natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020, 25-12-2020

pag. 1

1

1. Voorwoord en samenvatting Natuurvisie Gravingen
2.

4

Evaluatie per vak, doelen 2010 en 2020, eindbeeld 2030, beheersmaatregelen 2021 - 2030

11

3. Evaluatie natuurbeheer plus doorwerking
3.1. Inleidende onderwerpen
3.1.1. Het terrein
3.1.2. De mechanisatie
3.2. Het natuurbeheer
3.3. Water
3.3.1. Grondwaterstroming
3.3.2. Open water: plassen en sloten
3.3.3. De biologische waterkwaliteit
3.3.4. De chemische waterkwaliteit
3.3.5. De waterkwaliteit i.r.t. de Amerikaanse rivierkreeft
3.3.6. De huidige ecologische situatie
3.3.7. Oorzaak vertroebeling water – een analyse
3.4. Beheertypen
3.4.1. Beheertypen op Gravingen
3.4.2. Zoete plas (N04.02)
3.4.3. Veenmosrietland en moerasheide (N06.01)
3.4.4. Trilveen (N06.02)
3.4.5. Vochtig hooiland en Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)
3.4.6. Hoog/laagveenbos / hakhout (N14.02 en N17.06)
3.4.7. Galigaan
3.5. Flora en fauna
3.5.1.Flora en vegetatie
3.5.2.Molenpolder – vegetatiekaart 1950
3.5.3.Paddenstoelen
3.6. Fauna
3.6.1. Zoogdieren
3.6.2. Vogels
3.6.3. Amfibieën en reptielen
3.6.4. Libellen en juffers
3.6.5. Vlinders
3.6.6.Overige insecten
3.6.7. Invasieve exoten
3.7. Materialen uit het terrein

47
47
47
49
51
51
53
55
55
55
55
65
65
65
69
73
77
83
85
85
87
87

.

89
89
93
93
95
99
101
105

4. Zonering

107

5. Organisatie beheer en onderhoud

109

natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020

2 2

Bijlagen
Bijlage 1.

Monitoring natuur en landschap

113

Bijlage 2.

Kadastrale kaart, vakken, beheertypen en eindbeeld

121

Bijlage 3.

Beheertypen

125

Bijlage 4.

Beschrijving van Gravingen door de eeuwen heen
 De geschiedenis van het landschap
 Ontwikkeling van de bodem

139

Bijlage 5.

De geschiedenis van Gravingen: verwerving en in gebruik nemingen

141

Bijlage 6.

De Molenpolder – vegetatiekaart 1950, vergelijking met de situatie anno 2020

147

Bijlage 7.

Overzicht soorten op Gravingen

152

Bijlage 8.

Project Toepassingsgereed maken biomanipulatie Kreeften:
Herstel Aquatisch ecosysteem met reductie uitheemse rivierkreeften in de Molenpolder 2020-2022

162

Bijlage 9.

Maairegime Gravingen – gazonmaaier

164

Op alle dronefoto’s (van Menno van der Linden) staat ter oriëntatie een simpele pijl, die globaal naar het noorden wijst.

natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020

3

3

Voorwoord en samenvatting Natuurvisie Gravingen - door de voorzitter
Voorwoord en samenvatting Natuurvisie Gravingen - door de voorzitter

Natura
2000-gebied
Natura
2000-gebied
Oostelijke
Vechtplassen
Oostelijke
Vechtplassen
Gravingen
Molenpolder
metmet
Gravingen
in in
dede
Molenpolder
inin
zuiden
hethet
zuiden

natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020
natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020

4

4

4

Voorwoord en samenvatting van de Natuurvisie door de voorzitter
Sinds 1980 wordt er gemiddeld elke 10 jaar een beheersplan/visie voor
Gravingen opgesteld. De opsteller van het eerste beheersplan, Hans Kampf,
heeft met veel enthousiasme en samen met velen ook deze natuurvisie voor
het vijfde decennium gemaakt (Gravingen is nu als vereniging ruim 70 jaar
oud), gesteund door andere leden van de Groenbeheergroep Gravingen,
Han van Dobben, Hester Soomers en Lein Wisse. De dronefoto’s zijn
gemaakt door Menno van der Linden.
De periodieke subsidie (SNL) beslaat steeds een periode van 6 jaar,
daarenboven loopt de contractperiode van het Natuurcollectief tot en met
2022. Daarom is voor deze Natuurvisie een periode 14 jaar gekozen, die
loopt van 2021 tot en met 2034.
We hebben 40 jaar ervaring met het beheer van de natuur op Gravingen. De
doelen zijn het zelfde gebleven, de manier van werken ook: we doen het met
elkaar, met de leden van Gravingen, lekker actief zijn in en met de natuur.
Deze natuurvisie is een uitwerking van de Visie op Gravingen – 2019 op de
toekomst van Gravingen – als natu(u)ristenterrein en staat naast het
beheersplan voor de Gebouwen en voorzieningen. Gravingen (opgericht in
1947) is het zuidelijkste deel van het uitgestrekte Natura2000-gebied, de
Oostelijke Vechtplassen (6988 ha), dat zich naar het noorden toe uitstrekt tot
en met het Naardermeer. Het maakt deel uit van de in de literatuur ooit zo
geroemde Molenpolder.
De Molenpolder ligt nogal geïsoleerd van de andere natuurgebieden in de
omgeving. Met alle gevolgen van dien: verdwijnen van de kwel door de
aanleg van de Maarsseveense plassen en de Bethunepolder en de
drinkwaterwinning in de Utrechtse heuvelrug, de inlaat van water van slechte
kwaliteit vanuit onder andere de Vecht, voorzien van fosfaat uit de
landbouw, dat probleem leek opgelost, maar het blijft spannend. Met name
de goedbedoelde inlaat van overtollig water uit de Westbroekse zodden
tussen 2012 en 2017 heeft de Molenpolder een grote klap toegediend, er
bleek ergens halverwege toch nog een slootje met landbouwwater op deze
inlaat te lozen, met als gevolg dat het water op Gravingen van het ene op
het andere jaar van glashelder helemaal troebel werd, een ramp voor dit
gebied.
Maar ook de luchtverontreiniging (stikstofdepositie - vermesting en
verzuring), de invasie van de invasieve exoot de Rode Amerikaanse
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rivierkreeft, waardoor het waterecosysteem ernstig werd verstoord (vrijwel
alle watervegetatie, inclusief de verlandingsvegetaties zijn binnen een paar
jaren verdwenen, inclusief de zaadbank op de waterbodem). Daarnaast
heeft de isolatie als gevolg dat er niet genoeg uitwisseling van zaden is met
de nabijgelegen natuurgebieden, waardoor natuurlijk herstel van de soorten
voor de natuur een grote opgave is geworden.
Maar het lijkt nu toch weer de goede kant op te gaan: we gaan weer
wat kwelwater krijgen van een goede kwaliteit, en met veel minder
fosfaat er in, weliswaar via een omweg en met kunstgrepen, dankzij de
natuurontwikkeling in de Westbroekse zodden (het overtollige kwel- en
regenwater wordt daarvandaan naar de Molenpolder geleid). Wat het
nieuwe waterpeil gaat opleveren, met een weersafhankelijk peilverschil
van 25 cm, zal in de praktijk gaan blijken, we houden de vinger aan de
pols. Met de (slinger)slootjes proberen we gebufferd, basischer water in
contact te brengen met de zure regenwaterlaag in de bodem. We gaan
nog bekijken hoe we de overgang tussen zuur en basisch kunnen
versterken: flauwere oevers maken, afplaggen.
De kwaliteit van het water in de zwemvijver vraagt nog nadere
aandacht. Kunnen we op een natuurtechnische wijze de doorstroming
verbeteren door gebruik te maken van natuurlijke helofytenfilters,
tesamen met de re-creatie van verlandingsvegetatie? Hiervoor groeien
ook al ideeën, die nader zullen worden uitgewerkt.
De luchtverontreiniging is ook nog een puntje, we zijn nog niet op het
gewenste niveau. Maar de discussie is op landelijk en EU-niveau in
volle gang. Op advies van Gravingen wordt nu een OBN-onderzoek
gedaan vanuit het deskundigenteam Laagveenmoerassen naar de
ervaringen in de veen(natuur)gebieden met bekalking tegen de
verzuring (motto: bezint voordat je begint). Binnenkort zal duidelijk
worden of bekalking als natuurbeheersmaatregel op Gravingen een
juiste keuze is.
Dankzij onze waarnemingen zagen we al vroeg de ellende die de rode
Amerikaanse rivierkreeft geeft. We hebben de discussie geëntameerd
om het probleem regionaal, en misschien ook wel landelijk
bespreekbaar te maken. Gelukkig kon er een richtinggevende pilot
worden opgestart op ons terrein, in de Distelvinkplas, die nu zijn vervolg
krijgt in een proef op praktijkschaal in de Molenpolder.
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Gravingen heeft nu 9,25 ha in eigendom. De samenwerking met de buren is
zo goed, dat we ca. 5,96 ha van hun terrein in beheer en gebruik hebben
gekregen van Staatsbosbeheer en van de heer De Graaf, zodat het gebied
dat Gravingen beheert 15,22 ha is.
Van SBB hebben we – in overleg - ook toestemming zaden in zijn
nabijgelegen reservaten te verzamelen om de ontbrekende soorten de kans
te geven op Gravingen hun verspreidingsgebied te vergroten, omdat de
natuurlijke verspreidingstechnieken niet meer functioneren. Dit lijkt goed te
gaan werken: moeraskartelblad, grote ratelaar, dopheide en blauwe knoop
zijn nu weer terug.
De monitoring is natuurlijk erg afhankelijk van de kennis van onze leden.
Gelukkig zijn er ook deskundigen, die geen lid van onze vereniging zijn,
maar wel graag bij ons komen kijken en helpen de (moeilijke) soorten in
beeld te brengen. Weten wat er groeit is weten wat je doet!
Het beheer is gericht op kleinschaligheid en variatie op een zo natuurlijk
mogelijke wijze, eigenlijk zoals een grote grazer, als rund, paard, eland of
wisent (en bever) zou werken. Wat dan wel ontbreekt zijn de hopen stront,
die vooral ook voor de (grote) insecten belangrijk zijn, die weer een
voedselbron zijn voor bijvoorbeeld vleermuizen. Maar de molshopen kunnen
wellicht wel een rol gaan spelen om de verticale component te introduceren.
Een molshoop wordt ingenomen door de mieren, en het mierennest wordt
weer een bijzondere ecologische niche.
We kunnen dit kleinschalige beheer uitvoeren, omdat we de messenbalk
hebben afgezworen en thans met drie elektrische bosmaaiers (de e-zeis)
maaien. Dit bevalt goed, het gras wordt wat hoger en onregelmatiger
afgemaaid (verhoogt overlevingskans van o.a. poppen van vlinders!), je kunt
heel makkelijk het micro-reliëf volgen en je ziet wat je doet! Het sinusbeheer
evolueert zo naar een “graasmaaibeheer”, maaien zoals de grazers grazen.
En dat kan, omdat we bijna alles in eigen beheer doen, behalve het maaien
van de onbeloopbare verlandingsvegetaties en trilvenen, dat we laat in het
jaar op een kleinschalige manier met een amfibiemaaimachine (Truxor) laten
uitvoeren. Het maaiseizoen is daarmee opgerekt van twee keer per jaar alles
afmaaien naar een maaiperiode van een maand of acht, waarbij we zo’n 2030% afwisselend in de winter over laten staan voor de fauna.
Het maaisel gebruiken we om broedplekken voor de ringslang, waarvan ook
de hommels en de overwinterende vlinders profiteren te maken en om een
erg smalle legakker te versterken tegen golfafslag en gegraaf door o.a. de
rivierkreeft en muskusrat. En met het gecomposteerde hooi hogen we de
paden op. In de komende jaren gaan we de oude hooihopen afgraven en de
uitkomende grond gebruiken om bijvoorbeeld de ligweide op te hogen. Dood
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hout blijft in principe allemaal liggen en zelfs een dode ree composteert
terug naar de natuur. Met onze wildcamera proberen we de natuurlijke
processen te volgen.
De paden blijken een speciale plek te zijn voor de bloemrijke
tredvegetaties en als plek om te zonnen voor de vlinders en libellen.
Het extensieve gebruik van ons natu(u)risme-gebied gaat heel goed
samen met de natuurdoelen: mensen voor de natuur – natuur voor
de mensen.
Samenvattend zijn de hoofddoelen voor het natuurbeheer het
volgende:

Verbeteren van de waterkwaliteit.

Behoud van een compleet moerasecosysteem, met alle stadia
in de successie van open water tot moerasbos, inclusief
bijbehorende fauna: de trits water, verlanding, trilveen,
veenmosrietland, bloemrijk grasland, hakhoutbos en
moerasbos.

Uitbreiding / herstel van zeldzame habitattypen waarvoor
N2000-gebied Oostelijke Vechtplassen een
instandhoudingsdoel heeft: trilvenen, kranswierwateren en
veenmosrietlanden, meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden.

Het beheer is gericht op flora/vegetatie, zodanig dat daarmee
ook de “leefbaarheid” van het terrein wordt bevorderd voor
zoogdieren (van muis tot ree en das), vogels, reptielen en
amfibieën, insecten in alle soorten en maten, paddenstoelen,
mossen door kleinschaligheid en variatie in biotisch en abiotisch
milieu, met speciale aandacht voor de factoren licht, warmte,
droog-nat, zuur-basisch; ruimtelijk en temporeel.

