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- 1 1.VOORWOORD.

Op 22november 1971kwamvoorheteerstde,nietofficiële,commissie
tervoorbereiding vanhetbeheersplanWeerribbenbijeen.'
Aande inditkadergehoudenbesprekingenwerd deelgenomen doordeherenDocter,
Kleuver,Schelhaas,v.d.Weide (allenStaatsbosbeheer,Overijssel),heys,
Oosterveld,Smittenberg (allenRijksinstituut voorNatuurbeheer)env.Wirdum
(Gemeentelijke UniversiteitAmsterdam).
Hetresultaatvandezebesprekingenenvaninhetgebied verrichte
onderzoekingenvindtmen thans inditrapport,datwerd opgesteld inoverleg
metdegenoemde commissie.Devoorhetgebied ontwikkelde struktuurschets zal
zekeraanleiding geventotnadere discussie,maarvormt tochreedsdirecteen
bruikbare richtlijnvoorhetvoorlopig tevoerenbeheerengeeftookeengoed
inzichtindeomvangvanhetgewenstebeheer.
Uitgaandevandezeschetskanrnenthansvoordelenvanhetreservaatgei

detailleerde plannenuitwerken.

2. INLKIDIKO.
2.1.Aanleiding.
Naeenperiodevanactief aankoopbeleid is thansvrijwelhetgehelenatuurgebied
rondKalenbergopgenomen inhetC.R.M.-reservaat "DeWeerribben".Hetgebied
danktzijnkaraktervooreenbelangrijk deelaandeinvloedvandemens.
Eerstwerdhetveenafgegravenenuitgeveend voorde turfbereiding.Naeenperiodevanvoornamelijkvisvangstwerd derietteeltvangrootbelang.
Hetplantendckkreegonderdezeexploitatie eenhalfnatuurlijkkarakter.
Doorveranderde economischeverhoudingen looptdezeexploitatie nusterk terug.
Bijhetverlatenvaneenperceelontstaat danmoerasbos.Ditverschijnssl,tesamenmethetgroeiendebesef datmenditsoort terreinenalsnatuurgebied in
standmoethouden,vormde deaanleiding tothet instellenvanhetreservaat.
Omhet terrein inzijnoorspronkelijke staat tehandhaven zouvoortzetting vande
riet-exploitatie,maarnualsbeheersmaatregel noorzakelijk zijn.Aangeziendeze
exploitatie doordeplaatselijke bevolking,alsbroodwinning steedsminder loont
staatdebeheerder daarbijvoorenormepraktische enfinanciëleproblemen.
Bovendienveranderthetkaraktervanhetgebied ookdoorvoortschrijdende verlanding ensuccessie.Ditvormdeeveneensvaakeenbelangrijke redenomeen
-vperceelnietmeer teexploiteren.Reedsvoordeaankoopwarendaaromalvele
percelendoorverwaarlozing inbosveranderd.
Allesbijelkaar isinmiddelsbijnaeenderdevanhetreservaat inbosveranderd;
ëé*nderde issterkverwaarloosd enéénderde isnog inregelmatig beheerof
exploitatie.
Ditgehele complexvanfactorenenverschijnselen iserdeoorzaakvandathet
beheervanhetreservaatnietzondermeer eenvoortzetting vandevroegereexploitatie zalkunneninhouden.
Bekekenmoetwordenvoorwelkedelenditwelgeldtenvoorwelke deleneennieuwe
opzetvanhetbeheernoodzakelijk is,zodanig de thansaanwezigekwaliteiten
tochbehoudenblijven.
Inditrapport isgetracht,uitgaandevande huidige situatie,eenvoorstel te
ontwikkelen indezezin,zonderdatalvoorelkperceel indetailwordtaangegevenwelkebeheerdaarpreciesgevoerdmoetworden.
2.2.Opzetvanditrapport.
Bijhet instandhoudenvaneennatuurreservaat spelendevierhoofddimensies,informatie,tijd,ruimteenmaterie alleeenrol.
Ditkanmenaanduidenmetdevragenwat,wanneer,waarenhoe.Bijelkvandeze
punten spelensteedsverschillende facetten'eenrol.Dezewordenhieronder in
hetkortweergegevenenindevolgende hoofdstukkenverderuitgewerkt.
Het informatie-aspectomvatenerzijds devraagwelke soortenorganismenenlevensgemeenschappen inhetgebiedvoorkomenenwelkemilieufactorendaarbijeen
rol spelen.Men'vlndtdeze gegevens in4.1.Anderzijds ishetvanbelang tewetenwatdemogelijkhedeneneffecten zijnvanverschillende beheersmaatregelen.

-Hieraan-
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Hieraanis5.1.gewijd.
Hettemporeleaspektspeeltvooral eenrolinverbandmethetverschijnselsuccessie.Ditkomtin4«"'«e n 5*1•alleenindirekt tersprake.
Omdathetbeheervangroteinvloed isopderichting-vandesuccessie
leekhetzinvollerdesamenhangtussenbeheerensuccessienogeens
aparttebehandelen.Ditvindtmenin5«2..
Hetruimtelijkaspektheeftwederom tweekanten.Menmoetwetenvaarde
voorkomende soortenenlevensgemeenschappen gelokaliseerd zijnhetgeen
menkanvindenin4-2..Ookdesamenhangvandezeruimtelijkeverschijnselen,dusdestaktuur vanhetgebiedkomtdaarbijaandeorde.
Afhankelijkvandezegegevensenvandekennisomtrentdeeisendie
sommigesoortenaanderuimtelijke struktuixrvanhundirekteomgeving
stellenkanmenbepalenwelkebeheersmethodenvoorbepaaldeplaatsen
hetmeestinaanmerkingkomen.-Hieraanis5«3«gewijd.
Aangezienhetbeheervanhetwaterinditgebiedvanprimairebetekenis
is,waarbijveelverschillende aspekteneenrolspelenishieraanapart
aandachtbesteedin5«4««
Meestal zalvooreenbepaaldeplaatseenkeuzemogelijk zijntussenverschillendebeheersmogelijkheden.Dezekeuzewordtbeïnvloeddoordedoelstellingendiemenvoorhetreservaatalsgeheelnastreefd endoorde
samenhangdiedeonderdelenvanhetreservaatmetelkaarhebben.Slechts
dooraldezefaktorentegelijk inbeschouwingtenemenkanmentoteen
integraalplankomen.In6.1.en6.2.iseenbenaderinghiervanviaeen
setdoelstellingenuitgewerkt.Toepassinghiervanopbasisvandethans
beschikbaregegevenseninzichtenleiddetothetstruktuurplandatin
6.3.wordtbeschreven.
Demateriëleaspekten zijnvooralvoordebeheerdervanbelang.Hierbij
denkenwijbijvoorbeeld aanhetmaaienendeafvoervanhetgewasende
daarvoorbenodigdemankracht enapparatuur.Ookbijeenplantotopnieuw
uitgravenvanpetgatenspeeltditaspekteenbelangrijkerol.
Omdatdezemateriële zakeningrotematebepalendzijnvoordepraktische
uitvoerbaarheid vandeplannenheeftreedseenglobaleschattingplaats
gehadvandeoppervlaktenwaarovermenbepaaldebeheersmaatregelen zou
moetenuitvoeren.Hieraanishoofdstuk 7gewijd.Tenslottewordtinhoofdstuk8aangegevenwelkonderzoeknoodzakelijk ofgewenstisvoorde
verderedetailleringvanhetplan.

-43.DEBETEKENISVAN"HETRESERVAAT,
Voorafgaandaaneenmeeruitgebreidebeschrijvingvanhetreservaatwillen
weindithoofdstukkortaanduidenwelkebetekenishet.heeftinnatuurwetenschappelijk encultuur-historisch opzichtinvergelijkingmetsoortgelijkegebieden.
3.1.Internationaleaspekten.
Hetreservaatvormteenonderdeelvandezonevanmoerasgebiedenvan
Koord-VestOverijsselenZuid-WestFriesland.Dezemoerasgebiedenhebben,
evenalsdieinHolland enUtrecht,hunontstaantedankenaanhetbestaan
vanhetdeltagebiedvanRijnenMaas,deIjstijdenendedaaropvolgende
zeespiegelrijzing.Dergelijke grotemesotrofeveengebiedenkomenelders
inEuropanauwelijksvoor.Deze zijnsteedskleiner,minderontwikkeld
ofmeerdoorde_cultuurtechniekaangetast.
Delaagveenmoerassenbehorendaarominternationaal gezientotdebelangrijksteVegetatie-complexenvanonsland.Vele,ookinEuropeesverband
zeldzame soortenkomenervoor.Eenzeerbijzondereplaatsnemendaarbij
dekrabbescheerveldenin.De.krabbescheerheeftmaareenbeperkteverspreidingenkomtinonslandoptimaalvoor.Vooreenbuitenlanderis
eenheelpetgatvolwerkelijk.ietsunieks.Hetspreektvanzelfdater
ookallerleidiersoortenzijn,diegebondenzijnaanhetmilieuvande
laagveenmoerassen.Ditgeldtmetnamevoorallerleimoerasvogels.
Speciaaldepurperreigerisinditverbandhetvermeldenwaard.Voorde
insektengeldtongetwijfeldhetzelfde,maarhierisveelmindervanbekend,behalvevandegrotevuurvlinderdiewelgoedisonderzocht.
DezekomteldersinEuropanauwelijksvoor.
3.2.Nationaleaspekten.
Denatuurwetenschappelijke betekenisishierbijuiteraardprimair.
Daarnaast zijnerechterookcultuur-historische enrecreatieveaspekten.
3.2.1.Natuurwetenschappelijkaspekten.
Binnenhetgeheelvandeonder 3.1.genoemdemoerasgebiedennemende'
Veerribbeneeneigenplaats in.Alsgeomorfologischeverschijnselen
kunnenwebijvoorbeeldnoemenhet zandenveenstroompje.Aandewestzijdevindenwebovendieneenmarienkleidek.Hierdoor,endoorverschilleninexploitatieherbergthetreservaateengroteverscheidenheidaansoortenenlevensgemeenschappen.Inhoofdlijnenkunnenwijde
volgendevegetatie-complexen ofmilieu-typenonderscheiden:
-water-
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water
jongeverlandingen
rietlanden
trilvenen
graslanden
bossen.
3.2.1.1.Pionten.
Botanischgezienzijnvooral dejongeverlandingsstadiaendetrilvenenvangrotebetekenis.
Krabbescheervelden,dieeeneerstefasevandeverlandingkunnen
vormen,verdenin3.1.reedsvermeld.Ookdeverlandingviaechte
drijftil-vegetaties iseenrelatief zeldzaamverschijnsel.
Trilvenenkomenalleenvooronderzeerbijzonderemilieu-omstandigheden.V/elkeisnogsteedsnietgoedbekend.Langsheteerdergenoemdeveenstroompjekomt ditbijzonderemilieuopverschillendeplaatsen
voor.Indezetrilvenenkomenvelesoortenzeldzamehogereplanten
enmossenvoor.

y

Dezegroterijkdomaanbijzondere soortengeldt,zijhetinmindere
mate,eveneensvoordeschraallanden.
Derietlanden,hoewelminderrijkaanbijzondere soorten,zijndoor
hungroteverscheidenheid enuitgestrektheid tochookvanbelang.
Vermeldenswaard isdeontwikkelingtotveenheidedieopenkeleplaatseniswaartenemen.Verwachtwordtdathieropdeduurzeerbijzonderevegetaties zullenontstaan.
Dewatoudereboscomplexenzijninteressantwegenshunuitermate,
natuurlijkkarakter.Bovendienkomenerreedsveel epiphytische
mossenenkorstmossenvoor,terwijlverderetoenamewordtverwacht.
3.2.1.2.Vogels.
Hetgebiedheeftookgroteornithologischewaarde,vooraldoorhet
voorkomenvanvele (ca.90)soortenbroedvogels,waaronderenkele
zeerzeldzame.Opdekrabbescheervelden enopbijeengedrevenplantenrestenbroedenzwarte sterns.Indedri'jftillenenjongerietlanden
komenopvallendveelkleineralachtigenvoor.Nietalleendewaterral,maarookhetporceleinhoen,kleinenkleinstwaterhoen.
Inderietlandenenstruwelenbroedenvelevogelsoorten.Hetmeest
opvallend zijnweldekiekendieven.Alledriedesoortenzijnwaar.genomen.Ookuilenzijnerniet zeldzaam.Opdegemaaiderietlanden
broedenzeerveelwulpen.Ditkomtvrijwelnergensandersvoor.

-De-

-6Debelangrijkstebroedvogel isweldeonder3«1«xeedsgenoemdezeldzamepuperreiger.Dezebroedtinhetgebiedinééngroteendrie
zeerkleinekolonies.
$.2.1.3.Overigedieren.
Hetwaterinhetreservaat isoverhetalgemeenrijkaanvis.Bijzonderesoortenhierbijzijndekwabaal,grotemodderkruiper enbittervoorn.Devisrijkdom isverdervangrootbelangvoordevisotter,
diesederternietmeeropgejaagdwordtregelmatiginaantaltoeneemt.
Deinsektenwereld isinditgroteengevarieerde gebiedeveneens
zeerrijk.Vanbijzonderebetekenishierbijishetvoorkomenvande
zeerzeldzamegrotevuurvlinder.
3.2.2.Cnlttmr-historischeaspektrm.
Hetgebiedisoverhetalgemeenlaatverveend.Daardoorwordthetgekenmerktdooreenzeerregelmatigpatroonvanlegakkers (ribben)en
petgaten (weren).Ondanks desterkeverlandingisditpatroonnogop
veelplaatsenherkenbaar.Ookderietcultuurwerd eroverhetalgemeen
meersystematischbedrevendaninderestvandestreek.Vandeze
rietteelt

alsbijzonder cultuurverschijnsel isthansnogveelterug

tevinden.Oudewerktuigen zijnnogaanwezig.Ookvandeoorspronkelijke,zeereenvoudigewoningenvandevroegerebevolkingzijnernog
mooievoorbeelden.Allesbijeenishetthansnogmogelijkeengoed
beeldtevormenvanhetwonenenwerkenindezestreek tentijdevan
deverveningen.
3.3«Recreatie.
Hetreservaat'zelfleent zichnietergvoorde'meestevormenvanrecreatie.Alleenwatroeienenkanovaren,alofnietgekombineerdmetnatuurstudieisdenkbaar.Dekwetsbaarheidvanhetgebiedstelthierechter
grenzen.Hethalfnatuurlijke,landschappelijk aantrekkelijkekarakter
vanhetgebiedisverder zekervanbetekenis'voordereedsaanwezige
verblijfsrecreatie indeomgeving.
VoordevaarroutenaarFrieslandvormthetgebiedeveneenseenfraai
decor.Voordebehoefteaanvoorzieningenlangsdezeroutezoalsaanlegplaatsenbetekenthetreservaat echterjuisteenbelemmering.

