem. Op basis van de
kansrijkdom van gebieden voor de Wilde kievitsbloem en andere (groepen van)
organismen is een kaart met ecotopen (= landschapstypen) gewenst. Deze kaart
en de verdere invulling van toekomstige scenario's voor het beheer kan alleen
tot stand komen door goed overleg met terreineigenaren en andere
betrokkenen. Een werkgroep met daarin een vertegenwoordiging van de
organisaties die zich inzetten voor de bescherming van de Wilde kievitsbloem
dient de planvorming te ondersteunen.
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Pakketten Natuur en Bos (Projectteam Programma Beheer, concepttekst 1-121999)
Vanaf 2000 zal de beheersvergoeding worden geregeld via het Programma
Beheer. Een beheerder kan een vergoeding krijgen voor een basispakket. Het
Programma Beheer richt zich echter ook op natuurdoelen. Indien het beheer de
gewenste natuurresultaten oplevert is er een hogere vergoeding mogelijk. De
hogere vergoeding en de voorwaarden waaraan het beheer moet voldoen is
vervat onder het 'pluspakket'.
• Het natuurresultaat is bereikt wanneer een aantal meetsoorten aanwezig is.
• Voor de pluspakketten is monitoring vereist. Het gaat om monitoring van de
meetsoorten die gelden als basis voor de subsidievaststelling.
Om in aanmerking te komen voor het basispakket of pluspakket moeten aan de
volgende verplichtingen (art. 34 regeling natuurbeheer) worden voldaan.
• naleven van beheersvoorschriften (zie basis/pluspakket)
• openstelling voor publiek (op bestaande wegen en paden)
• geen bemesting (ontheffing mogelijk)
• waterhuishouding handhaven
• reliëf handhaven
• geen chemische onkruidbestrijding
bij begrazing maximaal 1,5 GVE (of wat wordt aangegeven in het
beheersvoorschrift)
Basispakket (Half)natuurlijk grasland (Bijlage 15)
1. Natuurresultaat basis: Ten minste 90% van de oppervlakte van de
beheerseenheid bestaat uit grasland of kwelder. In geval van grasland zijn op
de beheerseenheid ten minste 15 inheemse plantensoorten inclusief mossen
aanwezig per 25 m2 • Toelichting: het natuurresultaat dient behaald te worden
in het graslandgedeelte. Inheemse plantensoorten: volgens de Laatste versie
van de Standaardlijst Nederlandse Flora. Ten hoogste 10% van de oppervlakte
van de beheerseenheid is bedekt met Pijpestrootje of Bochtige smele.
Toelichting: 'bedekt met' = groeit met > 75% uitwendige bedekking
(dominant). DLG toetst/controleert.
2. Beheersvoorschriften: In geval van grasland het gewas jaarlijks afvoeren via
maaien of beweiden. Maaisel binnen een maand na maaien afvoeren. In de
periode van 1 juli tot 1 april is een veebezetting van ten hoogste 3 GVE per
hectare op enig moment toegestaan. Toelichting: in de periode van 1 juli tot 1
april op een bepaald moment geen hogere veebezetting dan gemiddeld 3 GVE
per hectare. Buiten de aangegeven periode op een bepaald moment geen
hogere veebezetting dan gemiddeld 1,5 GVE per hectare. DLG controleert
naleving van beheersvoorschriften op elk moment gedurende het tijdvak.
Minimum oppervlakte beheerseenheid,
(Half)natuurlijk grasland: o,s hectare

behorende

Beheersbijdrage: f 259,- per hectare per jaar
LASER controleert m.b.v. een top1ovector gebaseerd GIS.

bij

basispakket
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Pluspakket Nat soortenrijk grasland (bijlage 28)
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Voor kievitsbloemhooilanden ligt het voor de hand om te kiezen voor lijst D: flora
meetsoorten van nat uiterwaardhooiland. Het is ook mogelijk om een andere lijst te
kiezen binnen "Nat soortenrijk grasland" als daarmee aan de eisen voor een
pluspakket kan worden voldaan. Deze lijsten zijn met de voorwaarden na lijst D
opgenomen.

~
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1. Natuurresultaat plus: Op de beheerseenheid komen per ha ten minste 3
meetsoorten voor van lijst D Nat uiterwaardhooiland. Ook mag van de
genoemde aantallen bij de lijsten A t/m E ten hoogste één soort uit één van de
andere lijsten A t/m E meetellen voor het resultaat. Ook mag voor het resultaat
naast de hier genoemde soorten ten hoogste 1 andere soort uit de lijsten
genoemd in bijlage 62 (Rode lijsten) meetellen. Meeteenheid flora is 1 ha.