Doelsoorten en aantallen willen we niet benoemen. We laten
ons graag verrassen wat de natuur ons biedt.
We bezien eerst in een tabel het gevoerde (10 jaar terug) en het
voorgenomen beheer (10 jaar vooruit) voor elk van de 96 “vakken”.
Pas daarna komen de toelichtende hoofdstukken.
We hebben een prachtig team dat Gravingen beheert, zowel op het
wetenschappelijke als het praktische niveau. Hulde aan allen! Ik zie
dus met vertrouwen en veel plezier een natuurrijk Gravingen
tegemoet!
Harrie Herfs, voorzitter Gravingen

7

7

natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020

8

8

5 dagen Gravingen
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Naar de zon
Ook geurend
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de brug over
in het donker
voelt inene
veel wankeler
aan de andere kant
een bijna onzichtbaar pad
tussen nacht geurende
takkenbossen
Stil zit ik in de nacht
Bij de Witte Koen Plas
En daar…
Komt het licht
Ik kan bijna
de aarde voelen bewegen
in hoe ik de blaadjes
op het mos
zie verschijnen
Het toilet
met zonsopgang
poets ik blij
voor de werkers
in het groen
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Maliebaanplas, Poortlaan en Pluimzeggemoeras
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2. Evaluatie per vak, vergelijking doelen 2010 en 2020, formulering eindbeeld 2030 en de beheersmaatregelen 2021 - 2030
(basis: Beleidsplan Gravingen 2010 deel III Maatregelen Natuurbeheer)
Nr
Naam
Beschrijving vak 2010
Deel tussen de weg (1e poort) en de brug
Houtwal en moerasbosje langs
1
Poortbosje
Westbroekse binnenweg
N14.02

2

Poortplas

Plas ten westen van Poortlaan

N04.02
3

Poortlaan
N14.02

4

Poortlaan
N12.02
N 04.02

5

Pluimzeggemoeras
N06.01

6

Toegangspad tussen 1e poort en
brug
 Ruigte west- en oost(deels)zijde
tot de brug

Eindbeeld 2020

Evaluatie 2019

Eindbeeld 2030 - beheersmaatregelen

Struweel of struikenrij met enkele solitaire bomen.
1. Kruidige ondergroei tot 0,50 m boven maaiveld
handhaven. Duitse dot verwijderen.
2. Ter plekke bezien hoe een opening gemaakt kan
worden zodanig dat er zicht op de plas ontstaat zonder
dat de inbraakgevoeligheid te veel vergroot wordt of de
privacy te veel aangetast wordt.
3. Lisdodden sparen.
Wateroppervlak.
1. Geen specifieke beheermaatregelen.
2. Zo nodig te zijner tijd baggeren en verdere verlanding
tegengaan.
Struweel of struikenrij met slechts enkele bomen
1. Opslag van houtige gewassen jaarlijks verwijderen.
Kamperfoelie en Gelderse roos sparen.
2. Ruigte 1 x per jaar maaien, voorkeur november/december.

1. Moerasje oostzijde van het pad:
ruigte
2. Niets gedaan
3. Lisdodde: kan gewoon worden
gemaaid, geeft veel zaad en
overwintert ondergronds

Wintermaaien

1. Alle watervegetatie is verdwenen

1. Westzijde in de zomer zichtdichthouden
met hakhout en jaarlijks te maaien riet
t.b.v. privacy buren
2. Verdere ontwikkelingen afwachten
1. Westzijde in de zomer zichtdicht houden
met hakhout en jaarlijks te maaien riet
t.b.v. privacy buren
2. Opgaande bomen voorkomen t.b.v.
stabiliteit pad. Bomen en struiken als
hakhout beheren
Mooie entree naar ons terrein, met zicht op
het water
1. Berm op breedte en hoogte houden met
grond (oude hooihopen) , eventueel
transparant te beplanten met els en berk
(hakhout)
2. Berm: frequent vlak langs het pad
maaien, andere zijde 1x per jaar maaien
3. Bomen en struiken als hakhout beheren
4. Eilandje: geen beheer (bomen mogen
omvallen)
Veenmosrietland met bomenrij langs
westzijde (privacy)
1. Jaarlijks deels maaien met e-zeis
2. Boom- en struikenopslag regelmatig
afzetten of verwijderen om omvallen te
voorkomen
3. Westelijk legakkertje zichtdicht houden op
verzoek van de buren
4. Langs het pad enkele struiken en bomen
met doorkijkjes op het moeras
5. Els verwijderen, eiken laten staan
(dubbele stam)
1. Ontwikkelingen afwachten

Toegangspad tussen 1e poort en
brug
 Ruigte oostzijde tot de brug

Struiken met enkele solitaire bomen; vrij zicht op water
handhaven.
1. Kruidenvegetatie 1 x per jaar in najaar voor 2/3 maaien.
Maaisel afvoeren.
2. Struiken en bomen zo nodig bijsnoeien om vrij zicht op
water te handhaven.
3. Eilandje voor de oever handhaven.

Rietland/bos westzijde van pad
tussen weg en de brug

Rietland, moerasbosje
1. Jaarlijks opslag verwijderen.
2. Gelderse roos sparen.
3. Riet en gras 1 x per 3 jaar maaien (liefst 1/3 per jaar).
Maaisel afvoeren.

Maliebaanplas

1. Riet regelmatig gemaaid
2. Beheer struweel en bomen
volgen om schade aan het pad
te voorkomen
3. Aan westzijde elzen geplant
t.b.v. zichtdichtheid buren
1. Uitgevoerd
2. Wilg nog afzetten
3. Eilandje: geen beheer
4. Risico op afslag

1. Pluimzeggenpollen regelmatig
vrij gemaaid
2. Terrein was verruigd
3. In 2018 restant deel ook
gemaaid / hersteld
4. Overhangende wilgen vanaf het
pad afgezet

1. Vegetatieloos, op enige
waterlelie / gele plomp na.

N04.02
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Nr

Naam

Beschrijving vak 2010

Eindbeeld 2020

Evaluatie 2019

Eindbeeld 2030 beheersmaatregelen

Struweel of struikenrij met enkele solitaire bomen
1. Rand 1 x per jaar tot ongeveer 2 m naast pad maaien in
najaar/winter. Maaisel afvoeren.
2. In de zomer het overhangend riet dat overlast
veroorzaakt met de zeis (niet met de cyclomaaier) tot
maximaal 1 meter uit het pad maaien met behoud van
wilde planten.

1. Berm met gazonmaaier gemaaid
2. Zomerrietmaaien

Berm overgaand in veenmosrietland
1. Berm frequent maaien langs het pad
2. Zomerrietmaaien in samenhang met
het naast liggende veenmosrietland
(Poortmoeras)

Berm oostzijde tussen brug en 2e
poort

Bloemenkant met hakhout en enkele solitaire bomen. Vrij
zicht op water.
1. Met verfijnd rietmaaibeheer 1 x per jaar in winter 2/3
maaien (elke winter een ander stuk). Verruiging
voorkomen.
2. Riet in de zomer tot 1 meter ter weerszijden van het pad
uitmaaien.
3. Struiken sparen. Nieuwe opslag van lijsterbes, berk en
els verwijderen.
4. Bijzondere maatregelen voor oeverbeheer: opslag tegen
de waterkant sparen (worden oever-verstevigende
knotbomen); grotere bomen die bij omvallen de oever
kunnen beschadigen, weghalen.

1. Uitgevoerd
2. Risico op afslag
3. Bomen niet te hoog laten
worden, risico op omvallen
vermijden
4. Lijsterbessen laten staan /
ontwikkelen

1. Vlak langs het pad intensief
beheren, rand langs het water
versterken met takken en grond
2. Over het pad hangend riet een keer
extra maaien met e-zeis
3. Lijsterbessen niet weghalen
4. Grote bomen als knotboom beheren
5. Berm op breedte en hoogte houden
met grond (oude hooihopen) ,
eventueel te beplanten met els en
berk (hakhout)

Moeras westzijde van pad tussen
de brug en de poort

Rietland.
1. Water ertussen mag verlanden, ontwikkeling trilveen.
2. Riet in herfst/winter maaien. Zo mogelijk het ene jaar
noordelijk gedeelte, het andere jaar zuidelijk gedeelte.
3. Houtige opslag ieder jaar verwijderen. Galigaan en
lisdodden gefaseerd sparen

1. Najaar 2018 gemaaid met
Truxor en opslag verwijderd
(uitgegraven en met
stokkettingzaag onder de grond
afgezaagd).
2. Elzen uit het moeras verwijderd
(zaadbomen)
3. Dwarsslootje deels uitgebaggerd
4. Slangenwortel gevonden in het
dwarsslootje
5. Grote berk die in het moeras
staat verwijderd i.v.m.
verdroging en bladval

Veenmosrietland en trilveen
1. Jaarlijks maaien, deels met e-zeis,,
deels met Truxor. Maaisel tijdelijk
opslaan in de oostelijke berm langs
het toegangspad. Deels in de berm
verwerken ter versteviging van de
legakker, restant afvoeren met de
ponton.
2. Opslag door het jaar heen
wegzagen met kettingzaagje of ezeis.
3. Galigaan in drie delen maaien
4. Dwarsslootje op de grens met het
Garderobebos verder herstellen en
regelmatig uitbaggeren

1. 1 x per 3 jaar in de winter maaien. Opslag jaarlijks
uittrekken of afzetten.

Opslag niet beheerd.
1. Winter 2017/2018 van opslag
ontdaan
2. Najaar 2018 gemaaid met
Truxor

Veenmosrietland en trilveen
1. Jaarlijks maaien met Truxor in de
nazomer
2. Opslag controleren
3. Nog wat uitbreiden naar het
noordoosten, struweel verwijderen,
geleidelijke overgang naar het
moerasbos maken
(veenmosrietland)
4. Bezien i.k.v. het doortrekken van de
Poortlaansloot, verbinding met de
Zwemvijver

Deel tussen de brug en de 2e poort
Berm westzijde tussen brug en 2e
7
Poortlaan
poort
N12.02

8

Poortmoeras
N06.01

9

Poortmoeras
N06.02

Deel tussen de 2e poort en de Zonneweide
Moeras oostzijde van pad tussen
10
Futen—
de brug en de poort
moeras
N06.02
N17.06

natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020

13
13

Gravingensloot, Petgatensloot, Maliebaanplas, Poortlaan,
Poortmoeras, Futenmoeras, Poortlaanbos, Garderobebos, Groenland en Distelvink
natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020

14

14

Nr

Naam

Beschrijving vak 2010

Eindbeeld 2020

Evaluatie 2020

11

Garderobebos

Overgang tussen het
Poortmoeras en het
Garderobebos.

-

1. Ruig stukje met wild groeiende
wilgen en elzen, met thans
weinig natuurwaarde.
2. Een van de bomen is op de
eigendomsgrens door het
kadaster gemerkt met duct tape.
Zichtdichtheid met de buren
handhaven

Garderobebos

Gedeelte van poort tot overdekte
fietsenstalling

N14.02
Garderobebos

Bos met struiketage eronder.
1. Niets doen. Niet betreden. Omgevallen bomen laten
liggen. Oude bomen laten staan.

Aardige soort: zwarte bes,
plaatselijk interessante
veenmosontwikkeling

Eindbeeld 2030 beheersmaatregelen
Overgang moerasbos –
veenmosrietland/trilveen ontwikkelen
1. Moerasbos in een driehoek afzetten
(ca. 20 m. langs het pad, gerend
naar het Poortmoeras) en stobben
deels verwijderen (aan de
moeraszijde) – herstel
veenmosrietland
2. Jaarlijks maaien, evt. met Truxor in
de nazomer (langs het slootje)
Natuurlijk (oer)bos
 niets doen, behalve exoten
controleren

Gedeelte vanaf overdekte
fietsenstalling tot Alkoof

Bos met struiketage eronder
1. Niets doen. Niet betreden. Omgevallen bomen laten
liggen. Oude bomen laten staan.
2. Rand westzijde laag begroeid houden.
3. 1 x per jaar 's winters riet en vegetatie vlak bij de Alkoof
maaien.
Gras/gazon.
1. Riet en gras 1 x / jaar geheel maaien. Maaisel afvoeren.
2. Rand laag begroeid houden.
3. Rond Garderobe en fietsenstalling opslag beperken in
verband met paddenstoelen.

Plaatselijk fraaie
veenmosontwikkeling (dikke laag).
Paar grove dennen vlak bij de
alkoof die zich op natuurlijke wijze
hebben gevestigd (plus-soort)

Natuurlijk (oer)bos,
 niets doen, behalve exoten
controleren
 grove den is hier géén exoot
(N2000)

Uitgevoerd
Van belang voor paddenstoelen en
bont zandoogje

Struweel of struiken met enkele solitaire bomen.
1. Zo veel mogelijk huidige situatie handhaven.
2. In najaar/winter riet en gras maaien. Maaisel
afvoeren.
3. In zomer grasranden frequent maaien. Niet breder
dan 0,50 m.
Wateroppervlak.
1. 1 x per 2 jaar 30 tot 50% schonen.
2. 1 x per 10 jaar baggeren.
3. Bomen en struiken pleksgewijs afzetten

1. Belangrijk stukje voor bont
zandoogje, 1x per jaar maaien
(winter): paddenstoelen

Fraaie entree naar het terrein met
paddenstoelen (vliegenzwam)
1. Langs het pad max. 1 m. Slingerend
intensief maaien
2. Rest 1x per jaar (winter):
paddenstoelen en bont zandoogje.
1. Fraaie entree naar het terrein met
paddenstoelen (vliegenzwam)
2. Beetje slingerend intensief maaien
3. Rand met gras deels alternerend
laten staan voor bont zandoogje

N17.06

12

13

N14.02
14

Poortlaan

15

N14.02
N10.02
N06.02
N17.06
Poortlaan
N14.02
N10.02

16

Poortlaansloot
N04.02

17

Margrietenwei
N10.02

Toegangspad tussen 2e poort en
Garderobe
 Berm westzijde

Toegangspad tussen 2e poort en
Garderobe
 Berm oostzijde

Sloot oostzijde toegangspad
tussen de 2e poort en het bos van
de De Vriesakker

Berm en veld westzijde van pad

Gras/gazon.
 Regelmatig maaien tot zo dicht mogelijk bij de
Snoekensloot.

natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020

1. Gebaggerd jan/febr 2019
2. Sloot goed onderhouden (zorgen
voor adequate waterafvoer bij
hogere peilen)
3. Restant van de sloot openmaken
naar Maliebaanplas
Uitgevoerd

Fraaie entree naar het terrein
1. Sloot aan weerszijden koppelen aan
het open water (Snoekensloot en
Maliebaanplas);
2. Bomen en struiken langs de sloot
regelmatig afzetten
Ligweide
 Frequent maaien
 Margrieten, pinksterbloem,
koekoeksbloem sparen in het
voorjaar t/m zaadzetting

15

15

natuurvisie gravingen
2020-2034
versie 25-12-2020
Voorgrond
Distelvinkplas,

Gageldijk, Alkoof, links de Snoekensloot, de Zwemvijver,
Zonneweide, Sauna en helemaal rechtsboven de De Vriesakker

16

16

§Nr
18

Naam
Margrietenwei

Beschrijving vak 2010
Oostzijde van pad

N10.02

19

Poortlaanbos

Eindbeeld 2020
Schraal grasland.
 2 x / jaar maaien: na 20/6 en na 20/09
 Gras en rand sloot tussen jeu de boules baan en sloot
oostzijde (16d) in de zomer 1x per jaar maaien, na
20/06 rand oostzijde niet meemaaien.