-7-

4.BESCHRIJVINGVANHETGEBTED.
Bijdeontwikkelingvaneenbeheersplanvooreengebiedmoetwordenuitgegaanvandehuidigenatuurwetenschappelijke betekenis.Hetontbrekenvaneen
goedoverzichtoverhethelegebiedvormdehierbijlangetijdeenbelemmering.Dankzijeenaantalrecenteinventarisaties enkarteringenishetthans^
mogelijk eenbeeldoptebouwenvandelandschaps-oecologiechestruktuur
vanhetgebied.Develereedsaanwezige detail-kennisvanmeerlokaleaard
wasdaarbijoverigensonmisbaar.'
Vooreenbeschrijvingvanhetgebiedisgekozenvooreenindelingineen
aantalmilieu-typennamelijkwater,verlanding,jongrietland,trilveen,
grasland enbos.
Nadatdeaardenhetvoorkomenvandezetypenbesprokenisvolgteenbeschrijvingvandegeografische'verschillendiebinnenhetgebiedbestaan.
Opgronddaarvanwordendaneenaantalregio'smetiedereeneigenkarakter
onderscheiden.
4*1.Mi]ieu-typen.
Deaangegevenoppervlaktenberustenopruweschattingen.
4.1.1..Water(70kmvaartenenbredesloten,200hapetgaten).
Hieronderverstaanwenaastallebevaarbarewaterenookallepetgaten
ofrestendaarvan,waardebegroeiingvrijwelgeheelonderwaterblijft.
Degrotevaarwegen,KanaalvanSteenwijknaarOssenzijl,Heuvengracht
enKalenbergergrachthebbenslechtsgeringe natuurwetenschappelijke
betekenis.Hetzelfdegeldtfeitelijkookvoordeanderevaarslotenin
hetgebied.Deoevervegetatieshiervanzijnechtermeestalnoggaaf.
Inrustigegedeeltes enlangsderandenkomenooknogwatwaterplantenvegetatiesvoor.Indeoverigeslotenendegroteopenpetgatenkomen
goedontwikkeldewaterplantenbegroeiingenvoor.Alhetopenwateris
vanbelangvoordevisstand.Alspaaiplaats zijnvooraldepetgaten
enkleineslootjesvanbelang.Deoverigehydrobiologischekwaliteiten
(plankton)moetenwevooralingeïsoleerd liggendepetgatenzoeken.
Degoedevinstandinhetopenwaterisvangrootbelandvoorviseters
alsvisotter,fuut,blauwereiger,purperreiger,roerdomp,zwartestern
envicdief.
4.1.2.Krabbescheervolden (±25ha).
Dezevegetatieswordenmeestal totdewaterplantengezelschappengerekend.Wegenshungeheel eigenstruktuurenpositie zijnzehiertoch
apartopgenomen*.

-Het-
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Hetvoorkomenvankrabbescbeeriso.a.gebondenaanniettediephelder
voedselrijkwater.Aandezevoorwaardenwordtkennelijknogslechtsop
enkeleplaatsenvoldaan,desoortisdelaatste jarennamelijkzienderogenachteruitgegaan.Behalvedoorhuneigenbetekenis zijndekrabbescheerveldenookvanbelangalsbroedbiotoopvoorzwartesternsenals
aanzetvoorverderverlanding.Hettypekomtnogvoornamelijk ingeïsoleerdepetgatenenslotenvoor.
4.1.3.Jon^everlandingen(+100ha).
Deverlandingsvegetatiecbestaanuitechtedrijftillenmetsoortenals
waterscheerling,cyperzeggeenpluimzeggeofuit jongevrijijleriet
enlisdodden-vegetaties.Dezecategorieisonbegaanbaarenisalleen
overhetijstoegankelijk.Hijisbehalvevegetatiekundigookornithologischvanbelangalsbiotoopvanverschillendekleineralachtigen
bijvoorbeeld degrotekarekiet.Debestaansduurvanditsoortvegetatiesopeenbepaaldeplaatsiswaarschijnlijknooitlangerdanca.10
jaar.Defloristische samenstellingisdaarbijsterkafhankelijkvan
expositieen.formaatvanhet verlandendewateralsmedevandechemische
samenstellingdaarvan.
4.1.4.Rietlanden (±1400ha).
Hieronderverstaanweallehoogopgroeiendemoeraskruidenvegetaties.
Deondergrondvarieertvanzeerslaptotvast,erkomenweinigofgeen
houtigegewasseninvoor,terwijlrietmeestalhetaspektbepaalt.
Zewordenofwerdentotvoorenkelejaren,inhetwinterseizoengemaaid.
Dittypekan,afhankelijkvanvochtigheid enbegroeiingopverschillendemaniereningedeeldworden.Wekunnendaarbijuitgaanvanhetgeleverdeprodukt,vandestruktuur, ofvandefloristischesamenstelling.
Eenbruikbarevegetatiekundige indelingisondanksalleonderzoeknog
nietbeschikbaar.Hetgeleverdeproduktisniet steedsrelevant.Daarom
ishiergekozenvooreenprimairstrukturele indeling,welkevoorhet
beheergoedbruikbaaris.Alskarakteristiekebroedvogelskunnenwe
kleinekarekiet,snor,velduil,slobeend enbruinekiekendiefnoemen.
Opgemaaidepercelenkomenbovendienveelwulpenvoor.
4.I.4.I.Produktiefrietland (+.400ha).
Hieronderverstaanweinditverbandalleinhetwinterhalfjaar.gemaaidevegetaties dieindezomereengoeddeelsgeslotenhogekruidlaaghebben,waarinhetrietmeestaldominantis.Demeestepercelen
zijnnatof«vochtig.
-Drogere-

-9Drogereofnattereuitzonderingenkomenechtervoor.Deproduktie
werd enwordt tendelenoginveelgevallenoppeilgehoudendoorin
dezomerwateropdepercelentemalen.Kaongeveer 10jaarlooptde
produktieechterdefinitiefterug.Vanneerdebemalingdanwegvalt
treedtverdrogingop.Ditheeftdanvrijwelsteedseenverarmingvan
defloristische samenstellingtotgevolg.
Vanneernietwordtopgemalentreedtdezeverdrogingmeergeleidelijk
op.Veenmossen,diesomsreedsvroegindesuccessieoptredenkunnen
dansteedsbelangrijkerworden.
Alsproduktkentmenzowelbladrietalsdekriet..ïïetbladrietwordt
•inhetvroegenajaargeoogsteno.a.veelalsbollendekgebruikt.
Erworden geen hogeeisengesteldaandekwaliteitofsamenstelling.
Wanneernadeeerstevorstperiodehetbladgevalleniskanmendekrietoogsten.Hiermogenechtermaarweiniganderesoorteninzitten.
Derietstengelsmoetenverdermooirecht enstevigzijn.Ziterveel
lisdoddeindanspreektmenvanduilenriet;ditbrengtaanzienlijk
minderop.Behalvedevegetatieisookdeeconomische situatievan
.invloedophetsoortproduktdatmenoogstendehoeveelheiddaarvan.
Ookdezeonregelmatigheid indeexploitatie draagtbijtotdegrote
variatiebinnendezegroepvanrietlanden.Eenvegetatiekundigeindelingisdaardoorbijzondermoeilijk.Behalvedehogereplantenspelen
daarbijoverigensookdemosseneenbelangrijkerol.
Vroegerwerdendezerietlandenvaak,wanneerdekraggesteviggenoeg
was,met slootbagger "aangemaakt"en.tothooilandomgevormd.Ookwanneerzonderaanmakenwordtovergeschakeld opzomermaaienkunneninteressantehooilandenontstaan.Vanneerhetbeheerwegvalt treedtsterkeverruigingop,meerofmindersnelgevolgddoorbosopslaginde
vormvanwilgen,elzenofberken.
4.I.4.2.Schraalrietland (+400ha).
Onderde"schralerietlandenverstaanwedevegetatieswaar,onderinvloedvanhetmaaibeheerdeproduktie zodanigisteruggelopendater
geen geslotenhogekruidlaagmeeris.Doordegoedekwaliteitvanhet
rietdaterdannogopstaatzijnditsoortpercelensomsnogwelin
exploitatievoordekriet.Doorhetdrogerenzuurderwordenvande
bodemkunnenookanderesoortenzoalspijpestrootjeenpluimstruisrietbelangrijkworden.Onderbepaalde,nognietgoedbekende,omstandighedenkunnenookheide-achtigenverschijnen.

-Vaar-
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Vaarditgepaardgaatmeteensterkeontwikkelingvanveenmossen
sprekenwijvanveenheide (+90ha). Soortenalsdopheide,veenbes
envossebesmaarookstruikheide enkraaiheide zijnhiervoorkarakteristiek tezamenmetverscheidenehoogveen-veenmossoorten.Debotanischebetekenisvanditsoortterreinenisdoorhunzeldzaamheid
enbijzonderekarakter zeergroot.Hetisnietbekendofdezeontwikkelingoveralplaa'tskanvinden.Inveelgevallenwordtdeexploitatieeerdergestaakt.Dantreedtervaakspoedigopslagvanberken
vuilboom openontstaat eendroogtypemoerasbos.Hetisookdenkbaar
•datjuistomdatineenterreinveelopslagoptreedt,deexploitatie
gestaaktwordt.Deoorzaakdaavanmoetenwedanineenverandering
vanhetmilieuzoeken.
4.1.4.5.Ruiffrietland (+200ha).
Deruigerietlandenontstaanzoweluitdeproduktievealsuitdeschralerietlanden.Vermoedelijkvaakdoordiscontinuïteit inhetbeheer
kanhetaspekthierinplaatsvandoorriet,dooranderehogekruiden
"bepaaldworden.Somsisexploitatiealsbladrietnogmogelijk.Vaak
ontstaandergelijkevegetatiesookwanneervoormaligehooilandenof
akkertjesverlatenworden.Ditsoortterreinenisvooralvanornithologische enlandschappelijkebetekenis.
4.I.4.4.Bosrietla.nd(+400ha).
Deaanduidingbosrietlandenisgeheelnieuw.Vijvoerendezeinvoor
devaakruige,somsschralerietlandenwaarhetaspektbepaaldwordt
doorjongebomenenstruiken,waartussennogveelopenruimteaanwezigis.Zijvormen struktureel enmeestalookinsuccessie eenovergangtussenderietlandenenerzijds enstruweelenbosvegetatiesanderzijds.Hetisvoordebeheerder eenlastigecategorie,metname
watbetreftdedoelstellingenkeuzevanbeheervandergelijketerreinen.Zeontstaandoorverwaarlozingvanrietlanden.Debosopslag
isnamelijkvaaknietmassaal,maarbegintincidenteel.Somsgaatmen
noglangdoormetmaaien,maarlaatdeboompjes staan.Opdenduur
groeithetterreintochdicht.Dezezogenaamdebosrietlandenvertonenuiteraard grotevariatiedaar zijzowelinnattevoedselrijke
alsindrogere,meervoedselarmepercelenvoorkomen.Hetmerendeel
vindenwijechtertochwelopdedrogepercelenwaardeexploitatie
nauwelijks ofnietmeerlonend is.Haenkele jarenontstaatmeestal
eenminofmeergeslotenbos.

-Ook-
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Ookdezeterreinenzijnvooralvanornithologische enlanschappelijke
betekenis.Karakteristiekebroedvogels zijnbijvoorbeeldboomvalk,
koekoek enransuil.Erkunnenechterooknogbelangrijkebotanische
elementeninvoorkomen.-Dezekunneneenargumentvormenhetbeheer
voort tezettenendehoutopsla'ggeheelofgrotendeels teverwijderen.
4.1.5.Trilveen (±90ha).
Dezekleine",maarbelangrijke categoriehoudtenigszinshetmidden
tussenrietland enhooiland.Mennoemtzeook\^elkraggehooilanden.
Het zijnindenazomergemaaide,zeernatte,mesotrofevegetatiesop
eendunnetotvrijstevigekragge.Zewordenverdergekenmerktdoor
eengrotesoortenrijkdom,waarbijnietzozeergramineaealswelde
JancacaceaeenCyperaceaehetaspektbepalen.Velezeldzameplantensoortenzijnaanditweinigalgemenemilieugebonden.Hetvoorkomenis
inNoord-WestOverijssel totenkelezonesbeperkt.Ditwordtvaakin
verbandgebrachtmetdeovergangnaarhethogeland.Detrilvenenwordentotdebelangrijkstevegetatietypenvanhetgebiedgerekend.
4.1.6.Grasland (+500ha).
..

Hieronderverstaanweallelagekruidenvegetatieswaaringrasachtige
'plantenhetaspektbepalen.Debodemkanvariërenvanslaptotzeerstevig.Zewordengeëxploiteerd alshooiland ofalsweiland.Detrilvenen
behoreneigenlijk ooktotdezecategorie;wegensdebijzonderepositie
werdendezeechterapartopgenomen.Binnendegraslandenisverdereen
onderscheidmogelijk tussenschraalland-encultuurgrasland.

4.1.6.1.Schraalland (±200ha).
Ditzijnnietofweinigbemestehooilandenopvasteveengrond.
Het zijnbloemrijkevegetatieswaarindegramineaeweleenbelangrijk
aandeelhebben.Vroegerwarenvrijwelallelegakkersalszodanigin
gebruik.Ditleverdehetzogenaamderibbehooi.Daarnaastkennenwe
onverveeridepercelenenaangemaakterietlanden.Hiervondtmenvroeger
deechteblauwgraslanden.Dezezijningoedestaatevensoortenrijk
alsdetrilvenenenkunnendaarookopdenduuruitontstaan.
Hetoppervlakvanaldezevoedselarmehooilandenisaanzienlijkafgenomendoordatenerzijdskleine,moeilijkbereikbarepercelenverlaten
worden,enanderzijds degroterecomplexendoorintensievereexploitatiehunkarakterverliezen.

-4.1.6.2.-
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4.1.6.2.Cultuurgrasland (+300ha).
Ditzijnalleoverige,bemesteenvaakbeweidegraslanden.Dezehebbenoverheta.lgemeeneengeringebotanischevaarde.Alsweidevogelgebiedenalsbufferzone,omhetreservaat zijnzeechtervaakwelvan
grotebetekenis.Binnenhetres-ervaatkaneenintensiefgebruikechter
eengevaarbetekenenvoordeomliggendevegetaties endewaterkwaliteit."Karakteristiekebroedvogels zijnbijvoorbeeld scholekster,
kievit,gruttoentureluur.
4.I.7.Bos (±600

h

a

m

-

mertoe rekenenweallevegetatieswaarhoutigegewassenhetaspekt
bepalen.Eengrootdeelhiervanheeftdoordegeringeouderdomnogeen
sterkstruweelkarakter.Debodemvarieerdvanslapenonregelmatig
totzeerstevig.Alleenindekooibossénvondvroeger exploitatiedoor
selectievekapplaats.
Vooreenbeheersplanisditmilieu-typevooralvanbelangdoordathet
overalontstaatwaargeenexploitatiemeerplaatsvindt.Wekunnenmomenteeldriecategorieënonderscheiden;Deoudebosseninenrondomdetwee
eendekooien,dejongeregeslotenopgaandebossen,endestruwelenen
terreinenmetjongeopslag.Vegetatiekundigisonderscheid denkbaar
tussennatteendrogeoftusseneutrofeenmeeroligotrofebossen.
Zoweldetypologiealsdegeografische spreidinghiervanzijnechter
nogonvoldoendebekend.Deoudekooibosséndieeengeheeleigentype
vertegenwoordigenherbergenvele,tendelezeldzame,epiphytischemossenenkorstmossen.Deoverigebossenzijnnogjongenvolopindeontwikkeling.Ondanksdebeperktesoortenrijkdomvertonen zijeengrote
variatie.Hoeweldezebossenvaakontstaanzijninvoormaligerietlanden
moeten,althansdeouderedelen(20-30jaar),gerekendwordentotde
meestnatuurlijkevegetatiesvanonsland.Demenselijkeinvloediser
minimaal.
Bijhetontstaanzijnertweeuiterstenwaarneembaar.Inhetenegeval
gaathetzeergeleidelijk,metincidentelevestigingen.Deleeftijdsopbouwisdangevarieerd.Wijzienditbijvoorbeeldwanneerdirektizit
drijftillenbosontstaatenookwanneerdoorselectiefmaaieneenperceellangzaamdichtgroeid.Hetandereuitersteontstaatwanneerdoor'
massaleopslagvanéénsoortbinnenenkelejareneengeslotenenuniformbosontstaat.Dooreennatuurlijkselectieproces treedthierna
eenenkeleboomgeneratieweerdifferentiatieop.Hetvermoedenbestaat
datveenraosrijkeberkenbossenzichopdenduurkunnenontwikkelentot
eenzeeropenbostypemcreenondergroeidieverwantisaandeveenheide.