~

I""~

Trosdravik
Wilde kievitsbloem
Genadekruid
Engelse alant
Polei
Rode ogentroost
Gulden boterbloem
Weidekervel
Grote pimpernel
Noords walstro
Echte koekoeksbloem

~
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Indien hieraan niet kan worden voldaan kan de floralijst gecombineerd worden
met fauna (lijst F). In dat geval moeten per 9 ha beheersgebied ten minste 9
meetsoorten van lijst D en F aanwezig zijn.
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Lijst F:
VOGELS
VLINDERS
Zomertaling
Zilveren maan
Aardbeivlinder
Slobeend
Kwartelkoning Bruine vuurvlinder
Groot dikkopje
Kemphaan
Bruin zandoogje
Watersnip
Grutto
Tureluur
Gele kwikstaart
Grauwe klauwier

""

AMFIBIEl:N
Rugstreeppad
Poelkikker
Kamsalamander
REPTIELEN
Ringslang

ZOOGDIEREN
Noordse woelmuis
Ondergrondse woelmuis
Veld spitsmuis
Ruige dwergvleermuis
Gewone baardvleermuis
Brandt's vleermuis

~
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Ten minste 90 % van de oppervlakte van de beheerseenheid bestaat uit grasland
(DLG toetst/controleert aan de hand van kaartmateriaal en in het veld). Het
grasland bevindt zich binnendijks ten opzicht van de zeewerende dijken
(gemeten vanaf de voet van de dijk; LASER controleert m.b.v. een top1ovector
gebaseerd GIS).
2.

Beheersvoorschriften: Het gewas jaarlijks afvoeren via maaien of beweiden
(maaisel binnen een maand na het maaien afvoeren). In de periode van 1 juli tot
1 april is een veebezetting van ten hoogste 3 GVE per hectare op enig moment
toegestaan. Toelichting: in de periode 1 juli-1 april op enig moment geen hogere
veebezetting dan gemiddeld 3 GVE per hectare. Buiten de aangegeven periode
op een bepaald moment geen hogere veebezetting dan gemiddeld 1,5 GVE per
hectare. DLG controleert naleving van de beheersvoorschriften op elk moment
gedurende het tijdvak. Voor instandhoudingsbemesting is toestemming van
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LASER vereist.
Meetsoorten monitoren: floragrid = 1 ha, faunagrid = 9 ha. De beheerder bepaalt
zelf welke meetsoorten gemonitord worden. De soortverspreidings-gegevens
moeten als stippenkaarten overlegd worden
3. Natuurresultaat basis: Tenminste 90 % van de oppervlakte van de
beheerseenheid bestaat uit grasland; en ten hoogste 10 % van de oppervlakte
van de beheerseenheid is bedekt met Pijpestrootje en Bochtige smele.
Toelichting: 'bedekt met'= groeit met> 7S% uitwendige bedekking (dominant).
Minimum oppervlakte beheerseenheid, behorende bij pluspakket Nat soortenrijk
grasland: 0,5 hectare.
Beheersbijdrage: f 1786,- per hectare per jaar.
Basisbijdrage: f 259,- per hectare per jaar.
Overige floralijsten:

Lijst A: Dotterbloemhooiland (ten minste 5 meetsoorten per ha of ten minste 10
soorten van de lijsten A en F (fauna) per 9 ha).
Trosdravik
Moesdistel
Wilde herfsttijloos
Moerasstreepzaad
Vleeskleurige orchis
Brede orchis

Rietorchis
Addertong
Harlekijn
Adderwortel
Slanke sleutelbloem
Knolsteenbreek

Echte koekoeksbloem
Gewone dotterbloem
Grote ratelaar
Gevleugeld hertshooi
Waterkruiskruid
Kleine valeriaan

Lijst B: Nat schraalland (ten minste 4 soorten per ha of ten minste 10 soorten van de
lijsten B en F per 9 ha)
Tweehuizige zegge
Blonde zegge
Vlozegge
Spaanse ruiter
Gevlekte orchis
Moeraswespenorchis

Breed wollegras
Klokjesgentiaan
Draad rus
Parnassia
Vetblad
Welriekende nachtorchis

Klein glidkruid
Zaagblad
Kleine valeriaan
Melkviooltje
Schild ereprijs
Sterzegge

Lijst C: Natte duinvallei (ten minste 5 soorten per ha of ten minste 10 soorten van de
lijsten B en F per 9 ha)
Dwerg bloem
Teer guichelheil
Zomerbitterling
Herfstbitterling
Platte bies
Vleeskleurige orchis
Armbloemige waterbies

Moeraswespenorchis
Bonte paardestaart
Grote muggenorchis
Slanke gentiaan
Honing orchis
Groenknolorchis

Parnassia
Knopbies
Moerasgamander
Drienervige zegge
Geelgroene zegge
Dwerg zegge

Lijst E: Brak grasland (ten minste 7 soorten per ha of ten minste 12 soorten van de
lijsten B en F per 9 ha)
Aardbeiklaver
Moeraszoutg ras
Schorrenzoutgras
Selderij
Kruipend moerasscherm
Zulte

Zilte zegge
Knolvossenstaart
Melkkruid
Zilt torkruid
Zilte schijnspurrie
Rode ogentroost
Fraai duizendguldenkruid Gerande schijnspurrie
Zilte rus
Zeeweegbree
Behaarde boterbloem

,.,
/'li,
;.,.,-

_ J