Evaluatie 2020
Uitgevoerd

Bos ten oosten van de Poortlaan

N14.02
Wateroppervlak.
 Jaarlijks schonen, en eens per 20 à 30 jaar baggeren.
 Materiaal ver van de sloot op de kant spreiden - of beter
N04.02
nog: op het pad.
Gebied rondom de Zwemplas, Appelvink, Sauna en Zoddestein
Veenmosrietlandje, erg besloten
Gras/gazon.
21
Alkoof
1. Zuidzijde in najaar maaien.
2. Veenmos sparen.
N14.02
3. Bomen aan zuidzijde afzetten/weghalen om bezonning
te bereiken. Europese vogelkers en Gelderse roos
langs slootrand sparen.
20

Snoekensloot

Sloot westzijde van
Margrietenwei

Er groeien geen waterplanten meer

1. Er stonden veel bomen en
gagelstruweel, zodanig dat het
veenmos begint te verdwijnen.,
2. verwijderd begin 2020
3. Geen tenten tijdens SKW, geen
ligweide

22

De Vriesakker /
kampeerwei

Kampeerwei

Kampeerterrein gras/gazon, plus bos.
1. Kampeerterrein (gazon) frequent maaien, ook de
randen
2. Bosrand 2 à 5 m diepte rondom gazon elke 5 jaar
afzetten.

Kampeerwei

23

De Vriesakker / bos
aan de
oostzijde

Hakhout

-

Hakhout afgezet 2018/2019 omdat
het bos steeds opener werd en zijn
beschuttingsfunctie begon te
verliezen.

Hakhout

-

 Als hakhout beheren
 Aan zuidzijde i.o.m. buren

N14.02

24

De Vriesakker / bos
aan de
west- en
zuidzijde

Eindbeeld 2030
1. Ligweide / speelveld
2. 1 à 2 x per jaar maaien: na 20/6 en
in het najaar (indien nodig)
3. Margrieten, pinksterbloem,
koekoeksbloem sparen in het
voorjaar t/m zaadzetting
4. Slootrand maaien in het najaar
1. Zie het plan om de Zonneweide te
verbinden met de Maliebaanplas
2. Mogelijk bosrand als hakhout
beheren i.o.m. de aanliggende
eigenaren
 Zie het plan om de Zonneweide te
verbinden met de Maliebaanplas via
de Snoekensloot
Veenmosrietland - feitelijk N06.01
1. Jaarlijks maaien
2. Europese vogelkers en Gelderse
roos langs slootrand sparen, plus
paar krenten, plus 1 Am. Vogelkers
(educatie).
3. Gagel: enkele plekken handhaven
en regelmatig door maaien
verjongen
Kampeerwei met struweelrand
overgaand in hakhoutbos
1. Exoten controleren, rododendron af
en toe afzetten, kornoelje idem.
2. Kampeerwei frequent maaien
3. Bosrand 2 à 5 m diepte rondom
gazon elke 5 jaar afzetten.
Hakhoutbos naast Kampeerwei
1. Bos hakhoutbeheer in delen 1x per
10 jaar
2. Stobben door maaien vrijhouden
van grassen
3. Na het afzagen opschot op de
stobben dunnen
4. Open doorzicht onderhouden op het
water
5. Exoten controleren, rododendron af
en toe afzetten, kornoelje idem.
Hakhoutbos naast Kampeerwei
1. Hakhoutbeheer in delen 1x per 10
jaar

N14.02

natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020

17
17

natuurvisie gravingen
2020-2034Zwemvijver,
versie 25-12-2020Passage, Noodereind, Gageldelta,
Distelvinkplas,
Gageldijk,
Gageldeltasloot en -plas, Oude Saunaruigte, Machineberging, Houtopslag, Bos achter Zoddestein

18

18

§Nr

Naam

Beschrijving vak 2010

Eindbeeld 2020

Evaluatie 2020

25

Zwemvijver

Zwemvijver

Wateroppervlak.
1. Zo nodig: in juli en september de waterplanten
verwijderen.
2. Restanten van stobben die boven het zand op de
bodem uitsteken, afzagen
Hakhout met struiketage.
 Begroeiing ca. 3 meter hoog houden in verband met
bezonning Zwemvijver.
 Afzetten bomen en struiken bij voorkeur als er ijs ligt.
Wateroppervlak.
1. In juli en september de waterplanten verwijderen in
zwemlijn naar vlonder.
2. Geen bijzonder beheer.
Gagelstruweel en rietland.
 Elk jaar in herfst/winter kruidachtige begroeiing maaien.
Maaisel afvoeren.
 Gagel sparen en begroeiing eromheen verwijderen.
 Galigaan niet maaien.

1. Er zijn geen waterplanten meer
2. Niet gedaan, stobben zijn erg
lastig en pijnlijk voor de
zwemmers

N04.02
26

Eiland in
Zwemvijver

Eiland in Zwemvijver

27

Gageldeltasloot + -plas

Vissenvijver

28

N04.02
Gageldelta
N06.02

28

Gageldelta
N14.02

29

Schilfgardbos

Gageldelta - gagelstruweel en
rietland

Gageldelta - bos ten noorden van
Zwemvijver
Hakhoutbos

N14.02

Gagelstruweel en rietland.
 Bos niets aan doen. Opschot van onder andere berk,
els en lijsterbes rondom gagel verwijderen teneinde
gagel in de zon te houden.
Bos met struiketage eronder.
 Is belangrijk vogelbroedgebied.
 Niets doen.

30

Noordereind

Gras/gazon.

 Grasveld frequent maaien.
 Rietrand langs water in najaar maaien. Maaisel
afvoeren. 's Zomers hier en daar doorkijkjes maaien in
vers riet.
 Aan westzijde verderop langs pad doorkijkjes over het
water handhaven, dus pleksgewijs opslag verwijderen
(elk jaar de helft).

31

Passage

Gras/gazon

Frequent maaien tot 1 m uit de rand.
 Rand 1 x per jaar selectief maaien in september.
 Nog bloeiende planten (koninginnekruid) pas later in
najaar maaien vanwege de vlinders.
 In verband met zicht op water in de zomer hier en daar
met de zeis openingen maaien. Ook dan bloeiende
planten zo veel mogelijk sparen.

natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020

Eindbeeld 2030 beheersmaatregelen
Herinrichting zwemvijver 2020

1. Gedaan
2. Gedaan

Herinrichting zwemvijver 2020

Waterplanten zijn verdwenen

Open water met randen
verlandingsvegetaties. Niets doen

Langwerpig legakkertje,
grotendeels moerasbos. Zuidelijk
deel riet en gagel met galigaan.
1. Regelmatig gemaaid
2. Gagel deels verjongd in
2018/2019
Langwerpig legakkertje,
grotendeels moerasbos. Zuidelijk
deel riet en gagel met galigaan.
 Bos: niets doen
1. Fraaie bosontwikkeling,
rustgebied voor vogels
2. Is geen hakhoutbos meer,
natuurlijke
moerasbosontwikkeling
Gedaan

Gagel-galigaanstruweel
1. Gagel en galigaan bevorderen door
riet selectief te maaien en boomvrij
houden
2. Gagel in delen maaien als deze te
oud dreigt te worden (1x per 10 jaar)
Moerasbos
 Moerasbosje noordzijde: niets doen

Septembermaaibeurt kan heel
goed later in het jaar i.v.m.
bloemen en zaden.

Natuurlijk moerasbos
 Niets doen

Ligweide
1. Grasveld frequent maaien.
2. Rietrand langs water in najaar
maaien. Maaisel afvoeren. 's
Zomers hier en daar doorkijkjes
maaien in vers riet.
3. Aan westzijde verderop langs pad
doorkijkjes over het water
handhaven, dus pleksgewijs opslag
verwijderen (elk jaar de helft).
Ligweide
1. Frequent maaien tot 1 m uit de rand.
2. Rand 1 x per jaar selectief maaien in
najaar. Nog bloeiende planten
(koninginnekruid) pas later in najaar
maaien vanwege de vlinders.
3. In verband met zicht op water in de
zomer hier en daar met de zeis
openingen maaien.

19
19

natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020

Zoddestein, Saunaruigtes, Volleybalveld, Appelvink, Kampeerwei,
De Vriesakkerbos, Ligweide, Margrietenwei, Trampoline
20

20

Nr

Naam

32

Beschrijving vak 2010

Eindbeeld 2020

Evaluatie 2020

Ligweide

Gras/gazon.
1. Frequent maaien.
2. Enkele bomen aanplanten in de zonnewei
Gras/gazon.
1. Ruigte aan zijkant Saunavlonder grotendeels niets
doen, alleen strook van 4 meter maaien naast
Saunavlonder. Opslag deels verwijderen.
Hakhoutbeheer voor meer luwte
2. Ruigte langs de vlonder tussen machineberging en
Zwemvijver jaarlijks 1/3 deel maaien en opslag
verwijderen.
Hakhout, niet te hoog opgaand.
 Hakhout om de twee jaar 1/3 gedeelte geheel afzetten
op ca. 50 - 70 cm hoogte. Cyclus dus 6 jaar.

1. Gedaan
2. Niet gedaan

33

Oude
Saunaruigte

Ruigtkruidenvegetatie

34

Bos tussen
Zonneweide
en kinderterrein

Hakhoutbos

35

N14.02
Bos tussen
toiletten en
Zoddestein /
achter
Zoddestein

Hakhoutbos

N14.02
36

Zoddestein

36
36

Zoddestein
Zoddestein

36

N14.02
Zoddestein
plas

37

N04.02
Oeverstroken
langs
Zoddestein

Gras en ruigte

Bosje.
Streven naar open bos met niet te hoge bomen voor
bezonning en tegen vocht in gebouwen. Daarom elke
zes jaar alle bomen knotten (alleen bij goede bezonning
lopen de bomen weer goed uit). Dood hout laten liggen.
 Ruigtebegroeiing langs oostrand maaien in najaar.
Maaisel afvoeren.
 Functie als helofytenfilter.
Gras/gazon.
 Grasmat frequent maaien. Bijmaaien om obstakels.
 Oeverstrook tegenover Zoddestein (kruidentuin) na 1 juli
selectief (bloemen sparen) maaien met zeis. Doel:
uitzicht op water handhaven.
 Bomen afzetten en/of snoeien om zon op Zoddestein te
houden




Ruigtebegroeiing met varens.
In herfst/winter maaien. Maaisel afvoeren

N14.02

natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020

Eindbeeld 2030 beheersmaatregelen
Herinrichting zwemvijver 2021

Oude Saunaruigte wordt jaarlijks
gemaaid in het najaar, met enkele
pluimzeggepollen en verspreide
boompjes (o.a. Gelderse roos en
lijsterbes. Vanaf 2019 helemaal
gemaaid.

Bloemrijke ruigte
1. Maaien in het late najaar
2. 20 % van de ruigte wisselend laten
staan als zaadbron, en voor de
vogels
3. Opnemen in zwemvijverplan
4. Eventueel omvormen naar ligweide

1. Niet consequent gedaan
2. Vraagtekens bij het zo hoog
afzetten

Hakhoutbos
 Komende decennia cyclus
ontwikkelen in vier delen Op termijn
1x per 10 jaar afzetten op max. 30
cm hoogte

1. Niet consequent gedaan
2. Er staan nu teveel hoge bomen
die in voor- en najaar
onvoldoende zon geven op het
terras van Zoddestein

Hakhoutbos
1. Winter 2019-2020 deels afgezet
2. Ruigtebegroeiing langs oostrand
maaien in najaar. Maaisel afvoeren.
3. Functie als helofytenfilter.

1. Kinderterrein
2. Pad in 2020 versterkt met
kunststofmatten

Gras/gazon.
1. Grasmat frequent maaien.
2. Oeverstrook tegenover Zoddestein
(kruidentuin) in de winter maaien
met e-zeis.
3. uitzicht op water handhaven.