• -In-
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Inwelkerichtingzichdevoedselrijkere elzenbossenzichzullenontwikkelenisonbekend.
Behalvevegetatiekundig,zijndehossenookornithologischvanbelang,
alsbroedbiotoopvanvelezangvogels.Purperreigersbroedenvooralin
zeernatte jongebossenenstruwelen.
Debestaandebossenenverderebosopslagzijnbepalendvoorhetlandschapsbeeld inhetgehelegebied.
4.2.Geografischeaspekten.
OmdegeografischepositievandeVeerribbentebeschouwendienenwij
uittegaanvanhethelelaagveengebiedvanNoord-WestOverijsselen
Zuid-WestFriesland.Oorspronkelijkmaakteditdeeluitvaneenuitgestrekt
veengebied tussendeHollandseduinenendehogegrondenvanhetDrentse
plateau.NadevormingvandeZuiderzeebleefhieraandeoostkant slechts
eenrelatiefsmallestrookvanover.Dezestrookligtaandevoetvande
keileemhoudende stuw-eneindmoraineslangshetDrentsplateau.Hetveengebiedwordtdoorsnedendooreenaantalriviertjes zoalsßiinder,Tjonger,
Linde,StëenwijkerAaenMeppeler-diepwaarlangseutroofbroek-enzeggeveenenrivierklei-afzettingenvoorkomen.Tussendezeriviertjesliggen
groteenkleinekernenoligotroofmosveen.Inhethelegebied zijngrote
hoeveelhedenveengewonnen.Eerstongeveertothetgrondwater,laterveel
dieper.InhetgebiedvandeWiedenontstondhierdooreenonregelmatig
patroonmetnaastpetgaten,ookgrotereplassen.HetgebiedvandeWeerribbenendeLindevallei (RottigeMeenthe)werdlateraangepakt enkreeg
eenveelregelmatigerpatroon.Behalvelangsderiviertjesisookeen
grootdeelvanhetmeercentraleveengebiedingepolderd enincultuur
gebracht.HetgebiedrondKalenbergraaktehierdoorminofmeergeïsoleerdvandeanderenogbestaandedelenvanhetveengebied.
Metdeoorspronkelijke samenhangzalmenechterbijeenbeleid datgericht
isopde.waardealsnatuurgebiedvandehelestreekterdegerekeningmoetenhouden.
4.2.1.Geografische different^'atie-vanhetreservaat.
Doordefysisch-geografische struktuur vandestreek,endedaarmee
samenhangende cultuur-historische ontwikkelingkomeninhetreservaat
vrijgroteregionaleverschillenvoor.Hierdoorkanmeneenaantal
regio'sofdeelgebiedenonderscheidendieiedereeneigenkarakterhebben,'alzijndegrenzennietoveral evenscherp.
Eengoedoverzichtvandeverschillende aspektenvindtmenvijBink (1970)
Daaromwordenhieralleendebelangrijkstekortgememoreerd.
-4.2.1.1.-

-14-

4.2.1.1.Fysisch-geografischeaspekten.
-Deondergrondvanhetgebiedbestaatuitpleistoceenzand.
Ditkomtaandenoord-oostzijde dichtaanhetmaaiveld,aandezuidwestzijdeligthetop'3-4mdiepte.
TenoostenvandelijnIJsseïham-Nederlandkomtinditzandeen
ouderivierloopvoor (zandstroompje)metgeulenenrivierduinen.
Delaatstekomenplaatselijk totaan'hetmaaiveld.
TenhoogtevandeHamsgrachtligteenzwakontwikkelde zandrugdie
plaatselijk totca.2monderhetmaaiveldkomt.
-Hetveenpakketbestaattenoostenentotca.1kmtenwestenvan
hetzandstroompjeuitzeggeveen.
• Juisttenwestenvandegeulvanhetzandstroompje ligthierineen
baaneutroofbroekveenmeteenlichtkleidekalsoverblijfselvan
hetzelfde stroompjedatduslater,enietsnaarhetwestenverschoven,alsveenstroompjefunctioneerde.
-Meernaarhetwestenbestaathetveenpakketuitheideveenmosveen.
Overditmosveenisindenoord-westzijdevanhetgebieddoorde
•Lindeeenuitwiggendelaagrivierkleiafgezet.Eendergelijkeafzettingbestaatinhetwestenenzuid-westenuitzeeklei.

4 . 2 . 1 . 2 . Historj sch-geografische as-pékten.
-Nadateerstoptamelijkwillekeurigewijzehetveentotietsonder
hetgrondwaterwasvergravenvond eenmeersystematischevervening
plaatsvanuitKalenbergenOssenzijlinhetmosveengebied zonder
kleidekronddeKalenbergergracht.
-Pasdaarnakwamenhetkleiopveengebiedenhet zeggeveengebied
aandebeurt.DitlaatstetendelepastijdenswereldoorlogII.
-Deoudsteendroogstekraggelandenvindenwehierdoorrondomen
tussenKalenbergenOssenzijl.
- Inhetrelatiefcomplexegebiedvanhet zand enveenstroompjeblevenookgrotestukkenonvergravenwaarhetveendoorhoutrestenof
eenhoogkleigehalteongeschiktwasvoorturfbereiding.
-BijKalenbergwerdentweeeendenkooienaangelegd.
-Doorafnamevanenmechanisatie inderietteeltraaktenminderproduktieveofslechtbereikbarepercelenverwaarloosd.Ookhooilanden
enkleineakkertjeswerdenweerverlaten.
Demeestintensiefgeëxploiteerdepercelenliggenhierdoorthans
dichtbijdedorpeneninhetnogredelijkproduktievekleiopveen
gebied.
- 4.2.1.3.-
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4»2.1.J.Bio-gcografiseheaspekten.
Deregionaleverschilleninondergrondenexploitatie zijnongetwijfeldvaninvloedophethuidigeverspreidingspatroonvansoortenen
levensgemeenschappen.Eendirektecausalerelatieisechterlangniet
altijdaantoonbaar.Voorhetbeheerzijndehierondergenoemde3.spektenuiteraardvangrootbelang.
-Trilvenen,diealszodanigbeheerdworden (hooiland)komenthans
alleenindebuurtvan.hetzandstroompjevoor.
-Waterdrieblad,holpijpenwellicht enkeleanderesoortenkomenin
hetzeggeveengebiedregelmatigvoor,daarbuitenalleenincidenteel
alsoeverplant.Indebossenkomtdeelsookvooralinditgedeelte
totdominantie.
-Gagelenberk zijnhetmeestalgemeeninhetcentraledeelvanhet
gebiedevenalseikenappelbes.Wilgenvertonenhetomgekeerdebeeld.
-Percelenmeteenveenheidekarakterkomenverspreidoverhethele
mosveengebiedvooropdroge,langgeëxploiteerdeplaatsen.
-Ruwebiesenzeebieszijninhunverspreidingbeperkttothetdeel
meteenmarienkleidek.
-Delidstengiskarakteristiekvoordezandrugaandezuid-westrand
vanhetgebied.
-Ookdevogelshebbenvaakeenkenmerkendverspreidingspatroon.
Voorbeeldenzijn:
-Deverschillendekleineralachtigen zijnvrijwelbeperkttothet
gebiedrondHogewegenMeentheweg.
-Zangvogelsalsmerel,nachtegaal,wielewaal,tuinfluiterenfitis
komenvooralvoortennoordenvandeKalenbergergracht.
-Watersnipenvelduilvindenweechtervooral

tenzuidendaar-

van.
4.2.2.Indelingindeelgebieden.
Opgrondvanbovengenoemdeaspektenhebben,weindeWeerribbeneenaantal
deelgebiedenofregio'sonderscheidenenvaneenkortekarakterschets
voorzien.Denogalabitrairegrenzenzijnompraktischeredenenzoveel
mogelijkaandetopografieaangepast.
4.2.2.1.Hetzeggeveengebiedtennoord-oostenvanhetzandstroompje.
Hiervindenweveelpercelenvaneenmiddelmatige ouderdom,waarvan
ernogenkeleinexploitatie zijn.Eengrootgedeelteisechterverwaarloosd entoontreedsveelbosopslag.Erkomenookenkelejonge
petgatenvoor.Daarnaastliggenerverspreidverschillendeschraallandenenwatcultuurgrasland.
-4.2.2.2.-
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4*2.2.2.Hetgebiedvanhetzand-enveenstroompje.
Kenmerkendhiervoorishetonregelmatigekavelpatroon,veroorzaakt
doordevariabeledieptevandezandondergrond endesamenstelling
vanhetveen.Opvallend isdebredestrookonvergravenveen,metcultuusgrasland.Aandenoordzijdevindenwenoggrotejongepetgaten.
Inhetmiddenenzuidenkomenveel schraallandenenpercelenmeteen
trilveenkaraktervoor.Hierdoorisditbotanischgezienwellicht
hetbelangrijkste deelvanhetreservaat.TerweerszijdevandeHeuvengrachtkomtreedsveelbosvoor.DeBoonspolder,diewijookvoor
.eengrootdeeltotdezezonerekenenbestaatgeheeluitmoerasbosen
herbergteenbelangrijkekoloniepurperreigers.Ookdegrotekooi
vanPenisindezezonegelegen.
4.2.2.J.HetgebiedrondomKalenbérg.
AandenoordzijdevandeKalenbergergrachtvindenwewatschraallanden,schralerietlanden,encultuurgrasland.Daarnaastiservrijveel
bos,waarindeberkveelaldomineert.Indeeendenkooiligtookv/at
Qudelzenbos.TenzuidenvandeKalenbergergracht liggenveelschrale,drogerietlanden,tendelemeteenveenheidekarakter.
4.2.2.4.Hetcentraleveenmosgebied..
Ditwordtgrotendeelsingenomendoorjongebossenenstruwelenmet
berk,vuilbomenengagel.Daarnaastkomenerwatstrokenschraalland
enschraalrietlandvoor.
4.2.2.5.HetgebiedbijOssenzijl.
Hiervindenweveelvrijdroge,maarnogproduktieverietlanden.
Eenevengroteoppervlakteisechteralverwaarloosd enheeftveel
bosopslag,vooralmetwilgenenberken.Veenheidepercelenkomenook
hierverspreidvoor.
4.2.2.6.Hetkleiopveengebied.
Inditgebiedkomteenbredezonevoormetjongepetgaten.BijNederlandzijnditzelfshelecomplexen.Verderliggenernogveelproduktieverietlanden.Eengroot'deeldaarvanisrijkaanveenmossen.
Erkomtnogmaarweinigbosopslagvoor.Doordezegroteopenheidis
hetgebiedvanbelangvoorwulpenenkiekendieven.
4.2.3.Randgebieden.
Aangezienhetreservaatopverschillendemanierendoorzijnomgeving
wordtbeïnvloed ishetgoeddezeeveneenskorttebeschrijven.

-4.2.3.I.
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4*2.3.1.Zuid-westrand.
HiergrensthetreservaataandepolderBlankenham.Eenopengraslandgebiedmeteenwatlagerwaterpeil.Dezepolderondervindtgrote
invloedvandeNoord-Oostpolderdoorwegzijgingvangrondwater.
Ditiswaarschijnlijk ooknogineendeelvanhetreservaathetgeval.
•

4.2.3.2.Noord-westrand.
DepoldersBuitenbroek enTusschenbroek vandeLindevalleigrenzen
hieraanhetreservaat.Verdervindenv/eerhetdorpOssenzijl.
Daarbijengrotendeels inhetreservaatligteengrootcentrumvoor
•verblijfsrecreatieenwatersportaccomodatie.
4.2.3.3»Noord-oostrand.
Hiergrensthetreservaat aanenkelepoldersaandevoetvanhethoge
land.Degrenslooptinprincipevrijgrilligmaarwordtoverzijn
gehelelengtedoorsnedendoorhetkanaalSteenwijk-Ossenzijl.
Hierdoorzijneenaantalpercelenvanhetgrotereservaatafgesneden.
4.2.3.4« Zuid-oostrand.
DepolderVeteringgrensthierdirektaanhetreservaat.Doorhet
• grotepeilverschil treedtlangsdezerand sterkewegzijgingop.
IndezepolderligtaandenoordzijdehetVoldlakebos.Eennatuurrecreatieprojektinontwikkeling.Inhet zuidenvindenwehetgehucht
Nederland.
4.2."3.5»ffalenberg.
Ditdorpligtalseenenclaveinhetreservaat.Hetbestaatvrijwel
geheeluitlintbebouwinglangsdeKalenbergergracht.DezeKalenbergergrachtvormteenonderdeelvandevaarverbinding Overijssel-Friesland
enwordtindezomerintensiefdoorwatersporters gebruikt.Hoewel
dezevaartzeker eenbelemmeringvormtkanmengelukkignietstellen
dathetreservaat daardoorintweevanelkaargeïsoleerde delengesplitstis.