Gebouw
Moerasbos

 Bomen afzetten en/of snoeien om
zon op Zoddestein te houden

Open water vrijwel vegetatieloos.
Paar plekken met waterlelie en
plomp, alle watervegetatie van een
paar jaar is verdwenen
Opvallend: groeiplaats wilde
bertram

Open water
 Hopen dat de watervegetatie zich
weer hersteld
Ruigtebegroeiing met varens en wilde
bertram
1. In herfst/winter maaien.
2. Open kijkplekken maken in de zomer
3. Knotbomen regelmatig knotten

2121

natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020

Dubbele Knik, Groenland, Keukenhof, Oude Kampeerwei, Garderobebos,
22
Margrietenwei, particuliere percelen, Kampeerwei, Appelvink, Gravingensloot
22

§Nr

Naam

38

Bosje ten
oosten van
kinderterrein
(langs
water)

Beschrijving vak 2010

Hakhout.
 Hakhout pleksgewijs 1 x per 6 jaar afzetten.
 Bomen hoger dan 6 m. Verwijderen. Een enkel fraai
exemplaar laten staan.
 Rietland: na 1 juli strook langs water in het zicht vanuit
Zoddestein ter breedte van ca. 2 à 3 meter maaien.
Doel: uitzicht over water handhaven.
 In najaar/winter geheel maaien. Maaisel afvoeren.
 Slootje naar houthaven open houden door 1 x per 3 jaar
schonen en baggeren.
 1 x per 3 jaar schonen

N14.02

39

Zoddesteinpoel
N04.02

40

Gageldijk

Eindbeeld 2020

Petgat ten noorden van
Zoddestein





42

Kikkerwei –
Oude
kampeerwei
N14.02
Dubbele
knik

1. Er zijn nauwelijks nog
waterplanten, op paar
waterlelies na.
2. Baggeren voorlopig niet aan de
orde.

Verworven 2013

1. Ligweide met struweelranden
2. Rand langs Distelvinkplas wordt
in 2018-2019 onderhouden door
het kreeftenproject
3. Project loopt nog door tot ca.
2023

In gebruik sinds 2016 - SBB

Bospad, ruigte overgaand in het
bos

In gebruik sinds 2016 - SBB

Bospad met ruigte overgaand in
het bos, resp. Oevervegetatie
langs Distelvinksloot

Niet in beheer en gebruik

Sloot zonder waterbegroeiing

In gebruik sinds 2016 SBB

Moerasbos
 Onderbegroeiing nog weinig
interessant

N14.02
N06.01

43
44

Distelvinksloot
Groenland bos

Eindbeeld 2030 - beheersmaatregelen
Hakhout.
1. Hakhout pleksgewijs 1 x per 10 jaar
afzetten in vier delen. In deze
beheersperiode inhaalslag maken in
twee fasen.
2. Bomen hoger dan 6 m. verwijderen.
Een enkel fraai exemplaar laten staan.
3. Rietland: na 1 juli strook langs water in
het zicht vanuit Zoddestein ter breedte
van ca. 2 à 3 meter maaien. Doel:
uitzicht over water handhaven.
4. In najaar/winter geheel maaien
Wateroppervlak.
1. Als er een boom in het water valt kan
die blijven liggen als de plas
voldoende open blijft.
2. Oever langs Zoddestein transparant
houden
Soortenrijke ligweide met
struweelranden (tredplanten)
1. Ligweide frequent maaien (rand
tussen ligweide en struweel beetje
slingerend – later in het jaar mee
maaien)
2. Ruigte langs het water jaarlijks de helft
maaien
3. Bomen en struiken: hakhoutbeheer
ontwikkelen 1x 8 jaar
4. Theeboompjes jaarlijks maaien, als
het kreeftenproject is afgelopen
Wandelpad met soortenrijke randen
1. Pad frequent licht slingerend maaien
2. Randen in de nazomer maaien
(overgang naar bos)

Wateroppervlak.
Verlanding tegengaan, zo nodig schonen langs de kant.
Baggeren wellicht over ca. 10 jaar noodzakelijk.
Als er een boom in het water valt kan die blijven liggen
als de plas voldoende open blijft.

N12.02

41

Evaluatie 2020
1. Bosje is niet onderhouden
2. Baggeren sloot Houthaven is
nog niet nodig, geen
waterplanten aanwezig

N14.02

natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020

Wandelpad met soortenrijke randen
langs bos en sloot
1. Pad frequent licht slingerend maaien
2. Randen in de nazomer maaien
(overgang naar bos)
3. Oever in het najaar maaien, 25% laten
staan tot het volgende jaar
4. Regelmatig kijkgaten maaien ca. 30%
5. Opslag beheren als hakhout
Sloot behoeft voorlopig geen
baggeronderhoud
Moerasbos in natuurlijke ontwikkeling
1. Exoten controleren
2. Op een enkele plek ruimte voor
speelhutten

23
23

natuurvisiePoelruitveld,
gravingen 2020-2034
versie 25-12-2020
Witte Koenplas,
Meidoornmoeras,
Hazenakker, Oude kanovijver, Onverdeelde helft, Vinkensteinmoeras, 24
Schilfgardplas, Oude volleybalveld

24

Nr
45

Eindbeeld 2020
Verworven 2013

Evaluatie 2020
Moerasruigte - open

Eindbeeld 2030 - beheersmaatregelen
Soortenrijke moerasruigte
 Maaien in het late najaar

Verworven 2013

Bosje ten noorden van de
Distelvink

47

N06.01
N14.02
Distelvink
–
omgeving

1. Deels hakhoutbeheer
2. Deels moerasbos (niets doen)
3. Hoog opgaande bomen jaarlijks
controleren op omvalgevaar

Verworven 2013

Pad en nat grasland

48

N14.02
Distelvinkplas

Verworven 2013

1. Petgat, thans onderdeel van het
kreeften-pilotproject
2. In 2020 bleek het water weer
glashelder en de bodem bedekt
met kranswieren.
Moerasbos natuurlijke
ontwikkeling

Open vegetatie rondom het huisje
1. 2x per jaar maaien
2. Waar nodig opslag laag houden
3. Hoge bomen in de gaten houden
vanwege gevaar voor het huisje
Petgat
1. Natuurlijke ontwikkelingen afwachten
2. Beschaduwd plasje in moerasbos
3. Plas open houden

46

Naam
Distelvinkruigte

Beschrijving vak 2010

N06.01
Distelvink
–
omgeving

N04.02
49

50

Houtsnipbos

In gebruik sinds 2019 SBB

N14.02
Am. vogelkersbos

In gebruik sinds 2020 SBB

N14.02

51

Oude
volleybalveld

1. Grasmat sportveld
2. Grasland/gazon

 Het middenpad en inhammen frequent maaien.
 Grasmat zowel aan de noord- als aan de zuidzijde tot
aan de theeboompjes hooien eind juni, daarna
frequent maaien

 Oevervegetatie oostzijde

Ruigtebegroeiing.
Rand 1 x per jaar maaien

N10.02
52

Oude
volleybalveld
N06.01

natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020

1. Droger moerasbos met een
aantal fraaie eiken overgaand in
natter wilgenbos ten westen van
het Poelruitveld en Houtsnipbos
(SBB)
2. Veel esdoorn en Am. vogelkers
(gemaaid en geringd 2020)
3. Oever Witte Koenplas
doorgeschoten wilgen
Sportveld is verlaten, wordt nu in 2
delen om de 2 jaar gemaaid
(rietorchis, zenegroen en vlinders).
Blijkt eind 2018 toch niet goed te
gaan, verruigend met
struisgrassen
In 2019 omgevormd naar
veenmosrietland

Moerasbos in natuurlijke ontwikkeling
1. Niets doen
2. Exoten controleren
1. Fraai moerasbos, zonder exoten
2. Af en toe bomen vellen (geen eiken!)
t.b.v. sauna
3. Let op zichtdicht houden i.v.m.
bebouwing achterzijde
4. Overgang bos – Witte Koenplas:
omvormen naar verlandingsvegetatie /
trilveen (2020 – 2021)

Beheren als schraalgrasland
 jaarlijks 1 à 2 keer maaien
(sinusachtig) nadat de orchissen zaad
hebben gezet
Fraaie overgang met uitzicht op het
water
1. Driehoek tussen Oude kanovijver en
Oude volleybal veld jaarlijks in de
nazomer maaien
2. Overgang met Hazenakker ook
maaien

25
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Witte Koenplas, Molenpoldersloot, Poelruitveld, Hazenakker, Oude kanovijver, Onverdeelde helft,
Vinkensteinmoeras, Schilfgardplas en -moeras, Vijverbos, Bosvijver

natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020

26

26

Nr

Naam

Beschrijving vak 2010

Eindbeeld 2020

Evaluatie 2020

53

Hazenakker

 Schraal grasland, Hooiland
 Doel: verschraling. Er blijven
stukjes grasland, liefst de meest
bloemrijke, gedurende 1 jaar
staan. Vlinders en andere
insecten de kans geven hun
cyclus af te maken of te
overwinteren.
Hazenakker
 Sloot westzijde

 Het middenpad en inhammen frequent maaien.
Maaisel kan blijven liggen indien het geen gevaar
voor verstikking vormt, proppen maaisel wel
weghalen.
 Rest extensief maaien (grotendeels 2 x per jaar).
Maaisel afvoeren.

Laatste jaren sinusbeheer

Wateroppervlak.
 Schonen en eens per 10 jaar gefaseerd baggeren.
 Bagger op oostzijde deponeren op botanisch minder
waardevolle plekken of stroken
Ruigtebegroeiing.
 Opslag verwijderen en ruigtebegroeiing jaarlijks
maaien in najaar/winter.
Ruigtebegroeiing.
 Randbegroeiing 1x per jaar in najaar/winter 2/3 deel
maaien. Maaisel afvoeren.
 In de zomer, na 1 juli, in het verlengde van de
gemaaide inhammen rand maaien over een breedte
van ongeveer 4 meter. Doel: uitzicht op het water.

Gedaan, slootbagger kan verzuring
tegengaan.

Wateroppervlak.
 Geen bijzonder beheer

1. Er zijn geen waterplanten meer
2. in 2019 bestemd als rustige
zwemvijver om baantjes te
trekken
 Noordwestzijde tegen Witte
Koenplas aan oud wilgenstruweel
omgevormd naar veenmosrietland
(2019/2020)
 Nestje gevonden van de
dwergmuis eind 2018
 Reliëfrijk veld (nat-droog, schraalrijk

N10.02

54

Hazenakker
N10.02

55

Hazenakker

56

N10.02
Hazenakker
N10.02

57

58

59

Oude
kanovijver

Hazenakker
 Rand westzijde
Hazenakker
 Rand oostzijde

Petgat tussen hazenakker en
onverdeelde helft

N04.02
Poelruitveldmoeras

In gebruik van SBB sinds 2017

N14.02
Poelruitveld

In gebruik van SBB sinds 2017

N10.02
60
61

ontbreekt
Meidoornmoeras

Rietland ten westen van
Hazenakker / Poelruitveld

 Is nu eigendom van SBB.
 In overleg met SBB in 3 meter brede strook langs de
sloot de opslag verwijderen (i.v.m. Betere bezonning
en minder blad in de sloot).

Moeraspunt ten noordoosten van
het Schilfbos aan de Schilfplas

-

N10.02
62

Schilfgardmoerasje
N06.01

natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020

1. Is grasland geworden
2. Visuele relatie met Poelruitveld
gemaakt
Gedaan

1. Uitgevoerd
2. In 2017 in beheer gekregen van
SBB
3. Visuele relatie met Hazenakker
gemaakt (2020)
 Moeraspuntje is recent begroeid
geraakt met o.a. elzen. Nog wel
moeite waard dit op te knappen.

Eindbeeld 2030 beheersmaatregelen
Schraal grasland
1. Bloemrijke stukken in de sinus eerst
laten staan
2. Ligplekken uitmaaien
3. Vlak voor de SKW alles maaien
t.b.v. de tenten, evt. erg bloemrijke
stukjes laten staan
4. Theeboompjes afmaaien
1. Sloot regelmatig baggeren
2. Slootbagger verspreiden over de
Hazenakker
Schraalgrasland
 Slootrand in het najaar maaien
Rietrand met fraaie uitzichten op het
water
1. Wanneer nodig zichtopeningen
maaien
2. Najaar de randen deels maaien
3. Het noordelijke deel mag wat ruiger
blijven met o.a. pluimzegge
4. Theeboompjes op de kop
verwijderen door maaien (pas op: in
het midden ervan een oude plee!)
1. vegetatieloos geworden
2. herstel afwachten
1. Beheren als veenmosrietland
(N06.01)
2. Jaarlijks maaien
Nat schraal grasland – nat en droog
1. 2x per jaar maaien in sinusmodel.
2. Delen afwisselend laten staan voor
vlinders, moerassprinkhaan en
dwergmuis.
Voormalig petgat: open moerasbos,
met doorkijkjes – parkachtig
1. Doorkijkjes maaien
2. Hier en daar bomen en struiken af
zetten (hakhout)
Moeraspuntje in Schilfplas
1. Herstellen en bomen met wortel en
al te verwijderen
2. T.z.t. maaien met Truxor

27
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natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020

Onverdeelde helft, Scheidijkjesplas,
28
Scheidijkje, Kikkerpoel en
de noordkant van het Vinkensteinmoeras
28

Nr
63

64

Naam
Schilfgardplas en sloot
N04.02
Schilfgard

Beschrijving vak 2010
Petgat bij Schilfgard

Bosje met het huisje Schilfgard

N14.02

65

Jo Driessenbos

Jo-bos en moeras (voormalig
eigendom Jo Driessen)

N14.02

66

Onverdeelde helft

Onverdeelde helft

N12.02
N14.02

Eindbeeld 2020
Wateroppervlak.
 Water open houden, zo nodig een keer baggeren.
 Geen bijzonder beheer.

Evaluatie 2020
Vrijwel vegetatieloos geworden

Eindbeeld 2030 - beheersmaatregelen
1. Herstel watervegetatie afwachten
2. Overgang water – bos geleidelijker maken
- ontwikkeling overgang
(verlandingsvegetatie).

Bosje.
Vrij zicht op water handhaven.
Kruidenvegetatie 1 x per jaar in najaar grotendeels
64maaien. Maaisel afvoeren.
 Oever opslag verwijderen, struiken, bomen zo nodig
bijsnoeien om vrij zicht op water te handhaven en voor
de bezonning van de hut.

Hans Griffioen heeft dit terreintje
prachtig onderhouden.