<

-185.INRICHTING ENBEHEER.
5.1.Beheersmethoden.
Hieronderverstaanwe inhetnatuurbeheer alleactiviteitendiegericht zijn
ophet instandhoudenofverhogenvandenatuurwetenschappelijke betekenis
vaneenterrein.Dezeactiviteiten zullenoverhetalgemeeneencontinu
karakterhebbenmeteenregelmaatdieaansluitbijdeperiodiciteitvan
natuurlijke processen.Slechtsbijgrote continuïteit inhetbeheerkunnen
zichevenwichtige ecosystemenontwikkelen.Ditkarakter-isdanzowelvanhet
(gekozen)beheeralsvanhet terplaatseaanwezige complexvanmilieufactorenafhankelijk.Hetbeheer isvooreengrootdeelgerichtophet
plantendek.Destruktuurdaarvan isimmersvanessentiëlebetekenisvoorhet
heleecosysteem.Daarnaast zijnerechterookmaatregelendiedirektofsoms
indirektopdedierenwereld gerichtzijn.
5.1.1.Nietsdoen.
Dithoudt indatmendenatuurlijke successie z'n gang laatgaan.
Hetmaakt daarbijechterwelverschil ofditvanafhetbeginvandeverlanding zo is,danweldatereenperiodevanexploitatie tussen inzit.
Hetresultaat zalechter steedsbos zijn.Het typeisdaarbijafhankelijk
vandevoedselrijkdom vanhetwater endediktevandegevormdekragge.
Opplaatsenmet eenflinkeproduktie eneendikkestrooisellaagverlooptde
bosvormingmeestalheel langzaam.Karakteristiekvoorzo'nsituatie zijnde
bolvormigewilgenbosjes,diezeeroudkunnenworden.
Debossendiemomenteel inhetgebied voorkomen zijnvrijwelallemaalontstaan invoormalige rietlandendienu zo'n5tot15jaarverlatenzijn.
Dezeverkerennogsteeds ineenontwikkelingsfase.Pasnaenkeleboomgeneraties zalduidelijk zijnwatheteindresultaat is.Hiervoormoetmenzeker
nog enkele tientallenjarengeduldhebben.Het instellenvanenkeleflinke
striktereservaten zalhiervoornodig zijn.Dezevormvanbeheer leidtdus
totdemeestnatuurlijke situatie.Vandedierenwereld zullenhierbepaalde
vogelsoorten dieaanvochtige loofbossengebonden zijnzekerprofiteren.
Ofookbijvoorbeeld Purperreigers ermeegebaat zijnisdevraag,tenzijer
viswater indebuurtblijft.Vandegrotere zoogdieren zalwellichthetree
gunstig reageren.Methetverdwijnenvanopenwaterenrietlanden zullen
echterookdedaarbijbehorendediersoortenachteruitgaan.
5.1.2.Maaien.
Bijhetmaaienwordendebovengrondse delenvanhetgewas grotendeels
verwijderd. Dit isvoordeontwikkeling van sommigeplantengunstig,voor
anderejuistniet.Nahetmaaienwordtdebodemmeeraandeweersinvloeden
blootgesteld. Hierdoorwordtdemineralisatie indestrooisellaag versneld.
Doordat ersteedseenhoeveelheid organische stofenmineralenwordtafgevoerdverschraald debodemenigszins.
-Al-
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Aldezefaktoren tesamenhebben totgevolg datdevegetatieopeengemaaid
perceelanders isdanopeenongemaaid perceel.Bovendienverlooptdesuccessie ergeheelanders.Eenongemaaidevegetatieontwikkeld zichinons
landvrijwel steeds totbos.Door temaaienhoudtmeneen lagevegetatie
met grassenenkruiden,dieopdenduur zeersoortenrijkkanworden.
Essentieel is,datmenvegetaties,diezichondereenmaaibeheerontwikkeld
hebben,ookalleendoormaaien instand kanhouden.Jongere stadia zullen
zichechterwelverderontwikkelen,daarmaaiendesuccessiewelwijzigt
maar zekerniethelemaalstopt.
Vegetaties dieontstaan,warneerernietgemaaidwordt,zullenzicheveneens
• verderontwikkelen.Ditkandoormaaiennietworden tegengehoudenhoogstens
omgebogen.Ziehiervoorverder5.2.Successieenbeheer.
Hetmaaienheeftdusgrote invloed ophetaanzienendestruktuurvande
begroeiing.Hierdoorkanmenerhet landschappelijkaanzienvaneengebied
sterkmeebepalen.Ookdebetekenisvandefauna iszeergroot.Alonze
vogelsvanderietlanden zijn,althans indeWeerribben,afhankelijkvaneen
maaibeheer.VoorKiekendieven zijnzelfsgroteoppervlaktenvereist.
Vroegerwerd allesmetdehandgemaaid.Hierdoor tradopkleineschaal
differentiatieop.Bovendienkondehoutopslag gericht,duszeereffectief
bestredenworden.De intredevandemaaimachine,dieallespreciesevenhoog
maaitbrachteenzekerenivellering.Hoebrederdemaaimachine,hoesterker
denivellering. Eenanderbezwaarvanmachines isdebeschadigingvanbodem
envegetatie.Alledenkbare technischeoplossingenmoetenhierbijworden
ingezet.Terugkeernaarhetmaaienmetdehand isslechtsopzeerbeperkte
schaalmogelijk,enkomtdusalleenvoor zeerbijzondere terreinenin
aanmerking.Essentieelbijhetmaaibeheer isdeafvoervanhetgewas.
Dit levert tegenwoordig ookproblemenop. Hetgewasmag ingeengevalblijven
liggen,maarmoetzoveel mogelijkafgevoerdworden.Opplaatsenwaarafvoer
nietmogelijk is,zalmenenkelevierkantemetersopmoetenofferenomhet
maaiselop teslaaneneventueel teverbranden.Ditmoetdanwel toteen
enkeleplekbeperktworden,dusniet iederjaarergensanders,ofopveel
kleineplekken.Het iswaarschijnlijk goedmogelijkhooibergen telatenstaan.
Dezekunnen,vooralvoordefauna,zelfswaardevolle elementen zijn.Inhetkadervanditbeheersadviesonderscheidenwevierhoofdvormenvanmaaibeheer
waarvandeeerste inhetwater,deandereophetlandofoverhetijsworden
uitgevoerd.
5.1.2.1.Water-maaien.
Hieronderverstaanwijhetmaaienvanwaterplanten-vegetaties nietdemaaiboot.
Mendoetditopplaatsenwaar'menopenwaterwilhoudenendusgeenverlanding
wenst.Hiertoewordendeplantenéénofmeerkeren inhetgroeiseizoen,
afgemaaid.
-Doet-
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Doetmenhet tevaakdanstervenveleplantengeheelaf,watweer
consequenties zalhebbenvoorderijkdomaandierenleven inhetwater.
Behalvevoordebevaarbaarheid, isdezemaatregelvooralvanbetekenis
voordevisstand,devis.otterenverschillendewatervogels.
5.1.2.2.Zomer-maaien.
Hiermeebedoelenwehetmaaien in_hetgroeiseizoendusvanjunitot
augustus.«Ditgebeurtmeestal één,soms tweemaalperseizoen.
Drogevegetaties zijnmeestal eerderaandebeurt dannatte.
Ditmaai-beheer isvooralnadeligvoorhogekruiden.Lagekruidenen
grassenkrijgenhierdoordeoverhand.Erkunnendansoortengroeiendie
ondernatuurlijkeomstandigheden inditgebied slechts zeldeneenkans
•krijgen.Ditbeheerheeftdusgrote invloed opdefloristischesamenstelling.
Devegetatiesdiehierdoorontstaankunnenwe samenvattenonderde termhooilanden.De trilvenenenschraallanden,diehierbijhetbelangrijkstezijn,
kunnenbijgroteconstantievandezebeheersvorm eengrote soortenrijkdom
verkrijgen.Doorbemesting eneenonregelmatigerbeheerbijvoorbeeld
vroegermaaienennaweidenverdwijnt dezebetekenis.Dez.g.n.cultuurgraslandendiedanontstaan zijn.doorhunrijkerebodemlevenweermeervan
betekenisalsvoedselbiotoop voorvogels.
Watbetreft desoortenrijkdom aan insektenzoalsvlinders,zweefvliegenen
libellenzijndesoortenrijke hooilandenweerhetbelangrijkste.
5.1.2.3.Winter-maaien.
Hiermeebedoelenwehetmaaiennahetgroeiseizoen,dusvanafoktober totin
hetvoorjaar.
Menverwijderd hierbijvrijwelalleendeafgestorvenplantendelen.
Dedirekte invloed opdefloristische samenstelling isdaarommindergroot.
Doordatdebodemnietmeteendikke laagstrooiselbedektraaktkunnener
echter tochvaakandere soortengroeiendanopongemaaideplaatsen.
Wanneer indeherfstgemaaidwordt levertditalsproduktbladrietop.
Doetmenhetnadeeerstvorstperiode,zodathetrietzijnbladkwijtis
danontstaatdekriet.Dit laatstekanechteralleenwanneerhetriet
dominant isenvanvoldoendekwaliteit.Verder isdemarkt-situatieookvan
betekenisbijdekeuze tussenbladrietofdekriet snijden.Aangezien
dekrietmeestalmeeropbrengt streeftmenwelnaareengoededominantievan
hetriet.
Vangrootbelang isverderdatdehoutigegewassensterk inhunontwikkeling
geremdworden.Oudere,flinkuitgestoelde exemplarenmoetenechter tochmet
dehandverwijderdworden,wilmenbosvorming geheelvoorkomen.
Wanneer een lonendeexploitatieniermeermogelijk is,kandebotanische
ofornithologische betekenis eenbelangrijke redenzijnomteblijvenmaaien.
-Daarnaast-
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Daarnaast kanhetookommeer landschappelijkeredenengewenst zijnditopen
milieutype instand tehouden.Ditkansomsookopdevolgendemanierbereikt
worden.
5.1.2.4.Extensiefmaaien.
Hiermeebedoelenwehetmaaienmetgrotere tussenpozendaneenjaar.
Gedachtwordtaanmaaien indewinter,eens indedriejaar.Doordatzich
meerstrooiselophoopt zalde'rijkdomaanplantesoortenminder zijndan
bijjaarlijksmaaien.Bosopslagkanerechterweldoorwordenvoorkomen.
Menmoetdezemethodedanook zienalsnoodmaatregelvoordiegebieden
waarmengeenboswenst,terwijl decapaciteitomjaarlijks temaaien
ontbreekt.Ditbeheerkomtuiteraard niet inaanmerkingvoordelenmet
enigebotanischewaarde.
5.1.3.Branden.
Bijhetbranden,dataltijd inhetvroegevoorjaarmoetplaatsvinden,worden
debovengrondseplantedelengemineraliseerd.Inplaatsvaneendichte
organischebovenlaag ontstaat daneenopenmineraalrijke laag.
Hetbrandenvanmoerasvegetatieswordtvaakmetgoed resultaat toegepastop
sterkmineralevaakvoedselrijkebodems.
Degroeivanhetgewaswordtbevorderd enhoutopslagvoorkomen.Ookhierzou
maaieneeninteressantere florabewerkstelligen.Erontstaannieterg
soortenrijkebegroeiingen,dievooralvanornithologisch belangzijn.
Storingsplantenalsbramen,brandnetels enwilgenroosjesspelenechtergeen
overheersenderol.
Indienmendaarentegen ineenveengebied gaatbrandenontstaatereen
mineralebovenlaag opeenorganischeondergrond.Ditwerkteenversnelde
afbraakvanhetveen indehand.Hierdoo-rzullenstoringsplantenmassaal
gaanoptreden.
Waardevollevegetaties zijnzekerniet teverwachten.Inhoeverrededierenwereldvandezebrandvegetaties zalprofiteren ismoeilijk tezeggen.
IndeWeerribbenwordtdaaromvoordeterreinendiemenvrijvanbosopslag
wilhoudentochaandriejaarlijksmaaiendevoorkeurgegevenbovenbranden.
5.1.4.Beweiden.
Intensievebeweiding,zoalsdat indenormaleagrarischebedrijfsvroering
gebruikelijk is,levertweinignatuurwetenschappelijke voordelenop.
Hetopeconomischverantwoordewijze instandhoudenvaneenflinkgraslandareaal isechtervangrote landschappelijkebetekenis.
Vooral tenbehoevevandeweidevogels ishetdaarbijvanbelangdatde
bedrijfsvoeringnietal teintensiefis.
-Op-
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Opnietrendabeleofbiologisch interessantemaarweinigontwikkelde
terreinenblijktextensievebeweiding somseengeschiktebeheersvorm.
Bijextensievebeweiding komtdenatuurlijkedifferentiatievanhetterrein
totz'nrechtenwordtzelfsversterkt doordatbegrazing,betredingen
bemestingvanplaats totplaatsvariëren.Ookdedichtheidvandebegroeiing
kanmenregelen.Hoemeerdieren,hoemeerhetterreinopenblijft.Doorhet
gebruikvandierendieookbomenenstruikentelijfgaankänmendeopenheidvaneenterreinvergroten.
Inhoeverredezebeheersvorm indeWeerribbenperspectievenbiedtvoorhet
makeneninstandhoudenvangedeeltenmeteenparklandschap-karakter isnog
-nietbekend.Hethuidige experimentmetZweedsefjellkoeien zalhierover
pasnaverscheidene jarenmeerduidelijkheid geven.
Het isdenkbaar datdan interreinendiemenvoorlopigmeteendriejaarlijks
maaibeheeropenhoudt,lateropextensievebeweiding overgeschakeld kan
worden.
Voordeverveningwashetgebied ooktendelevoordeveeteelt ingebruik.
Dezewasafgestemd opdemaximaleproduktievanditvoedselarme,ombemeste
gebied.Matig intensievebeweidingvangroteonbemestegebiedenkanwellicht
opsommigegebiedentoteendergelijkmilieuleiden.
5.1.5.Kappen.
Vroegerkwamenmoerasbossenvrijwel'alleen inenrond deeendekooienvoor.
Zewerden intensief geëxploiteerd alshakhoutvoordeproduktievanbrandhoutenookwelvanpapierhout.Meestalhield-meneencyclusvanca.10jaar
aan.Doorditkappenwordendebodemprocessenbevorderdmetalsresultaat
eensnellerveraarden enrijpenvandebodem.Dekooikernoemtdit"mesten
metdebijl".Hetontwikkelen enhandhavenvandezevoedselrijkelaagveenbossen,diedusnietgeheelnatuurlijk zijn,behoort zekerbinnendedoelstellingenvaneenreservaat thuis.Doordatdebomenerveelouderenforser
wordenhebbendezekooibossenbehalve-floristischeookornithologischeen
landschappelijkewaarde.Hethandhavenvangroterecomplexenhakhout lijkt
overhetalgemeenmindernoodzakelijk,medegeziendeverwachting datde
meestebosgedeelten inhetgebiedwaarschijnlijk zeer langhunlage
struweelachtige struktuur zullenbehouden.Inéénvandetweekooibossen
zouditoudehakbeheer,althans ineengedeelte,weer ingesteldmoeten
worden,alsbijdrageaandevariatievanhethelegebied.
5.1.6.Uitgraven.
Verschillende verlandingsstadia kunnen inhet reservaat slechtsbehouden
blijvenwanneer steedsopnieuwstukkenopenwatergaanverlanden.Hetopen
houdenvanwatermetdemaaibootvormthiervoordusgeenoplossing.
Ookhetmaaienvandevegetatie isnietmogelijk.
-On-
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Opdenduurzullendaaromoveralinhetgebied delenopnieuwuitgeveend
moetenworden,enwelmetdezelfdevariatie informaatalsvroeger.
Gedachtwordtaanpetgatenmeteenoppervlaktevan0,1 tot5ha.
Deoorspronkelijke ribbenmoetendaarbij zoveelmogelijk intactblijven.
Ominteressantenieuweverlandingsgebieden tekrijgenmoetmenbijhet
uitgravenmet eenaantal factorenrekeninghouden.Hetbelangrijksteis
natuurlijk dewaterkwaliteit,geziendehuidigekwaliteitvanhetboezemwatermoeten deuit tegravenplassen zoveelmogelijkhydrologisch
geïsoleerdworden.Voordevisstand zalechtereenkleineverbindingmet
hetbuitenwaternoodzakelijkzijn.
Vooreenongestoordeontwikkeling ishetverdernoodzakelijkdatdelaag
sapropeliumdieonderdekraggeaanwezig is,volledigverwijderdwordt.
Deze laag isnamelijkvrijwel zuurstofloosenzeerrijkaanfosfaaten
nitraat.Hetachterblijvendewatermoet inverbandhiermeeookververst
worden.Tijdensdewerkzaamheden isdaaromeenzekereuitwisselingmethet
boezemwatergewenst.
Hetformaat isookvanbelang.Eenkleinplasjegeefteenheelandere
ontwikkeling teziendaneengrotereplas.Ermoetdusdenodigeafwisseling
inhetformaatkomen.Voorvisetendedieren ishetechtervanbelangwel
steedscomplexen temakenvanenigeomvang.Deonderdelenvanzo'ncomplex
behoevenechternietallenmetelkaar inverbinding testaan,erkunnen
heelkleinegeïsoleerdeplasjesbijhoren.
Hetgrootsteprobleemwordtgevormd doordevrijkomendebagger.Dezemoet
ergensgestortwordendaardezebaggervoorlopig onverkoopbaaris.
Stortenelders isdenkbaar.Gedacht iswelaanhetdumpen ineendiepe
zandputdiedaneerstgezogenmoetworden.Dit stuitechteropplanologische
enjuridische bezwaren.Hetvervoernaarstortplaatsen isduur,daarhet
slechtsmetkleineeenhedenkangebeuren.Bovendien iserlangsdevaarroutenogalwat schade teverwachten.Persendooreenpijpleiding schijnt
nietmogelijk tezijndaartaaiestengelsdepompenzoudenverstoppen.
Stortenvlaknaastdeuittegravenplas isookbezwaarlijk.Ergaateen
zekereoppervlaktemoeraslandmeeverloren.Daarkomtwaarschijnlijk slechts
ruigtevoor indeplaats.Wathierverdermee tedoenvaltmoetnogonderzochtworden.Voorlopig lijkthetstortenterplaatse tochdebesteoplossing.Debaggerbevat zoveelwater,daternadrogenen inklinkenmaar
eenfraktievanoverblijft.Hetmateriaaluit5hakandaaromwaarschijnlijkop 1hagestortworden.Bijeenzorgvuldige landschappelijkevormgevingmoetdaareenaanvaardbaar geheelvan temakenzijn.

- 5.1.7.Cyclisch-

- 245.1.7.Cyclischbeheer.
Hetgravenvannieuwepetgaten,kanmennatuurlijkonafhankelijkvande
anderebeheersvormenuitvoeren.Wel zalmenerwanneerdeverlanding
vergenoeg isvoortgeschredenmetbijvoorbeeldmaaibeheeropmoeten
aansluiten.Menkan"danverderditbeheervoortzettenmaarmenkanhet
ook,wanneerdesuccessievergenoeg is,overschakelenopeenander
beheer.Menkanhetuitgraven,datsteedsnodig zalblijven,uitvoeren
•interreinwaardaarvoornietsgedaanwerd.Datzoualtijd eersthet
rooienvanbos inhouden.Het lijktderhalve zinvolhetuitgravente
combinerenmetaandesuccessieaangepast beheer,waarbijsteedsvan
het laatste successiestadium eendeelwordtuitgegraven zodatdecirkelganggeslotenis.
Eendergelijkehandelwijze zullenwij inhetvervolgaanduidenmetde
termcyclischbeheer.Voorhetbepalenvandegewensteoppervlaktevan
zo'ngebied kunnendevolgendevoorbeeldenals leiddraaddienen.
Omtechnische redenishetgewenstgedurendeeenaantaljareninéén
gebied tewerken,waarbijperjaarca.5haopenwatergemaaktkanworden.
Ditwordtbijvoorbeeld in4jaar20ha.
Deze 20hà zulleninca20jaarverlanden.Danmoeterdusindebuurt
opnieuw20hauitgeveendwordenomdeverlandingsgezelschappen instand
tehouden.Deomlooptijd vaneenbepaald petgatmoetopminimaal80jaar
gesteldworden.Erzijnvooreencomplexdus4delenvan20hanodig.
Hetruimteverlies,datoptreedtdoordatdebaggermoetwordenopgeslagen
ener legakkersblijvenstaan,"zalzeker 20%zijn.
Eengebied met zo'nzogenaamd cyclischbeheer zoudusminstens 100hagroot
moeten zijn.Wevindenhierindanruwweg 20haverlandendwater,(a),
20hajongrietland oftrilveen (b),20haouderrietland oftrilveen(c),
20haschraalland (d)en20haruigte(e).
Hetbeheer zalbestaanuit5(a)+ 15(b)+ 15(c)=35hawintermaaien,
5(b)+ 5(c)+ 20(d)=30hazomermaaien,alsmedehetbeheervanca20ha
ruigte.
5.1.7.Afplaggen.
Inplaatsvanvollediguitgravenisookwelgedachtaanhetafplaggen
vanoude,indebovenlaagverdroogdekraggen.Deopzet isdaarbijomweer
jong,nat,produktief rietland teverkrijgen.Demogelijkheid bestaat
echterdatdegereduceerdeveenmassadiedanbovenkomtvooralbegroeid raakt
met soortenalslisdodde enbitterzoet.Hetzouechterdemoeitewaard zijn
deze,zeerarbeidsintensievemaatregel eensergensalsexperiment toete
passen.

-5.1.8.Faunabeheer-

- 255.1.8.Faunabeheer.
Inhetalgemeenverdienthetaanbevelinghetvoorkomenvandiersoorten
alleen tebeïnvloedenviahunmilieu.Voorkleineredieren zoalsinsekten
of zangvogels isdit..zelfsdeenigemogelijkheid.Hierbijmoetmenrekening
houdenmetaspectenalsbroedgelegenheid,voedselaanbod enrust.Daarnaast
kunnenbepaalde soortenwordenuitgezetwanneer erteweinig (vis^of
bejaagd,wanneer erteveelexemplarenzijn.Uiteenoogpuntvannatuurbeheer isditechterzeldennodig.
Dejacht ismomenteel reedsbeperkt tothetvangenvanwildeeendenen
talingen indekooivanPenenhetjagenopeenden,fazantenenhazen.
Dezejachtkangetolereerdwordenmaar inverbandmetderustis
beëindiging tochgewenst.Hetjagenopreewild isinditgebied overbodig,
daardezesoort inditgebiedopnatuurlijkewijze (bv.leverbot)gereguleerdwordt,endusongewenst.
Deoverige faunistischeaspectenwordenompraktischeredenenverder geheel
onder5.3.2.behandeld.
5.2.Beheerensuccessie.
Opgrondvanvegetatiekundige studies zijnreedsvelesuccessieschema'sof
delendaarvanopgesteld.Afhankelijkvanhetuitgangsmilieu zijnverschillende reeksendenkbaar.Gelijkefasenuitverschillende reeksen
kunnenveelopelkaar lijken.Doorexploitatieofbeheerwordendeze
reeksen sterkbeïnvloed,waardoordezaaknoggecompliceerderwordt.
Voordebeheerder zijnineerst-einstantievooraldeverschillende fasen
vanbelang,vooralwanneerdezedoorhetbeheerwordenbepaald.Ookonder
eenbepaald beheergaatdesuccessieverder.
Demilieutypenvan4.1.diewijkunnenbeschouwenalshoofdgroepenvan
vegetatietypenvertonendaarom indetijd eenzekeresamenhang.
Getracht isdezesamenhang,alsgevolgvansuccessieenbeheer,ineen
schemaweer tegeven.Ditschema isuiteraardnietvolledig enweinig
gedetailleerd.Erzijnveleuitzonderingendenkbaar,maarhetgeefteen
goedoverzichtvandevoornaamstemogelijkhedendieinonderstaande toelichtingnogwatwordenuitgewerkt.
Water.
nietsdoen

-Vanafdeoeversenviadrijftillengroeithet
waterdicht.Naca20jaar isinhetgemiddelde
petgateengeslotenkraggevan20tot 30cmdikte
gevormd.Meestal slaanhieralvoorde zaakbegaanbaar iselzenopenontstaatbijnadirectuit
watermoerasbos.

-water-maaien-

BEHEER EN SUCCESSIE

Cultuur
grasland

int.

Schraal-

ext.

land

LEGEND;\
10j Globale ontwikkel
nd Niets doen.
zm Zomer maaien.
w m Winter maaien.
int. Intensief gebruik,mesten,beweiden.
ext. Extensief gebruik,verschralen.
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-26water-maaien

-Doorregelmatiggebruikvandemaaibootkanmende
verlandingvooronbepaalde tijdverhinderen.

winter-maaien

-Doorzodraditoverhet ijsmogelijk istemaaien
bevorderdmenhetriet,datdansneleenbegaanbare
kraggevormt.

Zomer-maaien

-Menkaji,zodradekraggehiervoor sterkgenoegis,
overschakelenopmaaien indezomer.Erkandaneen
jong trilveenontstaan.Welke invloedhierbijde
waterkwaliteitheeftisnogonbekend.

Rietland.
nietsdoen

Eenonbeheerd rietlandveranderd binnen 5à10jaar
inbos.Jonge,natte,voedselrijke rietlanden
levereneenelzenbosop,oudeverschraalderietlandenmeestalberkenbos.

winter-maaien

Doordeproduktievanondergrondse biomassaen
strooiselwordtdekraggesteedsdikker endroger.
Doordeafvoervangewasenuitspoeling doorregenwaterneemtdevoedselrijkdomvandebovenstelaag
af.Hetrietgaathierdoorslechtergroeien.
Naenige tientallenjarenontstaatveenheide.

zomer-maaien

Vanjongerietlandenkanmensomsdoor 'szomers
temaaien trilvenenmaken.Oudererietlandenwerden
meestalmefbaggeropgehoogd eningraslandomgezet.
Zonderverderebemesting levertditeenschraalland
op.Maaitmen indenazomerofherfstdanblijft
hetrietinstand enkomenerruigtkruidenbij.
Dit levertbladrietop.

Trilveen,
nietsdoen

Erkomenelders inEuropanatuurlijke trilvenenvoor
diegeenbeheernodighebben.IndeWeerribbenzal
waarschijnlijk tochsnelbosvormingoptreden.

zomer-maaien

Trilvenen.kunnenonderditbeheer zeer langin
standblijven.Langzaamkrijgen zeechter'meereen
schraalland-karakter.Ook iseenontwikkeling tot
veenheidedenkbaar.

winter-maaien

- Il

winter-maaien

-

Bijnatte trilvenen zalditweereenrietland
opleveren.Opdrogeredelen is,eerdernogdanbij
zomermaaien,eenontwikkeling totveenheidedenkbaar

Schraalland,
nietsdoen

Verlatenhooilandenveranderen inruigte.Vooral
dooropslagvanwilgenontstaatdaarna langzamerhand
bos.Dewilgenwordendanopgevolgd doorelzenof
berken.

zomer-maaien

Ditkanmenzeer langvolhouden.Meestalwordt
vergaandeverschraling tegengegaandoorlichte
bemesting.

winter-maaien

Ditlevertbladrietopbinnenenkelejaren.

beweiden

Bijintensievebeweidingontstaat cultuurgrasland.
Heteffectvanextensievebeweiding isnauwelijks
bekend.

Bos,
nietsdoen

-Debossenhoudenzichzelf instand.Opdenduurkan
eendeelzichinderichtingvanveenheideontwikkelen.

kappen
rooien

-Hierdoorhoudthetboseenvoedselrijkerkarakter.
•-Afhankelijkvandebodemenhetverderebeheer
ontstaatrietland,trilveenof schraalland.

Veenheide.
Overhetbeheerhiervanbestaatnogveeltwijfel.Door landurigmaaienin
eendergelijk terreinkandesuccessie totvoorbijdebosfasekomen.
Geringeverstoring opwelkemanierookkanechtereenterugvalnaarde
potentiëlebosfaseveroorzaken.Hetbeëindigenvanhetbeheer isdanook
eenhachelijke zaak.Hetomvormen totbosofgrasland isdaarentegen
eenvoudig terealiseren.

5.3.Inrichting.
Bijdeinrichtingvanhetgebiedgaathetomhetkiezenvandegewenste
beheersvormvoor iederdeel,zodanigdateenfunctioneel geheelontstaat.
Hierbijmoetmennatuurlijkvolledig uitgaanvandebestaandesituatie.
Bijdekeuzevaneenbepaaldebeheersvormvooreenbepaald deel spelen
verschillende aspecteneenrol.
-We-

- 28Wekunnenuitwendigeeninwendigeaspectenonderscheiden.Verder iseen
verdelingnaardeverschillendebiologische disciplineszinvol.
5.3.1.Uitwendigeaspecten.
Hiermeebedoelenwedewisselwerking tussenhetreservaat enhetgebied
eromheen.Dezekanzowelgunstigalsongunstig zijnvoorhetreservaat
zelf.Zofunctionerendeweilandenenslotenindepoldersalsfourageergebiedvoorbv.depurperreigers.Wulpen,diegebroed hebbenopdegemaaide
rietlandenverhuizen laterin"netseizoenooknaardewoilanden.Inhoeverre
dehogegrondenvanPaaslodoorbv.kwelinvloed hebbenofgehadhebbenis
nog inonderzoek.Alsongunstigofstorendbeschouwd wordendemeesteandere
invloedendieontstaandoordewisselwerkingmetgebiedendieeenfunctie
'hebbenvoorbv.wonen,recreatieofboerenbedrijf.
5.3.1.1.Woongebieden.
Hetgebied langsdeKalenbergergrachtmetalskernenOssenzijl enKalenberg
heeftgrote invloed ophetreservaat.Zonderdezebewonerswashetgebied
zekernietgewordenwathetnu is.Doordeveranderde leefgewoonten isechter
bv.debelastingmetrioolwatersterktoegenomen.
Ophet land zalmendooreenzorgvuldig ruimtelijkbeleid eenbufferzone
tussendewoonkernenenhetnatuurgebiedmoetenopbouweneninstandhouden.
Voordezebufferzones zijnbosgordelsenextensiefbeweidepercelenhetmeest
geschikt.
5.3.1.2.Recreatie.
Derecreatiedruk opdeWeerribben isgroot.Ditkomtenerzijds doordatde
omgevingaantrekkelijk is,waardoorbv.hetaantal tweedewoningensterk
toeneemt.AnderzijdsvormtdeKalenbergergracht eenonderdeelvande
vaarrouteOverijssel-Friesland.Beidefactorendragenbij toteentoename
vandekleinewatersport.
Dezerecreatievormenhebbeneennegatieve invloed doorde toevoervanafvalstoffenophet land eninhetwater,beschadigingvandenatuurlijke
begroeiing dooraanleggenenbetredenendoorderustverstoring,dievooral
inhetbroedseizoen ernstigkanzijn.
Dezegevolgenkunnenbeperktwordendoorflinkerustgebieden intestellen,
doorhetgebied tewater enteland zominmogelijk teontsluiten,endoorde
tochnoodzakelijke recreatievoorzieningen zoveelmogelijkaanderandvanhet
gebied enbijdebestaandewoonkernen tësitueren.Debufferzones omdeze
woonkernenkrijgendaarmeeeennoggroterebetekenis.Metnamestoringsgevoelige terreintypenals verlandendewateren,trilvenenenstriktere.
vatenmoetenopeffectievewijze tegenderecreatiedrukbeschermdworden.

- 5.3.1.3.Agrarische-
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5.3.1.3.Agrarischebedrijven.
Inhetgebied zelf,dusafgezienvandeomliggendepolders,liggenopeen
enkeleplaatswatweilanden.Hetintensievegebruikkanvoordenaaste
omgeving eenbelastingmetmeststoffenbetekenen.Ditzoudoormiddel
vanbufferzonesvoorkomenmoetenworden.
Degraslandpolders omhetreservaatheenhebbenwaarschijnlijkvrijwelalleen
invloeddoorhetwegzijgenvanwaternaardezepolders toeendoorde
uitslagvan landbouwwater opdeboezem. Opdezeaspectenvanhetwaterbeheerwordt in5.4.dieperingegaan.
5.3.2.Inwendigeaspecten.
."Hierbijgaathetomdemogelijkhedenofbelemmeringendieeengevolg zijn
vandenatuurlijkegesteldheid vanhet terrein.Verderspeeltnatuurlijkhet
huidigebeheereengroterol.Ookderelatievanverschillendebeheersvormen totelkaar,endespreidingvandezevormenoverhet terrein,isvan
grotebetekenis.Dehoofdtypenwater,rietland enboszullenopeenevenwichtigemanierverdeeldmoetenworden.Daarbij zijnzowelkleinschalige
alsgrootschalige eenhedengewenst.Deintensiteit

vanhetbeheer zaleen

zekerezoneringmoetenvertonen,waarbijbv.ooknogmetdebereikbaarheid
rekeninggehoudenmoetworden.
5.3.2.1.Botanie.
Vooralvoordebotanischwaardevolle terreinen zoalsdeschraallanden,
trilvenenenveenheiden iseengrotecontinuiteitinhetbeheergewenst.
Doorsuccessie enverschraling (afvoer)zullen langzamerhand steedsdrogere
envoedselarmeresystemenontstaan.Ditkanplaatselijk zeerbijzondere
situatiesopleveren.Eenvoortzettingvanhetmaaibeheer,voorhethele
terrein zouopdenduurechtertoteenzekerenivellering leiden.Doorhet
invoerenvananderebeheersvormenopbotanischminderbelangrijke,.,vaak
grootschalige terreingedeelten.kanmenditvoorkomen.Hetuitvoeren van
eenuitgraafplan,zoals in5.1.6.staatbeschreven isnietalleenvoorde
variatie,maarvooralvoorhetbehoudvandejongeverlandingsstadiavan
zeergrootbelang.Dethansvoorverlanding inaanmerkingkomendewateren
zullenover 10jaarvrijwelgeheel zijndichtgegroeid.
Het isdaaromnoodzakelijk deuitvoeringvaneen eersteuitgraafplanmet
spoed terhand tenemen.
Hetandere,eveneens zeergewensteuiterste isde instelling vanstrikte
reservaten.Vrijwelnatuurlijkeecosystemen,dusmeteenzeergeringe
menselijke invloed,zijninons land zeer zeldzaam.Alleen inzeergrote
reservaten zoalsdeWeerribben isditnogmogelijk,hetgeen samenhangtmet
denoodzaak toteenflinkebufferzone t.o.v.het cultuurland.
-Gedacht-