Bosje.
1. Vrij zicht op water handhaven.
2. Kruidenvegetatie 1 x per jaar in najaar
grotendeels maaien. Maaisel afvoeren.
3. Oever opslag in het najaar verwijderen,
struiken, bomen zo nodig bijsnoeien om
vrij zicht op water te handhaven en voor
de bezonning van de hut.
 Hakhout beheer met overstaanders




Ruigtebegroeiing/bos.
Beheer: niets doen, behalve opslag vlak naast de vlonder
verwijderen

Gras/gazon.
 Frequent maaien (gazonmaaier).



Rand westzijde eindbeeld: schraal grasland.
Helemaal maaien in juni en in de winter.
Gedeelte ten noorden van voetbrug: randbeplanting
(theestruiken) sparen maar niet verder laten uitbreiden.

Rand oostzijde eindbeeld: ruigtebegroeiing.
Rietranden en ruw gras 1 x per jaar 's winters 50%
maaien, het volgende jaar de andere 50%. Pluimzegge
sparen.
 Houtige opslag over de hele lengte verwijderen.
Rietland.
 Jaarlijks houtige opslag verwijderen.
 Rietland ieder jaar 1/3 maaien.
 Open water in het rietland 1 x per 3 jaar (1/3 tot de helft)
schonen en zo mogelijk wat baggeren om verlanding
tegen te gaan; bagger later afvoeren.


67

Vinkensteinmoeras
N04.02
N06.01
N06.02

Rietland tussen onverdeelde helft
en Vinkenstein

natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020

1. Langs de vlonder deels of
geheel als hakhout te beheren.
2. Rand langs Schilfgard dicht
houden.
3. Strook langs de vlonder van ca.
6 m. breed omgevormd tot
hakhout (2019/2020).
1. Wandelpad frequent gemaaid
met de gazonmaaier
2. Westelijke rand riet, met iets te
weinig kijkgaten in de zomer
3. Oostelijke rand te veel riet langs
de grenssloot met Vinkenstein
4. Theeboompjesbosje (exoot) is
gebruikt om hooihoop te
camoufleren, uitbreiding ervan
wordt met het maaien
voorkomen
5. Stukken overjarig riet zijn goed
blijven staan
1. Het moeras ontwikkelt zich als
veenmosrietland en trilveen
2. De krabbenscheervegetatie is
plotseling door combinatie
fosfaat en kreeft verdwenen
3. Het veenmosrietland moet ieder
jaar worden gemaaid als
zomerriet
4. De trilvenen kunnen niet meer
met de hand worden gemaaid, te
weinig dagen met sterk ijs
5. Daarom wordt vanaf 2018 het
trilveendeel met de Truxor
gemaaid.

Legakker met hoog opgaande bomen- mooi
schaduwrijk met rietruigten aan de randen
1. Wandelpad frequent en slingerend
maaien
2. Randen langs het water speels maaien
met de e-zeis in najaar / winter
3. Zomers voldoende open kijkplekken om
het water en het moeras te kunnen zien
4. De strook tussen water en moeras 1 of 2x
per jaar maaien met de e-zeis
5. Bosje op de kop: niets doen.
Veenmosrietland/trilveenmoeras
1. In de nazomer het veenmosrietland
maaien met de e-zeis
2. Opslag diep uitmaaien
3. De trilvenen met de Truxor maaien in
november
4. Plekjes t.z.t. niet maaien om
hoogveenbulten te laten ontwikkelen
5. Aan weerszijden van de zuidelijke vlonder
met de e-zeis in de nazomer het riet
maaien
6. Het open water mag gaan verlanden om
de cyclus water-verlandingsvegetatiestrilveen-veenmosrietland rond te maken

29
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natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020

Vijverbospad, Vijverbosplas
30

30

Nr
68

Naam
Scheidijkje,
Scheidijkjes
plas,
Kikkerpoel

Beschrijving vak 2010
De verlanding (moeras en open
water ten noorden van 2e vlonder
tussen onverdeelde helft en
Vinkenstein)

N04.02
N06.01

69

Vinkenstein

Vinkenstein

N12.02

70

Vijverbos
N14.02
N04.02

70

71

Bos en bosvijver ten oosten van
Vinkenstein

Eindbeeld 2020
Moeras en verlandingsvegetatie.
 Dammetje: 1 x per 2 jaar opslag verwijderen (vanaf het
ijs is het overal te doen, anders deels).
 Struiken en opslag afzetten, niet laten verbossen.
Krentenboompje sparen. Gagel vrij houden.
 Riet en gras 's winters maaien. Galigaan en lisdodden
sparen.
 Waterdoorgangen tussen verlandingsvegetatie zo
mogelijk 1 x per 3 jaar baggeren c.q. Schonen.
 Verlandingsvegetaties (jaarlijks verder het water
ingroeiende drijvende plantenmat) sparen. Het cyclisch
proces van verlanding dus op gang houden en pas na
bij voorbeeld 10 jaar het verlandde gebied een stuk
intomen (afzagen met bij voorbeeld zodzaag); jaarlijks
opslag eruit verwijderen om verbossing te voorkomen.
 Kikkerpoel jaarlijks 1/3 schonen en 1 x per 3 jaar wat
baggeren.
Schraal grasland.
 Pad frequent maaien (1,5 m breed).
 2 x per jaar maaien, kort na 20/06 en na 20/09, met
uitzondering van enkele stukjes ten behoeve van
vlinders en andere insecten. Maaisel afvoeren.
 Ten noorden van noordelijke vlonder: aan de westkant
een verbreed pad maaien en de rand langs het water
open houden voor doorzicht.
 Aan weerszijden van de zuidelijke vlonder: rand tot
vlonderhoogte open maaien naar het water toe. (zie 41)
Bos met struiketage eronder.
 Niets doen.
 Vijver: geen graspad hieromheen
 Bos aan het einde van het pad is rustgebied fauna,
geen beheer toepassen.
 Bij loopvlonder in het noorden richting Vinkenstein
alleen hinderlijke opslag langs de vlonder verwijderen.

Vijverbosmoeras
N14.02
Vogelkersmoerasje

Evaluatie 2020
1. Het dammetje is niet meer terug
te vinden in het terrein
2. De verlandingsvegetaties zijn
verdwenen
3. Rondom het Kikkerpoeltje en op
de legakker wordt met enige
regelmaat gemaaid, maar in
2018 wat te laat: al veel opslag
van berken en elzen. Deze zo
veel als mogelijk met de
struikenschaar (elektrisch)
verwijderd
4. Op de kleine eilandjes (restanten
Scheidijkje) in de zomer van
2018 veel trosbosbes verwijderd,
invasieve exoot.

Eindbeeld 2030 - beheersmaatregelen
Galigaanoevervegetatie met gagel
1. Boompjes regelmatig verwijderen
2. De rietruigte regelmatig in het najaar
maaien
3. Kikkerpoeltje langs vlonder af en toe
baggeren
4. Kleine eilandjes vanaf het water beheren:
hakhout, gagel, galigaan in 3 fasen
maaien;
5. Jaarlijks controleren op trosbosbes

Ongeveer zo uitgevoerd, op details
anders - sinusbeheer

Schraal grasland / bloemrijk grasland
1. Pad frequent licht slingerend maaien (ca.
1,5 m breed).
2. Theeboompjes maaien om uit te putten
3. 2 x per jaar sinusmaaien, kort na 20/06 en
in het najaar (waar nodig) en met
uitzondering van enkele stukjes ten
behoeve van vlinders en andere insecten.
4. Bij het noordelijke bankje vrije uitkijk
handhaven
Moerasbos met struiketage eronder.
1. Natuurbos
2. Controleren op exoten
3. Geldt ook voor het deel aan de noordkant
van het pad
4. Dwarsslootje openhouden door
regelmatig te baggeren (doorstroom
mineraalrijker water naar slingerslootje in
het Paardenbijtersveld)
5. Bosvijver: niets doen
 Niets doen

1. Mooi ontwikkelend moerasbos
met veel natte plekken, zeker in
het noordelijke deel
2. Bosvijver zonder begroeiing; in
voorjaar 2018 verbinding
gemaakt met dwarsslootje naar
Schilfplas en slingerslootjes.
3. Veg. krt 1950: mattenbiesvegetatie
Moerasbos met oever van
pluimzegge. Horst van zwarte bes.

Moerasje tussen Vijverbos en
Schilfplas, t.z.v. de vlonder

N14.02

natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020

Jaarlijks gemaaid, slootje
gebaggerd

1. Jaarlijks maaien
2. en met regelmaat het slootje baggeren
(bagger langs het slootje verwerken –
noordzijde)
3. slechts een enkele boom handhaven (Eur.
vogelkers)

31
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Centrale veenmosrietlandjes, Vijverbossloot, Zoddesteinplas
32 32

.Nr
72

Naam

Beschrijving vak 2010

Eindbeeld 2020

Evaluatie 2020

Eindbeeld 2030 - beheersmaatregelen

Vijverboslaan

Oever langs pad Vijverbos
(oostzijde langs water)

Ruigtebegroeiing/bos
 Hier en daar zicht op water houden. Tijdens
rondwandeling bepalen welk gedeelte.
 Afzetten van bomen en struiken jaarlijks bespreken
tijdens rondwandeling met NAC.

1. Licht slingerend wandelpad
2. Onder de grote bomen duidelijke
invloed van verrijking door
bladval in het naastgelegen
veenmosrietland
3. Elzen en eiken op de legakker
langs de veenmosrietlanden
geveld om verdroging etc. te
beperken

Petgat tussen Klein-oost en
Vijverbos.

Open water.
 Geen beheer nodig.

1. Vegetatieloos geworden op een
klein plekje waterlelie na.
2. De sloot onder de brug door
tussen de moerasjes heet nu de
Moerasjessloot.

Oude legakker door het veenmosrietland,
alsmede , deels een boslaan
1. Langs de randen en het water: deels
struweel en hakhout, open plekken
handhaven / maaien / hakken
2. Langs de bosrand wat ruiger laten zijn
voor de vlinders
3. Extensief hooien en verschralen
4. In het noorden een baggerpoeltje met
pitrus t.b.v. (kinder)spelen
1. Vegetatieontwikkeling afwachten
2. Voorlopig niets doen
3. Omgevallen bomen in het water laten
liggen

N12.02

73

Vijverbosplas /
Moerasjessloot

73

N04.02 ²
Vijverbosplas

Overgang tussen petgat en
moerasbos

74

N06.01
Zonnedauwmoeras

Rietland ten zuiden van vlonder
naar Klein-oost

N06.01

1. Overgang maken water – moerasbos:
verlandingsvegetatie ontwikkelen.
2. Overgang bos – water jaarlijks maaien
Rietland
 1 x per jaar 's winters maaien; voorzichtig en selectief in
verband met de bijzondere kamvaren, paddenstoelen
en zonnedauw. Jaarlijks een hoek niet maaien,
voornamelijk langs waterlijn in verband met broedvogels
en libellen. Maaisel afvoeren.
 Veenmos sparen. Grote pollen pluimzegge sparen.
 Houtige opslag verwijderen.
 Riet verbranden bij het 'vuurpaaltje' aan de rand van het
dijkje.
Vervolg rechter cel:
 Slingerslootjes gegraven in voorjaar 2018
 Schuine kanten gegraven in voorjaar 2018Zaad uit
veenmosrietlanden in de omgeving uitgezaaid
 Met name het moeras-kartelblad uit de Westbroekse
zodden heeft zich in 2019 op de afgegraven oevers
goed ontwikkeld
 De schuine taluds lijken erg goed te werken op de
plantensoorten en paddenstoelen
Langs de waterkanten plekken met oud riet broedplek voor
rietzanger en kleine karekiet

natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020

1. 1 exemplaar van kamvaren
2. Toename zonnedauw
3. In 2020 1 dopheikiemplant en 2
blauwe knoop-planten ontdekt
4. Toename pakketten gewoon
haarmos
5. Er is heel veel opslag van berk,
els en braam. Uittrekken geeft te
veel bodemverstoring.
6. De rietgroei neemt duidelijk af.
7. In 2017 overgegaan van
wintermaaien naar zomermaaien
met eigen messenbalk.
Vegetatie lijkt daar goed op te
reageren, afname haarmos?
8. Rietgroei wordt steeds minder
ten gunste van veenmos
9. Eind augustus opslag van berk,
els en braam maaien blijkt
genoeg te zijn

Veenmosrietland met veel veenmos, ronde
zonnedauw, en andere zuurminnende
soorten
1. Nazomermaaien
2. Slootjes indien nodig met de zeis onder
water maaien om dichtgroeien te
voorkomen
3. Alle opslag regelmatig verwijderen met ezeis (afzagen in de moslaag) – dus niet
meer trekken
4. Veenmosbulten laten ontwikkelen door
niet te maaien, wel opslag weghouden.
Bezien of bijv. meer dopheide, blauwe
knoop, draadzegge en andere soorten
zich vestigen (zie ook de kamvarenbulten)
5. Wisselende randen oud riet laten staan
voor de broedvogels
6. Ruime uitbreiding van de flauwe taluds
langs de slootjes en de “delta’s”, afgraven
met kraantje (subsidie provincie?)
7. Chemische water- en bodemkwaliteit
proberen te volgen (student?)
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Slingerslootje, Koningsvaren- en Veenmosmoeras. Vijverbosplas, Moerasjessloot,
Klein-oost, Varenbos, Slootjesmoeras, Zoddesteinplas, Vijverboslaan en Veendijkje
natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020