- 30Gedachtwordtaangebiedenvantenminste één vierkantekilometer.
Dezemoetendanvoor zovernodig enmogelijkookhydrologisch geïsoleerd
zijn.Betredingmoetbeperktblijven tothetstriktnoodzakelijkevoor
controleenonderzoek.
Eenapartprobleemvormendeopgemalenrietlanden.Percelenwaardebemaling
reedsenkelejarengeledengestoptwerd,worden thansvaakgekenmerktdoor
hogehorstenvanpijpestrootje.„of stijvezegge.Hierdoor ismaaien,ondanks
•hetontbrekenvanbosopslagvrijwelonmogelijkgeworden.Slechtsbij duidelijkenoodzaak zalmendusweer toteenmaaibeheerwillenovergaan.
Bijpercelendienunogbemalenwordenkandezebemalinghetbeste inde
loopvanenkele.jarengeleidelijkaan'gestaaktworden.Daarbij ishetvan
grootbelang teblijvenmaaien.Ditkanindewinter,maarwaarschijnlijk
ookgoed indezomergebeuren,hetgeenvooralvoordedroogstepercelen
geldt.
5.3.2.2.Ornithologie.
Uiteraard zijninditgebiedvooraldewater-enmoerasvogelsvanbelang.
Voorenkelesoortenofgroepenzalwordenaangegevenwelkespecialeeisen
zijaandeinrichtingofhetbeheerstellen.Vandenietgenoemdesoorten
magwordenaangenomendatzijook zonderspeciale zorgwelaanhuntrekken
komen. .
Kleine ralachtigen:Dezekomenvooralvoor indeonbegaanbare drijftillen
en lisdodde-vegetaties.Doorhethandhavenvanbredeoeverstroken langsopen
water,dieslechtseensindedrie totvijfjaarmetdemaaibootgemaaid
wordenkanmenditbiotoop instandhouden.
Reigers:overhetbroedbiotoopvandepurperreigerheerstnogweinigeenstemmigheid.Rustennattigheid schijnen iniedergevalwelessentieelte
zijn. Zebroedendàn zowel inlagebossenalsinrietland.Dezemogelijkhedenzijnvoorlopigwelvoorhandenalsderustmaarverzekerdis.
Voorallereigerachtigengeldtdat zijgraagvissenlangsvrijdiep,maar
beschutgelegenwater.Naastdesloten inhetpoldergebied rondomdeWeerribbenmoetenerook inhetreservaatvoldoendemogelijkhedenblijvenvoor
dezeenandereviseters.
Zwartestern:Dezesoortbroedtbehalve inkrabbescheer-veldenookop
allerleianderedrijvendematerie zoalsveekvelden,rietmattenenvlonders.
Hier isaltijdweleenplekjevoor tevinden,
Kiekendieven:Hierbij isvooraldebruinekiekendiefvanbelang.
Desoortenbroedeninoverjarig rietland enruigtenwatdusgeenprobleem is.
Ermoetechterwelvoldoende rust zijn terwijldelendiesterkbebostraken
ookminderaantrekkelijkworden.Alsjachtgebied•zijnuitgestrekterietvelden zonderveelbomenvereist.
-De-

- 31De laatstejarenhebbenvermoedelijkookenkelegrauweganzen inhet
reservaatgebroed.
Dezepreferenwaarschijnlijk,netalsdekiekendieven,eengrootopen
gebied,metveelrust.Ermoetdanbovendienwatopenwaterzijn.
5.3.2.3.Zoologie.
Dekleineredieren,metnamede.,insektenzijnvooralgebaatbijeenflinke
terreinvariatie,zodanigdatookallerleiovergangenenkleinschalige
afwisselingenvoorkomen.Voordevisotter ishetvangrootbelang,dat
decomplexenopenteHoudenof temakenwatereenflinkeoppervlakte
beslaan,opdatervooreenhelefamilieviswater is.Gedachtwordtaaneen
oppervlaktevantenminste 15havisrijkwater.Daarnaast isderustnatuurlijkweereenbelangrijkefactor.
5.3.2.4.Hydrobiologie.
Hetbehoudvanveelopenwater isinditkadervangrootbelang.Dehydrobiologische rijkdomvanhetgebied isverdergebaatbijhetvoorkomenvan
watervanverschillende samenstelling.Ditwordtbevorderd doorhetcreëren
ofhandhavenvangroteenkleinegeïsoleerdepetgatenensloten.
.Vooralrelatiefoligotroofwater,ishierbijvanbetekenis.
Vooreengoedevisstand zijndaarentegen complexenvanrelatiefvoedselrijke
enweiniggeïsoleerdewaterenhetbeste.Vooral tenbehoevevandevisserij
wordtdevisstandvrijweloveral inons landopkunstmatigewijzebeheerd.
Hetuitzettenvanvis lijkt ineenreservaatprincipieelongewenstenmoet
liever beperktblijven totgeïsoleerdevisvijvers.
Hetoogstenvandenatuurlijkeproduktiedoorvangst isgeenbezwaaren
heeftvoorcontroleopdevisstand zelfsvoordelen.Concurrentiemetde
visetendedierenmoetechtervermedenworden.
Hoewelalsbelangrijksteoorzaakvoorhetachteruitgaanvandevisstand de
vervuilingvanhet inoppervlak sterkafnemendewaterwordtgezien,isook
hetwegvallenvanpaaiplaatsenvanbelang.Vooralsoortenalssnoeken
kwabaalmoetenhethebbenvanondergelopengrasland.Bijdehuidigepeilbeheersing komtditnauwelijksmeervoor.Hetisdusgewensthierenkele
laaggelegengraslandgebiedenvoor tecre'érendanwel tebestemmen.
5.3.3.Waterbeheer.
Hierbijkunnenwekwalitatieve,kwantitatieve,inrichtingsenbeheersaspectenonderscheiden.Deeerste tweeaspectenzijndaarbijvancultuurtechnische,de laatste tweevannatuurtechnischeaard.
5.3.3.1.Kwaliteit enkwantiteit.
Bijdekwaliteit isvooralde toenemende lozingvanrioolwater zorgwekkend.
Ookdeuitslagvanvoedselrijk polderwateropdeboezemspeelt zekereen
rol.
-Behalve-
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Behalvedeveranderde samenstelling vanhetwater inhetalgemeenverdient
ookhetverdwijnenvanvroegeraanwezige localeverschillendeaandacht.
Aangeziendezematerie,waarovernogweinig exactegegevensbestaan,van
grootbelang isvoorallerleiwaterorganismen,maarookvoorhetbestaan
vanverschillende typenverlandingsseries isnaderonderzoekdringendgewenst.
Bekend isiniedergevalweldatfrequentgebruikvanmotorboten schadelijk
isdoordatgereduceerde stoffenuitdebodemopwervelen terwijldevoortdurende troebelingdeplantengroei endaarmeedezuurstof-produktiebelemmert.
Bepaaldegedeelten zoudendanookvoordemotorvaartverbodenmoetenworden.
Uitbaggerenvanbelangrijke.vaarslotenkansomsookwenselijkzijn.
Dekwaliteithangtnauwsamenmetdekwantitatieveaspecten zoalskwel,
afzijging enstroomrichting enisdaar zelfsinbelangrijkematevan
afhankelijk.'
Hetzalduidelijk zijndatmen ingebiedenmetafzijging geheel afhankelijk
isvandekwaliteitvanhetboezemwater.Dezeafzijging dievooraloptreedt
waardiepepoldersaanhet reservaatgrenzenheeftdaardooreensterknivellerend effect.Slechtsdoor langeaanvoerwegen temakenkanmenhiernog
wat tegenuitrichten.Kwelgebieden zijnwatdatbetreftveelgunstiger.
Momenteel staatechtervangeenenkeleplaatsinhetreservaatmet zekerheid
vastdaterkwelvanbetekenisoptreedt.Indienhierovermeerbekendwordt
zalvanmogelijke "schoonwater.bronnen"optimaalgebruikmoetenworden
gemaakt,ookalzoudateenherzieningvanhetbeheersplannodigmaken.
Aangezienhetboezempeilbinnennauwegrenzenwordtgehandhaafd enbijtekort
opverschillendeplaatsenwater ingelatenkanworden ishet stromingsbeeld
sterkafhankelijkvanneerslag enverdamping endaardoorerggecompliceerd.
Peilwisselingen,dievroegerveelvoorkwamenennubijvoorbeeld inhydrologischgeïsoleerdegebiedenweer zoudenkunnenoptredenhebben invloed opde
aardvandebegroeiingen.
Overdeinvloedvanverdroging enerzijds eninundatieanderzijds isnogmaar
weinigbekend.Inhetalgemeenmagechterwordenaangenomendat (tijdelijke)
verdroging eenverstoringvandeorganische-stof-huishouding zalveroorzaken
metalsresultaatweinigbelangwekkendevegetaties.Eenperiodieke inundatie
vanoverigens steedsnatte terreinenheeftafhankelijkvandehoedanigheid
vanhet inundatiewater eencompensatievandeverschraling,danweleen
lichtebemesting totgevolg.Ditkanzeerwelsoortenrijkevegetaties
opleveren.
5.3.3.2.Inrichting enbeheer.
Bijde inrichting spelenfactorenalsformaat,vorm,concentratie engeografische spreiding eenrol. •

'

Heteffectdatbijvoorbeeld dewind opeenwateroppervlakheeft issterk
afhankelijkvandegrootte envooralde lengte indeheersendewindrichting.
-Hoe-
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Hoekleinereenwatervlak is,hoesnellerhetzalverlanden.Ookhettype
verlandingwordt erdoorbeïnvloed.
IndeWeerribbenhebbendepetgatenalleneenlanggerektevormmeteen
ZW-NO-ori'éntatie.Uitgaandevanditpatroonisereenvariatie inbreedte
van10tot100meter terwijlde lengtemaximaalongeveer 1kmis.
Het lijktzinvoldezeverscheidenheid zoveelmogelijk instand tehouden.
Metconcentratiewordtgedoeld opdekeuze tussenoveralverspreid liggende
petgaten,danwelhet.instandhoudenvancomplexen.Zowelvoordevisstand
alsdevisetendedieren lijkteenconcentratie incomplexenvantenminste
25hawenselijk.Voordeontwikkeling vanbotanischekwaliteiten zijnechter
ookgroteenkleine,geheelgeïsoleerdepetgatenvanbelang.Zemoetendan
bovendienverspreid zijnoverdeverschillendegeografische eenhedenvanhet
gebied.Dit laatstegeldt.uiteraardookvoordegroterecomplexen.Bijhet
•natuurtechnischbeheer zijndemogelijkhedenbeperkt.Doormeteengeringe
frequentiedemaaiboot tegebruiken ishetmogelijkdeverlanding tegente
gaan..Deveekveldendiedanontstaankunnenwanneer zedoordewind ineen
geschiktehoekbijeengedrevenzijnophet landgetrokkenworden.Nauit'drogenblijfterweinigvanbver.Daarditweleenruderalebegroeiïng
oplevert ishetwenselijkdezeveekveldrestenwelzoveelmogelijk steedsop
dezelfdeplaatsen teconcentreren.
Frequentgebruikvandemaaiboot isdesastreusvoorvelewaterplanten.
Inbrederevaarslotenmet schouwplicht zoumendaarommaar éénkeerper
jaardichtbijdeoevermoetenmaaienomdichtgroeien tegentegaan.
Hetuitbaggerenvaneendikkesapropeliumlaagkangunstig'zijnvoorde
visstand.Deafvoermoetdanwelmetdenodige zorggeregeldworden.
Dezevaarwegenbetekenennietalleeneenbeheerstechnische,maarookhydrologischeenvooralrecreatieveontsluitingvanhetreservaat.Eenbeperking
tothetuitersteminimum isdaaromgewenst.Sommigedelenmoetenwellicht
alleenvoordirektbelanghebbenden opengesteldwordenofalleenbuiten
hetbroedenvegetatieseizoen.
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6.PLANVORMING.
Bijdeplanvormingworden tegenwoordigvaakdriefasenonderscheidendie
totsteedsconcretere doelstellingen leidenendaarmee toteensteeds
gedetailleerder plan.Deeerste.faseishetformulerenvaneensetbasisdoelen;dealgemene doelstellingop langetermijnvoorhetgebied.
Indetweedefase leidtmenuitdebasisdoeleneensetzogenaamderichtdo'elenaf.Opgrondhiervankanmeneenstruktuurplanvóórhetgebiedontwerpenwaarinderuimtelijkeverdelingvandebelangrijkemilieutypen
wordtvastgelegd,zoalsdieopmiddellange termijnmoetwordengerealiseerd.
Indederdeenmeestconcrete fasewerktmenmet zogenaamdeobjectdoelen.
Dezebeschrijvendeplannenopkorte termijnvoordebeheerbareeenheden.
Hieruitvolgthetgedetailleerdebeheersplan zoalsdatvoorveelkleine
reservatenreedsbestaat.
Indithoofdstukwordt eenadviesvoordeeerste tweefasenuitgewerkt.
Watdederde fasebetreft ishetnietmogelijkmeeraantegevendaneen
urgentieschemavoor deuitwerking.Voorzovervoldoendedetailgegevensbekend
zijnishetnogonmogelijkdeze teverwerkenbijgebrekaaneenbetrouwbare
'topografischekaartmetvakindelingvanhetgebied.
6.1.Basisdoelen-Planning op langetermijn.
Dealgemenedoelstellingvoorhetreservaat zoumen,puntgewijs,als
volgtkunnenformuleren:
1.Hetinstandhoudenvanditspecifiekeonderdeelvanhet laagveengebied
vanN.W.Overijssel enZ.W. Friesland,datinzijntotaliteitals
natuurmonument instandgehoudenzalworden.
2.Hetbehoudvande thansaanwezige soorten-enlevensgemeenschappen,
tenminste inoppervlaktenof aantallendie vooreenveilig voortbestaan
minimaalvereist zijn.
3.Hetopnieuw scheppenvanmogelijkhedenvoor levensgemeenschappen,of
soorten,dievroeger inhetgebiedvoorkwamen,maar thansverdwenenzijn.
4.Hetscheppenvanmogelijkhedenvoornieuweontwikkelingen,dievolgen
uithetnatuurlijkekaraktervanhetgebied.
5.Hetbehoudvandecultuurhistorischewaardenvanhetgebied.
Voorzovernietinstrijdmetbovenstaandepuntenbovendien:
6.Hetbiedenvangelegenheid totnatuurwetenschappelijk onderzoek.
7.Hetbehoudenvaneen'aantrekkelijk landschap enhetbiedenvannatuureducatieve enrecreatievemogelijkheden.
- 6.2.-
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6.2.Richtdoelen-Planning opmiddellange termijn.
Indithoofdstukwordendebasisdoelen stukvoor stukuitgewerkt,
zodanig datopgrond daarvaneenstruktuurplanvoorhetgebiedontworpenkanworden.
6.2.1.Onderdeelvaneengroter laagveengebied.
Hetreservaatvormteenonderdeelvandestrook laagveengebieden tussen
hetstuwmorainegebied aandezuidwestrandvanhetDrentseplateau
endevoormaligeZuiderzee.
AlsgeomorfologischebijzonderhedenvandeWeerribbengeldenindit
verbandvooralderestenvanhetzand-enveenstroompjeenhetuitgeveendekleiopveen-gebied.Derelatief steileovergang tussende
hoogtevanPaaslo enhetoudemosveengebied ishelaasdoorsnedendoor
hetkanaalOssenzijl -Steenwijk.Degedeelten tennoordenvandit
kanaalverdienendaarombijzondereaandacht.
Hetbijzonderregelmatigeverkavelingspatroon isookuitermatekarak. teristiekvoorhetreservaat.Wekunnen thansdevolgenderichtdoelen
formuleren:
a.Derestenvanhetoude zand-enveenstroompje zoalszandopduikingenen
o onvergravendelenmoeten inhet terreingoedherkenbaarblijven,evenalsdeovergangnaardehogeregronden.
b.Hetstrakkekavelpatroonmoét,althansineendeelvanhetgebied,
zichtbaargehandhaafdblijven.
6.2.2.Behoudvande thansaanwezige soortenenlevensgemeenschappen.
Eengrootdeelder levensgemeenschappen inhetreservaatishalfnatuurlijkendusvanpermanentemenselijke invloed afhankelijk.Bovendien
vormenveleeensuccessiestadiumvanvrijkorte levensduur.Daardoor is
hunvoortbestaanmedeafhankelijkvanhetregelmatigopnieuw startenvan
eensuccessie-reeks inhetjuisteuitgangsmilieu.
Zoalsinhethoofdstukbeheer isuiteengezet stellenverschillendediersoortendaarnaastnogeisenaandefysiognomische struktuurvanhun
biotoop.Uitgaandevandezeaspectenkunnenwe thansdevolgenderichtdoelenformuleren:
a.Deeisvaneenjuistewaterkwaliteit enwaterhuishouding isindit
waterrijkegebiedprimair.
b. Inallemilieu-geografischverschillende regio'svanhetreservaat
moetenregelmatig nieuwepetgatengemaaktwordenmetafwisseling in
formaat,enisolatie.
- c.-
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c.De thansgebruikelijkebeheersmethodenmoetenindeverschillende delen
vanhetreservaatovervoldoendeoppervlakte enindeverschillende
milieutypen toegepastworden.
d.Daarbijmoetmenrekeninghouden-metdeeisendieverschillendediersoortenaandefysiognomischestruktuur vanhunbiotoop stellen.
e.Voor enkele diersoortenishetinstellenvanrustgebiedennoodzakelijk.
6.2.3. Scheppenvanmogelijkhedenvoor levensgemeenschappen dievroeger inhet
gebiedvoorkwamen.
Voordeverveningwashetkleiopveen-gebied ingebruikalshooi-enweiland.
Hetoverigeveengebiedwas ingebruikalsextensiefweidegebied.Boomgroei
kwamnauwelijksvoor.Dit soorthalfnatuurlijke gras-enveenheide terreinen
komenthanseigenlijknietmeervoor.Richtdoel:
a.Hetcreërenvanenkelegroteheischralegrasland gebieden,dienietbemest
worden,met extensieveveeteelt.
6.2.4.Scheppenvanmogelijkhedenvoornieuweontwikkelingen.
Extensievebeheersvormenzoalseens.per3jaarmaaienenzeerextensief
beweidenkunnenalleenindepraktijkophunwaardegetoetstworden,zodat
toepassingopbeperkte schaalgewenstis.
Geheelnatuurlijkegebieden (striktereservaten)vanenig formaatzijnin
onslandnauwelijksmeer tevinden.Binnenhetreservaatmoetdaarruimte
voor tevinden zijn.Richtdoelen:
a.Het toepassenvanexperimentelebeheersvormenoppraktijkschaal.
b.Hetinstellenvanenkelegrote striktereservaten,zonodigmeteigen
waterhuishouding.
6.2.5.Behoudvandecultuurhistorischewaardevanhet-gebied.
Behalvehetreedsonderlcgenoemdekavelpatroondienenookdeoudewerkwijzenbijvervening,visserij,kooibedrijf,rietcultuur endeoorspronkelijke
bouwwerkenals tjaskermolen,vervenershuisjes e.d.voorhetnageslachtbewaard
teblijven.Richtdoelen:
a.Hetinstellenvaneencultuurhistorisch streekreservaatvoorN.W.Overijssel
verdientgroteaanbeveling.
b.Waarmogelijkmoetencultuurhistorischemonumentengerestaureerd enin
standgehoudenworden.

6.2.6.-
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6.2.6.Biedenvangelegenheid totwetenschappelijk onderzoek.
Wetenschappelijkonderzoek isenerzijdsnoodzakelijk tenbehoeve
vaneengoedenslagvaardig reservaatbeheer.Anderzijds isheteen
belangrijkemaatschappelijke functievannatuurterreinen.Ookde
opleidingvanonderzoekers speeltdaarbijeenrol.Richtdoelen:
a.HetinstellenvaneenBiologisch Stationvanwaaruitpermanent
toegepastenzuiverwetenschappelijk'onderzoekkanwordengedaan.
b.Hetreserverenvanruimte (enmankracht)voorhetuitvoerenvan
natuurtechnischeenwetenschappelijke experimenten inhetterrein.
i-l-'.Metnamevoorzoverditvanbelang isvoorhetbeheervanhetreservaat.
6.2.7.Biedenvannatuur-educatieve enrecreatievemogelijkhedeneninstand
houdenvaneenaantrekkelijk landschap.
Inhetkadervandenatuur-educatie zijnreedseenkampeer-boerderij
voorwerkkampeneneenbezoekerscentrum ingericht,alsmedeeennatuurpad.
Watbetreftderecreatie spelenvooral dewatersportendehengelsport
eenrol.Ineennatuurreservaatmoetendezebronnenvanonrustenvervuiling tothetminimumbeperktblijvenenzoveelmogelijkaanderand
gesitueerd.Devisueleaspectenvanhetlandschapverdienenaparte
aandachtopdatdestruktuurvanhetgebied totz'nrechtkomt.Ditleidt
totdevolgenderichtdoelen:
a.Openruimteendoorkijkenmoeten zoveelmogelijk zodaniggesitueerd
wordendatdestruktuurvanhetgebiedvanafdeopenbarewegenen
vaarwegenzichtbaaris.
b.Debestaandenatuur-educatievevoorzieningenmoetengehandhaafdblijven.
c.De inrichtingvanvisvijversenaanlegplaatsenmoet zoveelmogelijk
beperktworden totenkelepuntenaanderandvanhetreservaat.
Aanleggenenbetredeneldersmoetdoorduidelijkeaanwijzingenvoorkomenworden.
d.Hetvarenmetmotorboteninhetreservaatmoetbuitendedoorvaartroutesverbodenwordenvoornietbelanghebbenden.
e.Dehengelsportdientbeperkt teblijven totenkeledaarvooraante
wijzenwateren.
f.De functiealsdoorvaart-routevandeKalenbergergrachtmoetdoor
voorzieningenelderszoveelmogelijkwordenovergenomen.
(Teneinde ditsoortregelingeneengoedebasistegevenverdientrangschikking vanhetreservaatonderdeNatuurbeschermingswetwellicht
aanbeveling).
- 6.3.-

- 386.3.Struktuurschots.
Opgrondvandevoorgaandeoverwegingen iseenstruktuurschetsvoor
hetgebiedontworpenwaaropvoorelkdeelvanhetreservaathetbeheer
inhoofdlijnenisaangegeven.
Bijhetontwerpwerd enerzijdsbekekenhoebepaaldebeheersvormenover
hetgebied gespreidmoestenwordeninverbandmetdegeografischedifferentiatie^anderzijdswerdvoorelkdeelopgrondvandehuidige toestand
bekekenwelkebeheersvormhetmeestvoordehand lag.Vooraldewaterrijkdomrespektievelijk debosvorming zijnhierbijbelangrijkefactoren.
Op dekaartbijlag'ezijndevolgendebeheersvormen inhoofdlijnenaangegeven:
6.3.1.SR-Striktreservaat.
-Nietsdoen,zonodighydrologisch isoleren,
-wetenschappelijkonderzoek tothetstriktnoodzakelijkebeperken.
- landschappelijk aspect;bos.
InhetaangegevendeelvandeSchutenGrafkampen (SR.)komennog
goederietveldenvoor.Dezekunnenvoorlopig inexploitatieblijven.
Opdenduurmoetechterdemenselijke invloed zoveelmogelijkworden
uitgesloten.Ermogendandusookgeenvaarslotenmeervoorkomen.
6.3.2.R -Rustgebied;K-Eendenkooi.
-Grotendeelsnietsdoen,bestaandebeheerbareopenruimteninstandhouden.
-Doorvaartentoegankelijkheidbeperken.
- Landschappelijk aspect:bosmetopenruimten.
Het isdebedoeling indezegebiedenhetbeheer toteenminimum tebeperken.
De thansbestaandeopenruimtemoetechterwelgehandhaafdblijveninde
vormvanhooilandofrietland inhanteerbarepercelen.Dezegebiedenlijken
veelopdestriktereservatenmaar zijnteklein,ofdoorvaartenteveel
versnipperd omalszodanig aantemerken.R..isbedoeld alstegenhangervoor
hetrecreatie-objectOssenzijl.Er zoueventueeleenstukjenatuurpad door
kunnen lopen.R-enR zullenopdenduur toenamemetSR„demeestnatuurlijke
kernvanhetreservaatvormen,diedanslechtsdooreenenkelevaartdoorsnedenwordt.Dekooi inR- (K..)sluithiermooibijaan.Eengedeelte
hiervanzoumenbijvoorkeuropouderwetsemanieralskooibosmoetenbeheren.
R,bevateveneenseenkooi (K ? ),waarvoorhetzelfdegeldt.R,, zalals
beslotenrustgebied eenfunctiekunnenhebben temiddenvaneenverdervrij
open tehoudengebied
- 6.3.3.-
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6.3.3.GB-Grootschaligbeheer.
- Inzomer,herfstofwinter temaaienpercelenvangrootformaat,
kleinepercelenenbosopslagverwaarlozen.
-Landschappelijk aspect;afwisselingvanlanggerektebrede stroken
bos,rietland enhooiland.
Uitgaandevandebestaande situatiekanmenhier strevennaargrote
goedbereikbarepercelenhooienrietlanden,afgewisseldmet stroken
bos.Hiertoe zalenerzijdsplaatselijkbosgekaptofgerooidmoeten
worden.Anderzijdskunnenkleinepercelenenmoeilijkbereikbarehoeken
verwaarloosdworden.Opdezemanierkantegenrelatiefgeringekosten
eenaantrekkelijkhalfnatuurlijk landschap instandgehoudenworden.
Openkeleplaatsenb.v.GB-komennoggroteopenpetgatenvoor.Deze
kunnen,althans tendele,alsopenwatergehandhaafdblijven.
Ditsoortgebiedenzalinhet terreineenovergangvormentussendeopen
delenendebosgebieden.
6.3.4.KB-Kleinschaligbeheer.
-Beheerdatnauwaansluitbijdebestaande situatie,zoalsdatin
kleinereservatengebeurt.Afvoerenvanhetgewasuithetgebied
isvrijwel steedsnoodzakelijk.Bosopslagvoorkomenofzelfsterugdringen.
-Landschappelijk aspect;kleinschaligparklandschap.
Dezeaanduiding iso.a.gebruiktvoorhetgebiedvanhetzandenveenstroompje (KB..).Omdegrotedifferentie,daarvolledig tebenuttenis
eenzorgvuldigbeheeropbasisvaneengedetailleerd plannoodzakelijk.
De thansbekendeenalszodanigbeheerde trilvenenliggenb.v.indit
gebied.Dehoeveelheidboshier isalvrijgrootenmoetwellichtteruggebrachtworden.BijKalenberg liggenenkelegraslandpercelen.Deze
zoudentoteenbufferzoneuitgebouwdkunnenworden.KB.bevatenkele
belangrijkeveenheide-percelen.Dooreenzorgvuldigbeheerkandit
typewellichtverderontwikkeldworden.InKB 'komtreedsveelbosvoor.
Daartussen liggennogenkelebelangrijke trilveenachtigepercelen.
Nadere studievanditgebied lijktnoodzakelijk.
6.3.5.EM-Extensiefmaaien.
-Overeenzogrootmogelijkeoppervlaktemaaien,eventueel slechtseens
indedrieofvierjaar.Bosopslag zoveelmogelijkvoorkomenofterugdringen.Gewasconcentrerenenoptasten,verbrandenofafvoeren.
-Landschappelijk aspect;uitgestrektopengebied.
-Primaire-.
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Primaire doelstelling isinditgevalhethandhavenvaneengroteopen
ruimte.Percelendienietmeerrendabel zijnen/ofbotanisch.weinig
interessant,moeten tochgemaaidworden.Eventueel slechtseensperdrie
ofvierjaren.Deboomgroeimoet totenkele solitairenenkleinebosjes
beperktblijven.EM.,zalhierdoor eengeheeleigenterreintypegaanvormen.
Er isechterwelaansluitingbijdeeveneensvrijopenterreinenKB-,V,en ^
CB_.EM- sluithiereveneensbijaanmaarvormtbovendiendeovergang (bufferzone)tussenhetreservaatendepolderBlankenham.Develenoggoederietpercelenmoetenhier zolangmogelijk inexploitatieblijven.
6.3.6.CB-Cyclischbeheer.
-Handhavenvandesuccessiereeks doorperiodiekuitgravenenaanpassing
"vanhetbeheeraandeverlanding.
-Landschappelijk aspect;opengebiedmetafwisselingvanwater,rietland,
hooilandenr.uigte.
Uitgravenvanpetgatenisnoodzakelijkvoorhetbehoud vandejongere
verlandingsstadia.Zoalsin5.1.7.werduiteengezet zijnhiervoor eenheden
vanca.100hanodig.Omintotaal zo'n100hajonge verlandingsvegetaties
tebehoudenenomdegeografische differentiatie totzijnrechttelaten
•komen,leekhetgewenst5vandezeeenheden tekiezen,verspreid overhet
reservaat.Tendelezijndezegecombineerdmetpermanentopentehoudenwater.
Hetverdientaanbeveling dezegebiedeninafwachtingvanverdereuitwerking
vandeuitgraafplannen alsEMgebied tebeheren.
Inhetalgemeen zijnerrelatief sterkverwaarloosde terreinenvooruitgekozen
die tochnognietzoveelbosdragen.
6.3.7.EW-Extensiefbeweiden.
-Beweidenmet lagedichtheid doorrassendieweinigofgeentoezichtvergen.
-Landschappelijk aspect;minofmeergeslotenparklandschapmetgrillige
struktuur.
EW1 ishetterreinwaar thanshetexperimentmetdeFjell-koeienwordtuitgevoerd,
Indiendezevormvanterreinbeheergoederesultatenblijktop televerenlijkt
verdere'toepassinggewenst.EW ineenheelanderehoekvanhetreservaatis
daargeschiktvoor.Dit zoudaneenovergang tussenR-enV_vormen.Alsvoorloperiseenbeheer indegeestvanGBaantebevelen.
6.3.8.V-Extensieveveeteelt.
-Beweidenenhooienovergroteoppervlakten,aangepastaandenatuurlijke
grasproduktie zonderbemesting.Strevennaarbedrijfseconomischebasis.
-Landschappelijk aspect;opengraslandgebied,rijkaannatuurlijkeelementen.