34
34

Nr
75

Naam
Veenmosmoeras

Beschrijving vak 2010
Rietland ten zuiden van vlonder
naar Klein-oost

N06.01

76

Paardenbijtersmoeras

Rietland zuidzijde Vijverbos ten
westen van pad

N06.01 ²

77

Koningsvarenmoeras

Rietland ten oosten van pad
Vijverbos

N06.01
N06.02

Eindbeeld 2020
Rietland
 1 x per jaar 's winters maaien. Jaarlijks een hoek niet
maaien, voornamelijk langs waterlijn in verband met
broedvogels en libellen. Maaisel afvoeren.
 Veenmos sparen. Grote pollen pluimzegge sparen.
 Houtige opslag verwijderen. Riet verbranden bij het
'vuurpaaltje' aan de rand van het dijkje
Soortenrijk grasland.
 Zomermaaibeheer: 1 x per jaar in augustus maaien.
Pluimzegge en varens indien mogelijk sparen.
 Houtige opslag jaarlijks verwijderen.
 Sloot noordzijde: 1 x per 3 jaar schonen (bladval
verwijderen).
Vervolg rechter cel:
 Slootje gebaggerd en bomen geveld
 Haarmos sterk uitgemaaid ten gunste van
veenmossen
 Zie ook Zonnedauwmoeras
Rietland
 Jaarlijks (zo mogelijk in augustus) maaien en houtige
opslag verwijderen. Krentenboom sparen.
 Struiken en bomen noordkant laag houden, 1 x per 3
jaar afzetten.
 Aan de oeverrand gefaseerd maaien, dus elk jaar een
ander stukje riet laten staan.
Vervolg rechter cel:
 De pluimzeggepollen zijn afgestorven
 2 mooie koningsvarens hebben zich ontwikkeld
 Ontwikkeling van veenpluis
 Kiemplanten koningsvaren langs het slootje (2020)
Verder zoals bij Zonnedauwmoeras

78

Slootjesmoeras
N06.01

Klein-oost, zuidelijk deel

Rietland.
 Riet 1 x per jaar in winter maaien, wisselend klein
hoekje laten staan.
 Houtopslag verwijderen, ook boompjes langs oever
westzijde. Hazelaar en Gelderse roos laten staan

natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020

Evaluatie 2020
1. Eerste zonnedauw ontdekt
2. Plek met ruigtekruiden a.g.v.
vuurplaats (veel rolklaver en
koninginnekruid)
3. Nooit meer riet etc. verbranden
in de moerasjes. Verder zoals bij
Zonnedauwmoeras.
1. Is geen soortenrijk grasland,
maar veenmosrietland met
veenmos, veel gewoon haarmos
en brede stekelvaren
2. Langs de vlonder een hoekje
met o.a. draadzegge en een pol
dopheide.
3. Toename van zonnedauw uit het
Zonnedauwmoeras, 2 ex. van
kamvaren

Eindbeeld 2030 - beheersmaatregelen
Veenmosrietland
 Zoals bij Zonnedauwmoeras.

1. Het veld dat ca. 15 jaar geleden
handmatig ontbost is, dreigde
weer te verbossen en te
verruigen
2. Het noordelijke deel in winter
2018 met een kraantje van
boomopslag ontdaan, tegelijk
met het graven van het
slingerslootje
3. Daarbij is op de grens met het
noordelijke struweel een plasdras “delta” gegraven om een
verlandingsvegetatie de kans te
geven

1. In najaar 2016 als proef in
handkracht een slootje gegraven
op advies van NM, Harm Piek,
uitgevoerd i.k.v. Landelijke
natuurdag.
2. Nieuwe groeiplaats ontdekt van
kamvaren, waarin eind 2018 een
kiemplant van de dopheide werd
ontdekt, toename draadzegge
3. Verder zoals bij
Zonnedauwmoeras.

Veenmosrietland
1. Krentenboom verwijderen, nadelig voor
de ontwikkeling van het veenmosrietland
(verdroging, opslag kiemplanten)
2. Verder zoals bij Zonnedauwmoeras

Veenmosrietland
1. Hoekje met draadzegge en dophei vanaf
2018 niet gemaaid hoogveentendensen?
Opslag wel paar keer per jaar verwijderen
door afzagen in de veenmoslaag
2. Haarmos door maaien terugdringen
3. Geen ruimte en noodzaak voor oud riet
4. Verder zoals bij Zonnedauwmoeras

Veenmosrietland
1. Verder zoals bij Zonnedauwmoeras
2. Lijkt het minst aantrekkelijke
veenmosrietland. Eventueel na verder
onderzoek de bovenlaag afgraven om de
verdere verzuring en verdroging tegen te
gaan
3. Alternatief ontwikkeling naar Veenheide
afwachten – lijkt hier wel een begaanbare
weg.
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Slootjesmoeras en Klein-oost, Varenbos,
Moerasjessloot, Veenmosmoeras, Koningsvarenmoeras
natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020
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Nr
79

Naam
Veendijkje

Beschrijving vak 2010
In gebruik sinds 2016

Eindbeeld 2020

Evaluatie 2020
1. Oude legakker, die op plekken
erg smal wordt
2. Belangrijk stukje voor rietvogels
3. Jaarlijks gemaaid
4. Oostelijk van het dijkje storten we
gemaaid riet en uitgegraven
veenbonken om het dijkje te
versterken

Klein-oost, noordelijk deel

Eindbeeld: schraal grasland.
 Graspad op akker frequent maaien, maar niet breder dan
1 meter.
 Rest 2 x per jaar maaien, na 20 juni en na 20 september.
Maaisel afvoeren naar hooihopen, oud rietmaaisel
verbranden. Streven is op den duur nog maar 1x per jaar
te maaien.
Tijdens maaibeurt in juni:
 Rietkragen langs oevers 1-2 meter diep laten staan.
 Slenk in het middengedeelte niet maaien.
 Vegetatie die erg laag is gebleven niet maaien (wordt
gemarkeerd).
Vóór maaibeurt, bepalen welke rand- en middengedeeltes
niet gemaaid moeten worden, en deze markeren.
Percentage zo te sparen akker tussen de 5% en 20%, ten
behoeve van orchideeën, ratelaar en insecten.

1. Verschraling begint goed te
werken (veel soorten “groen”),
maar het aantal soorten blijft nog
achter.
2. Soorten als ratelaar en
pinksterbloem leken schaarser te
worden, doch breiden zich weer
uit
3. een wisselend klein aantal
rietorchissen
4. Ratelaar weer uitgezaaid, lijkt na
1 jaar goed te reageren
5. Lichte toename dotter en gele lis
6. Langs de oevers een toename
van koninginnekruid, moerasspirea. Ontwikkelt zich tot een
bloemrijke rietruigte
7. “Bonte weide”
8. Sterke toename van de
moerassprinkhaan

N12.02

80

Klein-oost
N10.02
N14.02

Tijdens maaibeurt september:
 Diep in kanten maaien.
 5% tot 20% laten staan (wordt gemarkeerd). Criteria zijn
riethoogte en habitat vlinders.
 Uitgevoerde beheer bijhouden op een kaart.
In de wintertijd:
 De randen riet langs het water in najaar/winter voor
2/3 maaien. Er blijft afwisselend 1/3 staan gedurende
een jaar. Deze stukken worden gemarkeerd.

Eindbeeld 2030 - beheersmaatregelen
Landschappelijk mooi legakkertje tussen
de veenmosrietlanden en petgaten
1. Jaarlijks in de winter 75% van het riet
maaien
2. Te hoge bomen afzagen t.b.v. hakhout,
paar bewaren als rustplek voor
aalscholvers en visdiefjes
3. Oostzijde verder versterken met
organisch materiaal, dat vrijkomt bij het
beheer
Bloemrijk nat schraalgrasland
1. Sinusbeheer – eind juni de sinus maaien
en de stukjes die bloemarm en ruig zijn
(misschien al in mei)
2. Steeds bezien welke delen i.k.v. van de
sinus gemaaid moet worden
3. Bloeiende planten, vooral soorten als
ratelaar, orchissen, dotters, knoopkruid
en moerasandoorn en kattenstaart
tijdens de bloei en de vruchtzetting niet
maaien
4. Schralere delen 1x p.j. maaien, rijkere
delen t.b.v. de verschraling 2x.
5. Ca. 20% laten staan t.b.v. insecten zoals
de dikkopjes en moerassprinkhaan
6. Delen van de randen langs de sloot /
waterkant kunnen met de sinus al eerder
worden gemaaid (met de e-zeis)
7. Ruigere delen langs de slootkanten met
veel hennegras wat frequenter maaien
om de verschraling te bevorderen.
8. Rondom de hooihopen: brandnetels
accepteren als nuttig voor insecten.
9. Opgaande bomen laten staan

Bij de hoek rond de hooihopen
Eindbeeld: rietland en bosje.
 Riet 1 x per jaar grotendeels in winter maaien. Houtige
opslag verwijderen.
 Bomengroep nabij hooihopen laten staan.
 Brandnetels laten staan indien mogelijk.
81

Varenbos
N14.02

Bos tussen Klein-oost en GrootOost, deels in eigendom De
Graaf, sinds 2016 in beheer
Gravingen

Bosje.
 Niets doen. Alles met rust laten.
 Veg. krt 1950: Alnetum en Overgangsbroeksbos
Pad van klein-oost naar Groot-oost en sloot er langs
 1 x per 5 jaar sloot schonen (bladval verwijderen). 1 x
per 10 jaar gefaseerd baggeren. Bagger op pad.

1. In het noordelijke deel ontwikkelt
zich een veenmosplek in het bos,
2. het zuidelijke deel bevat nog veel
stekelvaren en braam

Ontwikkeling naar veenmosrijk moerasbos
 Niets doen en rustig laten ontwikkelen
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Klein-oost, Oostmoeras, Oostplas, Groot-Oost, Varenbos, Moerasjessloot,
Koningsvarenmoeras, Veenmosmoeras, Slootjesmoeras
natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020
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Nr
82

Naam
Varenbossloot

Beschrijving vak 2010
Slootje tussen Varenbos en
Groot-oost

Eindbeeld 2020

N1402
83

Oostdijkje
N12.02

84

Oostmoeras
N06.01
N06.02
N17.06

85

Oostplas
N04.02

Verlengde van Klein Oost naar
het zuidwesten, in gebruik sinds
2016

Evaluatie 2020
1. Was helemaal dichtgegroeid
2. voorjaar 2019 opengemaakt, ca.
2 m. breed, verbinding met
Oostplas
3. paar exemplaren van
Slangenwortel
1. Was voor de ene helft sterk
verruigd rietland en voor het
andere deel helemaal
dichtgegroeid met
ondoordringbare grauwe wilg
2. In 2016 helemaal gemaaid en
van opslag ontdaan
3. Sindsdien jaarlijks (deels)
gemaaid: een slingerend
wandelpad, ruig hooiland en een
rietkraag

Moeras tussen Klein-oost en
Groot-oost, noordzijde

Rietland.
 Ruigterietland handhaven.
 Jaarlijks 1/3 gedeelte riet maaien. Maaisel afvoeren.
 Opslag zodanig verwijderen dat minstens 80 % open
blijft. Gagel vrijhouden. Hoge bomen verwijderen.
 Na 15 april niet meer betreden in verband met
rustverstoring vogels.
Dit gebied van bijzonder belang als broedgebied van
onder andere snor/sprinkhaanzanger, rietzanger en
rietgors

1. Vogelstand is sterk afgenomen
2. Rietland was verruigd, begin
2018 is de opslag daar met
wortel en al verwijderd, en gagel
afgezet.
3. In november 2018 is dit stukje
voor het eerst sinds langere tijd
weer gemaaid, nu met de
Truxor.
4. Mogelijkheden gemaakt voor
nieuwe verlandingsvegetaties en
trilvenen (2017-2020)

Petgat tussen Klein-oost en
Groot-oost (uiterst noord)

Moeras + open water.
 Noordelijk gedeelte open water houden. Geen beheer.
 Zuidelijk gedeelte verlandingsvegetatie: geen beheer

1. De verlandingsvegetaties zijn
verdwenen.
2. Klein beetje waterlelie in de plas
3. Er stond op drie schiereilandjes
veel opslag van vooral els
(verwijderd in 2019/2020
4. Middelste stuk blijft hakhout

Eindbeeld 2030 - beheersmaatregelen
1. Regelmatig baggeren
2. Hakhoutrand in het Varenbos eens per 510 jaar afzetten
3. Slangenwortel bevorderen
Legakker, soortenrijk met ruigtkruiden en
een rietkraag langs het water
1. soortenrijke tredvegetatie
2. Ruig grasland via struweel geleidelijke
overgang naar het opgaande bos, resp.
het trilveen/veenmosrietland (1 à 2 x
maaien per jaar, stukjes laten staan)
3. Rietkraag langs het water: jaarlijks in de
winter 75% maaien, inzetten op
uitbreiding van (water)riet
4. Aan de zijde van het Slangenwortelplasje
alle bomen verwijderen (inwaaien zaad)
5. Aan de kant van de Zoddesteinplas elzen
etc. laten staan (landschap).
Moerasje met verschillende stadia in het
verlandingsproces
1. De trilvenen maaien met de Truxor in de
nazomer, de beloopbare
veenmosrietlanden met de e-zeis.
2. Opslag controleren met e-zeis
3. Op de langere termijn nagaan of het
contact met open water versterkt moet
worden door de slenk uit te graven (speelt
nu nog niet)
4. Gagelstruwelen af en toe in delen
verjongen
5. Middelste stukje langs Groot-Oost
hakhoutbeheer met overstaanders
Open petgat met een mooie overgang
tussen water en de legakker
 Hopen op herstel watervegetaties
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Centrale veenmosrietlandjes, Vijverbossloot, Vijverbosplas, Klein-oost,
Oostplas, Oostmoeras, Groot-Oost, Groot-Oostsloot, Varenbos
natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020
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Nr
86

Naam
Oostbos
N10.02

87

Groot-Oost
oever

Beschrijving vak 2010
Eigendom van SBB, sinds 2017 in
beheer bij Gravingen

Eindbeeld 2020
Is op de vegetatiekaart van 1950 als bos (Alnetum)
gekarteerd.

Groot-oost - oever oostzijde

Schraal grasland
 Tijdens maaibeurt in juni: 1 à 2 meter vanaf de slootrand
niet maaien in verband met aldaar voorkomende flora
met onder andere kalmoes, moeraslathyrus,
wateraardbei; en insecten.
 Vegetatie 1 x per jaar 's winters selectief maaien: we
laten 100 meter riet oftewel 1/4 staan, maar elke 10
meter een opening maaien om te kunnen schonen.
Indien nodig voor baggeren een grotere opening
maaien.
 Houtopslag verwijderen.
Schraal grasland.
 Graspad op de akker frequent maaien. Niet breder dan
1 meter.
 Rest voorlopig nog 2 x per jaar maaien, na 20 juni en na
20 september. Maaisel afvoeren naar hooihopen, teveel
aan oud riet verbranden. Streven is op den duur nog
maar 1x per jaar te maaien.
 Tijdens maaibeurt in juni:
 Rietkragen laten staan; zie oever oostzijde.
 Lage middengedeelten (slenk) niet maaien.
 Vegetatie die erg laag is gebleven niet maaien (wordt
gemarkeerd).
 Bloemrijke, rietarme gedeelten een jaar niet maaien
(wordt gemarkeerd): minimum 5%, maximum 20%.
 Tijdens maaibeurt in september:
 Diep in de kanten maaien, behalve de gemarkeerde
stukken riet.
 5% tot 20 % laten staan voor overwinterende insecten.

N10.02

88

Groot-Oost
N10.02

Groot-oost

Evaluatie 2020
1. Nogal droog moerasbos met
braam, weinig interessant
2. In het verleden deels afgezet
t.b.v. saunahout
3. Hakhoutbos van dit formaat kan
gunstig zijn voor vogels (hebben
we nog niet in deze hoek van de
Molenpolder)
Heeft zich goed ontwikkeld tot een
“bonte” oevervegetatie met veel
koninginnekruid, moerasandoorn,
kattenstaart, moerasrolklaver,
moeraslathyrus etc.

1. Sinds 2016 sinusbeheer, vanaf
2020 graasmaaibeheer
2. De vegetatie ontwikkelt zich
eerst langzaam, maar nu goed
van een zeer voedselrijke naar
een schralere. Er ontstaat nu in
de vegetatie een duidelijk
kleurverschil en toename
soorten
3. Pinksterbloem was sterk
afgenomen, maar herstelt zich.
Scherpe boterbloem, veldzuring,
moeraslathyrus en gevleugeld
hertshooi nemen toe. Enkele
exemplaren van rietorchis. Hier
ne daar nemen veenmossen toe.
4. De tredvegetatie op het pad
wordt soortenrijker en is
waardvol
5. Er komt bijna geen witbol meer
voor, wel sterke uitbreiding
veenreukgras
6. Toename moerassprinkhaan en
wespspin
7. Ratelaar succesvol uitgezaaid
8. De oevers langs de sloot
worden, vooral op het
noordelijke deel steeds
soortenrijker. Op het zuidelijker
deel overheersen nog grassen
als hennegras, rietgras en
struisgrassen

Eindbeeld 2030 - beheersmaatregelen
Moerasbos met geleidelijke overgangen
naar Oostdijkje en Groot-Oost
 het gehele bos als hakhout beheren in
vier delen (voor de fauna en mossen, en
houtopbrengst)

Bonte vochtige hooilandvegetatie
1. Steeds in delen maaien op momenten dat
het nodig is i.s.m. Groot-Oost-perceel tot
in de sloot
2. Vooral die delen met o.a. struisgrassen
3. De sloot aan de oostzijde langs het bos
regelmatig baggeren, voorzichtig omgaan
met de schaarse vegetatie in de sloot (zo
veel mogelijk laten staan)
Soortenrijke legakker
1. Sinusbeheer (graasmaaibeheer) in de
tweede helft van het jaar tot in februai aan
toe
2. Frequentie is afhankelijke van de
begroeiing – veel grassen is vaker maaien
3. Bij het maaien vanaf ca. 15 juni
(misschien al eerder in mei) wordt eerst
een slingerend (sinus) pad gemaaid.
4. Rekening houden met de rijpheid van
zaden, in ieder geval bij eenjarigen als
ratelaar
5. Ook met de biotoop van muizen, poppen
van vlinders etc.
6. Bodemonderzoek om te bezien of
bekalking noodzakelijk is en zo nodig
permanent bekalken
7. De overgangszone tussen het Oostbos en
Groot-Oost nog wat gevarieerder maken
en golvend maken – randstruwelen
bevorderen door in de randen hakhout toe
te passen
8. Wilgenstruweel bij het zuidelijke bankje af
en toe afzetten.
9. Geleidelijke overgang Groot-Oost met het
Veenreukgrasmoeras onderhouden
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Slangenwortelplasje, Veenreukgrasmoeras, Groot-Oost,
Oostbos, Oostdijkje, Zoddensteinplas, De Graafbos
natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020
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Nr
89

Naam
Groot-Oost

Beschrijving vak 2010
Groot-oost - sloot oostzijde

N14.02

90

Groot-oost
laan

Tussen Groot-oost en de brug

N14.02
91

Moerasoerbos

In beheer van SBB sinds 2019

Eindbeeld 2020
Wateroppervlak.
 Jaarlijks grotendeels licht schonen. Galigaan, lisdodde
en waterzuring sparen voor zover mogelijk in verband
met open houden van de sloot. Slangenwortel deels
sparen.
 Baggeren selectief uitvoeren. Ieder jaar 1/10 gedeelte.
Bagger achter kraggetjes op 1 m afstand van de kant
deponeren en na drogen op pad verspreiden.
 Sloot tenminste 1 à 3 m breed houden. Indien nodig om
de breedte in stand te houden ook pluimzegge en
galigaan verwijderen.
----------------------------------------------------------------------------Vervolg van cel rechts:
 Het wandelpad is nu wat slingerend en verbreed tot ca.
2 m.
 Het pad komt door oxidatie elk jaar wat dieper te liggen,
effect in de gaten houden
 Het maaisel wordt met de nieuwe zitmaaier vanaf 2020
gemulcht en komt dus niet langer in de randen te liggen
Bos met struiketage eronder.
 Rietkraag (zie hierboven) 1 x per 3 jaar gefaseerd (dus
1/3 per jaar) maaien.
 Rietkraag nabij brug niet maaien (broedplaats kleine
karekiet).
 Broekbos: geen beheer.
Bosreservaat van SBB.
Wij mogen een houtsnipperpad dwars door dit bos hebben

N14.02
N17.06
92

Veenreukgras-moeras
N06.01

Moeras ten zuidwesten van
Groot-oost

 Eigendom SBB, in overleg met SBB: gagel vrijhouden.
 Beheer vindt verder plaats door SBB.

Evaluatie 2020

Eindbeeld 2030 - beheersmaatregelen

Rietkragen moet je altijd een keer
maaien om verbossing te
voorkomen.

Bospad met aan weerszijden moerasoerbos
en een rietoever bij de brug.
1. Rietkraagje 1 x per 5 jaar gefaseerd
maaien, gericht op broedvogels
2. Bermen af en toe maaien, indien nodig
(ruigte met bramen etc.)
1. Natuurlijke ontwikkelingen volgen
2. In het bos verder niets doen
3. De rand met het Veenreukgrasmoeras /
Slangenwortelplasje als hakhout met
overstaanders beheren t.b.v. de overgang
bos-moeras
Veenmosrietland
1. Maaien in de nazomer, trilvenen met de
Truxor (november)
2. Opslag regelmatig verwijderen door de
stammetjes onder het veenmos af te
maaien met de e-zeis
3. Gagelstruwelen af en toe in delen
verjongen

1. Fraai “moerasoerbos”,
natuurlijke ontwikkeling
2. Met veel elzenzegge
3. Veg. krt 1950: Alnetum
1. Dit stuk is jarenlang niet
beheerd, was helemaal verruigd
met riet, haagwinde, en veel
boomopslag
2. Sinds 2017 in beheer bij
Gravingen (SBB)
3. Vanaf najaar 2017 helemaal
schoongemaakt, met
minikraantje alle stobben
verwijderd
4. Ruigten gemaaid, opslag
afgezaagd
5. Gagelstruwelen succesvol
verjongd door af te maaien
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Slangenwortelplasje en Oostdijkje, Groot-Oost en Moerasoerbos
1e jaar na de herinrichting (nov. 2018), gemaaid met de Truxor
natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020
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Nr
93

Naam
Slangenwortelmoeras

Beschrijving vak 2010

Eindbeeld 2020

N06.02

94

Ringslangplas

In eigendom van De Graaf

95

De
Graafbos

Moerasbos ten oosten van Grootoost – thans in eigendom van De
Graaf

96

Roodoogjufferplas

Bos.
 Stroken bos ter diepte van 10 - 20 m en 50 - 80 m breed
afzetten. Zodra een strook is afgezet dan verder geen
beheer toepassen. In overleg met SBB afzetten elke 10
- 15 jaar herhalen.
 Doel: meer licht in sloot, gevarieerde leeftijdsopbouw
van de bosrand, opener landschap en rijkere
vogelstand.
Eigendom van De Graaf

Evaluatie 2020
1. Dit stuk is jarenlang niet
beheerd, was helemaal verruigd
met riet, haagwinde, en veel
boomopslag
2. Sinds 2017 in beheer bij
Gravingen (SBB)
3. Dit petgat dat op de kaarten nog
als open water staat was
helemaal dichtgegroeid met
vooral wilgen
4. Er bleek nog een klein stukje
open water te zijn met
slangenwortel (nog de enige
groeiplaats op Gravingen )
5. Eerst handmatig de wilgen
afgezaagd en in de winter van
2017/2018 met minikraantje het
petgat helemaal schoongemaakt
6. Vanaf november 2017 succesvol
gemaaid met de Truxor
7. De slangenwortel heeft zich
gelijk fors uitgebreid
8. Veel kikkers
1. Regelmatig waarnemingen van
(jonge) ringslangen
2. Open water met weinig
begroeiing
3. Groeit heel langzaam dicht
vanuit het bos
4. Daardoor kan op termijn het
fraaie uitzicht vanaf Groot-Oost
op dit plasje verdwijnen
5. Met De Graaf overleggen of we
de kop van het bos als hakhout
mogen beheren i.v.m. uitzicht op
de plas en de geleidelijke
overgang.
1. In 2018 is nog een randje van
het bos afgezet.
2. De bosrand was in 1950 nog
een fraaie moerasvegetatie

1. Mooi uitzicht vanaf Groot-Oost
2. Er komen nog vrij veel drijvende
waterplanten (plomp en
waterlelie) voor

Eindbeeld 2030 - beheersmaatregelen
Oud petgat met open water,
verlandingsvegetaties en trilvenen: primair is
thans de slangenwortel
1. Jaarlijks in de nazomer maaien met
Truxor, 10% laten staan - alternerend
2. Gagelvegetaties ontzien, alsmede andere
stukjes kwetsbaar trilveen
3. Opslag afmaaien / verwijderen (met
Truxor in november)
4. Laatste stukje wilgenbos deels laten staan
en als struweel beheren
5. Omgevallen els in het moeras nog enkele
jaren laten liggen t.b.v. de fauna

Open plasje met mooi (helaas dichtgroeiend)
uitzicht vanaf het bankje op Groot-Oost
 de bosrand afzetten en deels als hakhout
te beheren (initiatief De Graaf)

Discussie, met De Graaf overleggen hoe
verder met dit bos om te gaan.

Open water met drijvende waterplanten
1. Open uitzicht handhaven met veel ruimte
voor libellen etc, (uitklimplekken voor
larven)
2. Riet in delen maaien, oud riet bevorderen
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3.