-Met-
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Metditbeheerwordtgetrachthetkaraktervandestreekvoordevervening
weerenigszins tebenaderen.Daardit terreintype tevensgeschiktisals
bufferzoneishetvooralaanderandenvanhetreservaatgesitueerd.
Nadere studiezalmoetenuitwijzenof inkombinatiemetdepercelendie
tochgehooidmoetenwordenenmetdeintensieveveeteeltbuitenhetreservaat,
eenbedrijfseconomischebasismogelijk is.TussendezebeheersvormenGB,
EWen,ookKBenCB zijngeleidelijkeovergangen zeergoedr.ogelijk.
6.3.9.W-Water.
-Doorregelmatig inzettenvandemaaibootopenhouden.
-Zoveelmogelijk isolerenenrustighouden.
-Landschappelijk aspect;jong petgatengebied.
Inaansluitingopdehuidige situatiemoetenenkelepetgatencomplexen
permanentopenblijven.Debelangrijkste zijnaangegeven.OokinGB.en
CB,.komenenkelepetgatenvoorditbeheer inaanmerking.
6.3.10.CE-Cultuurhistorisch enexperimenteelbeheer.
-Naasthetinstandhoudenvandethansbelangrijkepercelen ishierruimte
voorbeheersexperimentenopverschillende schaaleninstandhoudenvan
cultuurhistorischbelangrijkebeheersvormen,werktuigen'enbouwwerken.
-Landschappelijk aspect;gevarieerd openlandschap,openluchtlaboratoriüm
enstreekreservaat.
Hethiervooraangegevengebied isgunstiggelegentussenhetbiologisch
stationenhetbezoekerscentrum.Aangezienhier thansgeenspecialenatuurwetenschappelijkewaardenaanwezig zijnzoueen,streekreservaathierzeer
geschikteenplaatskunnenvinden.Ookbeheersexperimentenoppraktijkschaal
zijnermogelijk.EW. isdateigenlijkal.Deaanwezigheidvanenkelegoede
en
rietlanden/vandesportvisvijversvormthiervoorgeenbelemmering.Depercelen
aandeoverzijdevanhetkanaalverdienenoverigenswegenshun speciale
positiewelbijzondereaandacht.
6.4.Detaillering enurgentieschema.
Voorelkderaangegeven eenhedenzaleenbeheersplanmoetenwordenuitgewerkt.
Opbasisvandehuidige luchtfoto-kartering isditvooreengrootdeelreeds
mogelijk.Metnamevoor dekleinschalig,ofcyclisch tebeherengebiedenis
eennauwkeurigerkartering echternoodzakelijk.
Degrenzen tussendeeenheden zullenbijdeuitwerkinguiteraard ookwatmeer
geleidelijkkunnenworden.
Dehoogsteprioriteitmoetworden toegekend aanhetuitwerkenvaneeneerste
planvoorcyclischbeheer.CB..komtdaarvoorhetmeest inaanmerking.
- Het-
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Hetbosgroeitdaar sneldichtterwijl indatdeelvanhetreservaat
vrijwelgeenopenwatermeervoorkomt.Omoverbodigwerk tevoorkomen
ishetverder zaak,snelvasttestellenwelkepercelen indeRenGBterreinenopenmoetenblijvenenwelkeverderverwaarloosdkunnenworden.
Ookmethetbestrijdenvandeho'itopslagindeEM,KBenCB-terreinen
kanmendirektbeginnen.Daarnaast ishetopstellenvaneenbeheersplan
voorKB.vangrootbelang.
Metnadrukwillenwijeropwij.zendateenenander slechtsmogelijkis,
uitgaandevaneennauwkeurigebasiskaart,gemaaktdoorfoto-grammetrisehe
uitwerking vandebeschikbareluchtfoto's.

- 7.-
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7.CONSEQUENTIESVOORHETBEHEER.
Hoewelveel zalafhangenvandewijzewaarop deonderdelenvande
.struktuurschetswordengedetailleerd,leekhet tochgewensteen
globale schatting temakenvandeinde toekomst tebeherenoppervlakte.Hetisimmers«denkbaar datuitvoeringvanhetplanalsgeheel
'dooronoverkomelijke technischeoffinanciëleproblemennietmogelijk
is.Indatgeval zalvoor sommigeonderdeleneenfaseringmogelijkzijn.
Waarditnietmogelijk is,zalmen zijneisenminderhoogmoetenstellen,hetgeeneen.wijzigingvandedoelstellingenkaninhouden.
7.1.Oppervlakte schattingen.
Bijdevoorbereidendebesprekingenontstond reedsdebehoefteomtot
eenenigszinsreële schatting tekomenvandetebeherenoppervlakte.
Voordatdoelwerd toenhethelereservaat inblokkenverdeeld,zoals
aangegeven indebetreffendebijlage.Binnendezeblokkenisdaarna
deaanwezigeoppervlaktevandeverschillendemilieutypengeschat.
Ditgebeurdeaandehandvandebeschikbare luchtfoto'senopgrond
vandeterreinkennisvanhetgezelschap.Ook istoenreedseenvoorzichtige schattinggemaaktvandetebeherenoppervlakte.Deaanwezige
kwaliteitenendeonderhoudstoestand vormdendaarbijdebelangrijkste
criteria.
Uitgaandevanhet thansontwikkelde struktuurplan zijndeze schattingen
herzien.Deoppervlaktenvandemilieutypen zijndaarbijvrijwelongewijzigd gebleven.De totaalcijfersvindtmenonderaanindetabel.
Opgrondvandein1973uitgevoerde luchtfotokarteringwaseenmeer
gedetailleerdebepalingmogelijkgeweest.Groteverschillen zijnechter
niet teverwachten.Eennauwkeurigeplanimetrischebepaling isvooralsnogonmogelijkbijgebrekaaneennauwkeurigebasiskaart.
7.2.De tebeherenoppervlakte.
De schattinghiervanwijktop sommigeplaatsenwelaanzienlijk afvan
debovengenoemdevoorlopige schatting.De totaalcijferskomenechter
tochweer redelijkovereen.Degemaakte schatting isintabelvormweergegevenwaarbijdecijfersopverschillendemanieren zijnsamengenomen
enopgeteld.
7.2.1.Oppervlaktenbeheer op langetermijn.
Hierbij zijnallereerst dekolommeneenvoudigopgeteld.Daarnaisde
oppervlaktecyclisch tebeherengebieduitgesplitstvolgensdeverhoudingenvanhetvoorbeeld ia4.1.7.
-De-
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Deopdezewijzeverkregencijfersgeveneenindicatievoordeomvang
vanhetbeheer indewatverderetoekomst.
7.2.2.Oppervlaktenvoorlopigbeheer.
7.2.2.1.CB-gebieden.
Hetkanhelaasnogwelenige tijddurenvoordathetuitgravenbeginten
iniedergevalzaldannietallestegelijkwordenaangepakt.Derhalveis
hetnoodzakelijk debetreffende terreinenvoorlopig zotebeherendatde
huidige toestandgehandhaafd blijft.De schattingvandeoppervlaktenvoor
ditvoorlopigebeheervindtmendaaromeveneensindetabel.
7.2.2.2.EWenV-gebieden.
Hierbijgeldt,zijhetinminderemate,hetzelfdealsvoordeCB-gebieden.
Gedurende deaanloopfase iseenextensiefmaaibeheergewenstomverdere
verbossing tegentegaan.DitisvooralvanbelangvoordeV-gebieden.
Ookeenopgavevanhetvoorlopigbeheervandezegebiedenvindtmenin
detabel.
7.2.2.3.Totaleoppervlaktevoorlopigbeheer.
De totalentoekomstigbeheer zijnmetdebovengenoemdeoppervlaktenvoorlopigbeheervermeerderd.
Dezeeindcijfersgeveneenvrijreële schattingvandeomvangvanhet
gewenstebeheervoordeeerstkomendejaren.Daarom zijnzenogeensper
beheersvorm,perjaargesommeerd.
Eengedeeltevanhetmetdemaaibootopentehoudenwater zalslechtseens
indetweeàdriejaareenbeurtnodighebben.Vandetotaleoppervlakte
moetmendusperjaarongeveer dehelftmaaien.
Voorhetalshakhout tebeherendeelvanhetkooibos iseencyclusvan
10jaaraangehouden.Ermoetdanperjaarongeveer 1hagekaptgekapt
worden. Indienperjaarongeveer 5hawordtuitgegraven indeCB-gebieden
heeftmenna20jaareenvijfdedeelgedaan.Hetisdantijdvoordevol.genderoncfeindienmenintotaaleenomloopvanca.80jaaraanhoudt.
Eengroterecapaciteit isdusoverbodig,eenkleinereonvoldoende.
7.2.3.Samenvatting.
Deverkregencijfersberustenopvrijruwe schattingen.Pasnauitwerking
vandedeelgebieden is,meteenexactebasiskaartalsondergrond,een
nauwkeurigerbepalingmogelijk.
Naafrondingkomtdegewensteomvangvanhetbeheer,verdeeldoverdeverschillendebeheersvormenvoordeeerstkomende jarenophetvolgendeneer;
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Maaienmetdemaaiboot
Inhetwinterhalfjaarmaaien (waaronderca.100halater

50 ha

650 ha

tebeweidenofuittegraven terrein)
Indezomermaaien

400 ha

Cultuurgrasland

250 ha

Nietsdoen

1200 ha

Onderhoud tenbehoevevanrecreatie e.d.

50 ha

Beweidingsexperimentfjellkoeien

30 ha

Hakhoutbeheerperjaar

1 ha

Perjaarnieuwuit.tegravenpetgaten

5 ha

Onderhoud tweeeendenkooien
Onderhoud slotenenvaartenmetschouwplicht.
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8.ONDERZOEK.
Zoalsreedsopverschillendeplaatsenindevoorgaandehoofdstukken
naarvorenkwam isernogveelonderzoeknodig.Voorditonderzoekis
eenindeling denkbaar,lopendvanzuiverwetenschappelijk totdirekt
toegepastonderzoek.Duidelijkegrenzenzijnerechterniet.
Hetzuiverwetenschappelijkeooderzoeklatenwij thansbuitenbeschouwing.
Eentoenemendematevandirektpraktische toepasbaarheidvindenwijook
indehierverdergevolgdeindeling.
8.1.inventariserend
.onderzoek.
Hieronderverstaanwealhetonderzoekmet eensterkruimtelijkaspect.
Hoewelreedsveelvanhetgebiedbekend is,isvoordedetaillering
vandeplannenverdereaanvullingnodig.
8.1.1.Vegetatiekarteringen.
Gewerktwordt thansaaneengedetailleerde,wetenschappelijkverantwoordevegetatiekaart.Hierbijkomennietalleende successie-stadia
maarvooralookdeverschillende successie-reeksenaandeorde.
Metnamevoordegebiedenmetkleinschalig beheer,maarookvoorhet
behoudenvaninteressante detailsindeoverigegebiedenisdezekarteringonmisbaar.
8.1.2.Verspreidingskaartenvansoorten.
Wanneervanbepaalde soortenplantenofdierendeeisendiedezeaan
hunmilieu stellenminofmeerbekend zijn,danzijndezesoorten
bruikbaar alsindicatorvoorditmilieu.Zo'nsoortmoetdanbovendien
relatief eenvoudig zijnwaar tenemen.Vanverschillende soorten(vooral
hogereplanten)isdeverspreiding redelijkbekend.Eenmeersystematischeopzetvanditonderzoek isechtergewenst.Ookverschillendediersoorten,vissen,Insekten,vogels,moetendaarbijbetrokkenworden.
Voordeverderedetailleringvandeplannenisditzekergewenst.
Vannoggroterebetekenisisditwerkechteromopdenduurheteffectvan
de tochwelgrote struktureleveranderingen tekunnenvaststellen.
8.1.3.Type-inventarisaties.
Vooreendeel zaldevegetatiekaarthierinvoorzien.Daarnaast ishet
echtervangrootbelangdatbepaaldevegetatie-typenapartwordenbestudeerd enookvergelekenmetverwantevegetatiesbuitenhetreservaat.
Metnamewatbetreftdeschralehooilanden ishieraangrotebehoefte.
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8.1.4.Hydrobiologische classificatie.
Specialeaandachtzalbesteedmoetenwordenaaneenbiologische
beoordelingvandewaterkwaliteit,zodanig dateenbeeldontstaat
vandehydrobiologisch-geografischeaspectenvanhetgebied.
8.2.Onderzoekaanbeheersmethoden.
8.2.1.Onderzoekaandebeheersvormalszodanig.
Ingrote lijnenisheteffectvanb.v.maaienwelbekend.Overdebetekenisvandetails zoalstijdstip enapparaatwetenweechterweinig
ofniets.Hierbijwordtmetnamegedachtaanhetextensiefmaaien,
enhetmaaienvanwatervegetaties.Ookhetwerkelijkeverschil tussen
maaienmetdehand,metdeAgriaofdeGoldoni isonbekend.Eenexperimenteelopgezetvergelijkend onderzoek isdanookgewenst.
8.2.2.Onderzoeknaarhetinvoerenvaneenbeheersvorm.
Hierbijdenkenwebijvoorbeeld aanhetindezomergaanmaaienvan
jongerietvegetaties.Ookdewijzewaaropbosopslaggerooidwordtis
. vanbetekenis.Nahetuitgravenvaneennieuwpetgatmoetbestudeerd
wordenwelkbeheervoordepercelenmetopgebrachtebaggerhetmeest
geschiktis.Ditonderzoekhoudtenerzijds studie invanuitgevoerde
Projekten,anderzijds zijnookverschillende experimentendenkbaar.
8.3.Uitwerkenvaninrichtingsplannen.
8.3.1.Ontsluiting..
Enerzijds zalmendeontsluiting zoveelmogelijkwillenbeperken.
Anderzijds ishetvoorhetbeheernoodzakelijk datdepercelengoed
over landoftewaterbereikbaar zijn.Eenaparte studievandeze
aspecteniszekernoodzakelijk.
8.3.2.Hydrologie.
Aanditonderzoekwordtreedshard gewerkt.Deresultatenvanhet
onderzoek zullenzosnelmogelijk inmaatregelenmoetenresulteren.
Heteffectvandemaatregelendientdanwederom tewordenonderzocht.
8.3.3.Uitgraafplannen.
Hetiszaakzosnelmogelijk'tebeginnenaanhetuitwerkenvaneeneerste
plan.Daarbij zullennogvelepraktischeproblemenaandeordekomen
waarvoor eenoplossing gevondenmoetworden.Daarnaast ziteraandit
werkeenduidelijkontwerp-aspect..Verschillende alternatieven zullen
danookophunvormgevingbeoordeeldmoetenworden.
- 8.4.-
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8.4.Coördinatie.
Alditonderzoekvertoont eengrote samenhang,nietalleenonderlingmaar
ookmethetbeheerenmétvergelijkbare studiesinovereenkomstige
gebieden.
Decoördinatiegeschiedtmomenteel ineennietofficieeloverlegorgaanvooronderzoekenbeheer inN.W.Overijssel.Hieraannemen
devolgende instellingendeel:
Staatsbosbeheer,Vereniging totBehoudvanNatuurmonumenten,RijksinstituutvoorNatuurbeheer,HugodeVriesLaboratorium (Amsterdam).
AanhethydrologischonderzoekwerkenookdeProvincialeWaterstaaten
hetI.C.W.mee.OverigensberustdeuitvoeringvanhetonderzoekgrotendeelsbijhetHugodeVriesLaboratorium.Devoortgangvanditonderzoek
isechternietvoormeer danenkelejarenverzekerd.
Nogafgezienvande slechtsbeperktebeschikbaremankracht leenteen
deelvanhetgewensteonderzoek zichbovendiennietvooruniversitair,
onderwijs.
Opgrondvanbovenstaandeoverwegingenmenenwijdatdeaanstellingvan
eenonderzoeker,speciaalvoorditgebied dringendgewenstis.
Uitwerkingvanditvoorstel indezinvaneenbemandBiologisch Station
gerichtoponderzoekenbeheervanhetheleveengebied vanN.W.Overijssel
enZ.0.Friesland isdaarbijzekerhetoverwegenwaard.