Evaluatie natuurbeheer periode 2011 – 2020, plus doorwerking naar 2021-2030
3.1 Inleidende onderwerpen
3.1.1.Het terrein
In 2013 heeft er een driehoeksruil plaats gehad, waardoor Gravingen in het westen gronden, water en een gebouwtje (Distelvink) er bij kreeg, en in
het oosten gronden heeft afgestoten. De afgestoten delen heeft Gravingen echter weer van de eigenaar (D. de Graaf) in beheer en gebruik terug
gekregen. Daarnaast heeft Gravingen ook enkele percelen van SBB in beheer en gebruik gekregen. Daardoor is het terrein uitgebreid van 9.26 ha
met ca. 5,96 ha en is thans ca 15,22 ha groot.
De beheersafspraken met de heer De Graaf zijn bij de ruiling vastgelegd. Die met SBB zijn bij het schrijven van deze natuurvisie nog slechts
mondeling, maar die worden binnenkort ook schriftelijk vastgelegd.
Daardoor hebben we de terreinen die we door de ruiling moesten afstoten nog gewoon in beheer en gebruik, terwijl we een paar heel mooie
“enclaves” van SBB er bij hebben gekregen. Hierdoor is Gravingen zonder kosten te maken nu een mooi afgerond geheel. Hiernaast is een kaart
opgenomen met de terreinen, die bij Gravingen in eigendom en beheer zijn.
In bijlage 5 is een kaartje opgenomen van de eigendommen en ruilingen in het verleden.
3.1.2.De mechanisatie
 Tot 2016 werd het maaiwerk overwegend door een aannemer uitgevoerd. Vanaf 2016 tot oktober 2019 maaiden we met onze eigen dubbele
messenbalk. Helaas bleek dat zulke maaimachines erg storings- en onderhoudsgevoelig zijn. Steeds ging er tijdens het maaien weer wat
kapot, dat moest worden gerepareerd (duur!). De onderdelen moesten vaak in Duitsland worden besteld, hetgeen weken kon duren.
Noodgedwongen hebben we voor een andere oplossing moeten kiezen. We hebben de messenbalk ingeruild voor een tweede e-zeis met
extra accu’s.
 In het laatste kwartaal van 2019 hebben we ervaring opgedaan om de hooilanden en het veenmosrietland te maaien met de elektrische
bosmaaier (e-zeis). Dat blijkt boven verwachting te gaan. Je moet er wel voor zorgen dat het mes zeer regelmatig wordt geslepen. Het mes
bestaat uit twee snijkanten en is omdraaibaar. Na elke dag maaien, soms ook tussentijds moet het mes gedraaid of verwisseld worden met
een reserve mes. Het slijpen is eenvoudig en moet handmatig gebeuren met een speciale vijl (monokapvijl, enkelvoudige gekapte vijl). De
messen zijn relatief goedkoop.
 De ervaringen zijn zo goed, dat we eind 2020 een derde e-zeis hebben gekocht, nu met een driehoeksmes, dat lijkt nog beter te gaan, vooral
in taai gras en droog riet.
 Er is ook een nadeel: de accu’s laden slecht op als ze te koud zijn. Daarom bewaren we ’s winters de accu’s op het zoldertje boven de sauna.
Dan koelen ze niet zo diep af.
 Als extra hulpstukken aan de elektrische bosmaaier hebben we een kleine kettingzaag en een struikenmaaier (grove heggenschaar).
 We hebben nu een maaiteam van ca. 6 personen. We hebben nu 9 accu’s, die we ’s zomers opladen via de zonnepanelen en ’s winters met
een kleine mobiele generator, die we mee het veld in kunnen nemen. Het opladen duurt ongeveer met zo lang als het gebruik van de accu.
 Alleen de trilvenen en de verlandingsvegetaties waar je niet kunt lopen laten we – bij gebrek aan sterk ijs - maaien door een loonwerker. Met
de Truxor, een amfibische maaimachine op rupsbanden, gaat dit uitstekend. Dit is gedaan eind 2018 en eind 2019. We hebben met SBB en
de loonwerker een goede afspraak gemaakt over de verdeling van de kosten, voor zover het het maaien van het Slangenwortelmoeras
betreft. In anderhalve dag is het werk gedaan.
 Voorts beschikken we over een motorzaag, een tractor, een kloofmachine, een takkenversnipperaar, een zodzaag, snoeischaren, harken,
hooivorken, gewone zeisen, naast allerlei ander klein gereedschap.
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Maliebaanplas omstreeks 1959
Plas oostelijk van het toegangspad langs de brug met krabbenscheer, waterriet, waterranonkel, mattenbies etc.
In die tijd zat in het naast gelegen petgat, aan de andere kant van het toegangspad, nog een forse zwarte sternkolonie. De water- en
moerasvegetatie is thans vrijwel geheel verdwenen.
Foto naar dia van Joop den Tonkelaar via Isolde den Tonkelaar
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Het voordeel van onze vooral handmatige aanpak is de kleinschaligheid die nu mogelijk is, de maaihoogte erg variabel is (goed voor de poppen van
vlinders), het rekening houden met bijzondere soorten: planten die nog gaan bloeien of waarvan het zaad nog moet afrijpen kan je makkelijk laten
staan, je kunt rekening houden met de insecten, zoals de vlinders, maar ook met spinnensoorten, zoals de nestjes van de wespenspin, en spinnen die
dan juist hun webben hebben gemaakt. Je maait om de mierenhopen heen, zodat er een prachtig reliëf gaat ontstaan met veel ecologische variatie.
Ook in het veenmosrietland kan je het haarmos (veroorzaakt door te veel stikstof / ammoniak) benadelen ten gunste van het veenmos.
Met de bosmaaier (e-zeis) kan je nu prima het reliëf van de veenmosbulten volgen, hetgeen met de messenbalk niet mogelijk was. Zowel met de ezeis (bosmaaier) als het kettingzaaghulpstuk kan je nu heel makkelijk de opslag van els, berk en braam te lijf gaan, en dat zonder te bukken of de
bodem te ernstig te beschadigen. We noemen dit maaisysteem: graasmaaibeheer, maaien zoals wilde grazers zouden grazen.
3.2. Het natuurbeheer
Om te voldoen aan de EU-richtlijnen wijst Nederland beschermde gebieden aan krachtens de Vogelrichtlijn (broed- en trekvogels) en de
Habitatrichtlijn (alle andere organismen). Samen vormen deze gebieden het Natura-2000 netwerk. In Nederland bestaat het Natura-2000 netwerk uit
164 gebieden, en één daarvan is de Oostelijke Vechtplassen, waar Gravingen een deel van is. Elk Natura-2000 gebied dient bij te dragen aan de
bescherming en instandhouding van met name genoemde soorten en 'Habitattypen' (levensgemeenschappen).
Wat we gekregen hebben is een prachtig en interessant natuurgebied – met hoge natuurrecreatieve waarde - waar de ecologische processen er voor
zorgen dat water weer land wordt via de trits verlanding-trilveen-veenmosrietland-moerasbos. Nu willen we ergens halverwege de ecologische
processen afremmen om te voorkomen dat alles binnen de periode van een eeuw weer bos wordt. Maar dit vraagt een intensief natuurbeheer, dat erg
te vergelijken valt met het agrarische beheer in het verleden: maaien (riet en gras), hakken, baggeren, etc.
Het ensemble van moerasbossen, hakhout, legakkers, petgaten, natte hooilanden, bloemrijke ruigten, veenmosvegetaties, trilvenen, oever-en
watervegetaties vormt één geheel met de (half)natuurlijke omgeving en zorgt voor beschutting en rust voor de fauna, en voor inspiratie voor de
bezoekers van Gravingen.
De volgende Natura2000-habitattypen komen (of kwamen vrij recent nog) op ons terrein voor:
 Veenbossen (H91D0) gedomineerd door zwarte els en zachte berk. Sommige van de bospercelen worden gedomineerd door brede
stekelvaren, terwijl andere percelen een prachtig complex vormen van al dan niet stervende bomen met veenmossen en elzenzegge.
 Veenmosrietland (H7140B) met veenmossen (o.a. glanzend en sparrig veenmos), zonnedauw, veenpluis, kamvaren, koningsvaren, brede
stekelvaren, maar ook met veel gewoon haarmos.
 Alle stadia van drijftillen, trilveen (H7140A) tot veenmosrietland (H7140B), hoewel de trilvenen thans vooral “trilveenachtige venen” zijn. Het
daarvoor noodzakelijke beheer is echter (ook qua kosten) het zelfde (maaien met een amfibiemaaimachine).
 H3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties
 Met trilveen geassocieerde verlandingsvegetatie met slangenwortel breidt zich op een plek nadat een wilgenstruweel met wortel en tak is
verwijderd goed uit.
 Galigaanmoeras (H7210) komt op veel plekken voor en breidt zich fors uit.
 In drie van de veenmosrietlandjes, het Slootjesmoeras, Zonnedauwmoeras en het Paardenbijtersmoeras zijn recent de eerste plantjes van de
dopheide aangetroffen, een zeer zeldzame plant in de Molenpolder. Met drie plantjes dopheide kan je nog niet spreken over een habitattype
als Vochtige heide (H4010B). De aanwezigheid van de gewone dopheide duidt op verzuring en/of het bereiken van het eindstadium van
veenmosrietland, dan wel de overgang naar moerasheide. Nog even afwachten dus.
 Ook op legakkers die gemaaid worden en op plaatsen waar (dek)zand aan de oppervlakte komt, is de bodem droger en zuurder en worden
schrale graslanden aangetroffen, neigend naar Blauwgrasland (H6410).
 Waar oevers langs sloten op de legakkers met lage frequentie gemaaid worden ontwikkelen zich bloemrijke, natte ruigten (H6430A).
Deze habitattypen zijn voor het beheer vertaald in Beheertypen. De beheertypenkaart voor Gravingen staat met de toelichting op deze typen in
bijlage 3.
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Maarsseveense Zodden, september 2020.
Glashelder water tot op de bodem (ca. 1,50 m. diepte) met
begroeiing van o.a. lidsteng.
Hier is geen fosfaatrijk water ingelaten.
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3.3. Water
3.3.1. Grondwaterstroming
Door de ligging op de overgang van hooggelegen zandgronden op de Utrechtse Heuvelrug naar lager gelegen gebieden, treedt er in het
gebied grondwaterstroming op. Dit heeft heel lang een plaatselijke kwel (opwellend grondwater) tot gevolg gehad. Dit water is honderden,
wellicht zelfs duizenden jaren eerder op de Utrechtse Heuvelrug neergekomen als neerslag. Daar zakt het water naar beneden en stroomt
langzaam weg in de richting van het lager gelegen veengebied.
Helaas is de kweldruk, ooit zo belangrijk voor het soortenrijke ecosysteem, in de Molenpolder door verschillende oorzaken (vrijwel)
verdwenen:

Onttrekking van grondwater in hoger gelegen zandgronden voor drinkwatervoorziening.

Het graven van de Maarsseveense plassen in de jaren '60.

Bethunepolder: doorsnijding van de kwelbanen door de diepe ligging van deze polder, alsmede onttrekking van drinkwater.
3.3.2. Open water: plassen en sloten
In 1998 is de Molenpolder voor een groot deel machinaal gebaggerd. Door verschillende oorzaken is het water sinds ca. 2010 erg troebel geworden,
het doorzicht is verminderd van glashelder tot op de bodem naar soms minder dan 50 cm. De oorzaak zoeken we in een combinatie van de inlaat
van fosfaatrijk water, vervuild door de landbouw, de explosie van de Rode Amerikaanse rivierkreeft en de omslag in het vissenbestand: van
limnofiele soorten (snoek, ruisvoorn, zeelt - een voorkeur hebbend voor stilstaand water met rijke beplanting) naast eurytope vissen (baars,
blankvoorn, brasem - soorten met een brede ecologische amplitude, weinig kieskeurig t.a.v. biotoop). De eurytope vissen pakken vaak een bek
modder en zeven het eetbare er uit. De restanten modder spugen ze weer terug in het water. Samen met de graverij van de kreeften maken ze het
water troebel.
De baggervorming in de plassen gaat nu door het ontbreken van waterplanten veel langzamer. Op de lange termijn zal misschien opnieuw
grootschalig baggeren noodzakelijk zijn (zeker niet in deze beheersperiode). Uitzondering kan de relatief dunne laag bagger zijn in de twee petgaten
waar kan worden gezwommen (Zwemvijver en de Oude kanovijver), doch dat is nu nog niet nijpend. Een andere oplossing is een paar diepere
gaten te laten graven waar de bagger vanzelf naar toe kan vloeien. De bagger die er nu ligt is meer het gevolg van erosie van de bovenste
dekzandlaag, die door de eeuwen heen heel humeus is geworden (fijn zand gemengd met humus).
Na het baggeren heeft het vrij lang geduurd voordat de watervegetatie zich weer begon te herstellen. We hadden bij het baggeren eigenlijk op
verschillende plekken waterplanten moeten laten staan als zaadbron. Toen het herstel intrad ontstonden er weer water- en verlandingsvegetaties.
Dit leidde tot een toename van de libellenstand, zie hoofdstuk 3.6.4.
Sinds circa 2012 is echter de watervegetatie vrijwel geheel weer verdwenen. Binnen een paar jaar was de krabbenscheer weg, evenals
aarvederkruid, gewoon blaasjeskruid, de fonteinkruiden, kranswieren, etc. De waterlelie en gele plomp zijn op de meeste plekken zeer sterk in
aantal afgenomen. Dit heeft tevens een belangrijk effect op de waterfauna, waarvan de negatieve effecten op de libellenpopulaties het duidelijkst is.
Het blijkt nu dat het zaad van de waterplanten slechts maar een paar jaar kiemkrachtig blijft. Uit een onderzoekje van de WUR in 2019 blijkt, dat in
de wateren van Gravingen, maar ook daar buiten thans vrijwel geen zaadbron meer in de baggerlaag aanwezig is. Herintroductie van de
ontbrekende waterplanten lijkt daarom noodzakelijk, bijvoorbeeld uit de Maarsseveense zodden; maar pas op voor de invasieve exoten. Een snelle
inventarisatie in september 2020 toont dat daar nog de gewenste waterplanten voorkomen, maar ook dat in een van de petgaten de invasieve exoot
waterwaaier voorkomt.
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Nieuwe waterpeilen in de Molenpolder (MP), max. - 90 cm. min. 125 cm – NAP

Het gemaaltje De Krom aan de Nedereindse dijk
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Piet plaatst de NAP-peilschaal voor Zoddestein

Veldbezoek Maarsseveense zodden september 2020 (SBB: Klaas-Jan van der Linden,
Bert van Dijk; Harrie Herfs, Hans Kampf, Lein Wisse van Gravingen.
Foto Hester Soomers)
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3.3.3.De biologische waterkwaliteit
De Molenpolder is nog steeds een wegzijgingsgebied, waardoor waterinlaat permanent noodzakelijk is. In het Watergebiedsplan Noorderpark van
het waterschap is bepaald dat de noordelijk gelegen Westbroekse zodden een eigen aflaat krijgen naar de Nedereindse vaart en dat het water voor
de Molenpolder wordt ingelaten vanuit de Nedereindse vaart (hoek van Nedereindse vaart en Westbroekse binnenweg, bij het gemaaltje de
Krom). Het peilbesluit voor het peilvak van de Molenpolder, waarin Gravingen is gelegen is definitief vastgesteld door het AB van waterschap
Amstel, Gooi en Vecht. Dit plan treedt op 1 maart 2021 in werking.
Na uitvoering van het Watergebiedsplan (WGP) zijn de natuurpercelen en agrarische percelen en bebouwing langs Kerkdijk hydrologisch
gescheiden. In de nieuwe situatie gaan een aantal agrarische percelen uitgeplaatst worden. De agrarische percelen die blijven krijgen een eigen
peilvak samen met het bebouwingsvlak. Het wateroverschot van agrarische percelen en de bebouwing van de Westbroekse zodden gaat via een
duiker onder de Nedereindse vaart door en vervolgens via het agrarische deel van polder Maarseveen-Westbroek naar het gemaal.
Het wateroverschot van natuurpercelen van Westbroekse zodden en Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven watert af op de Nedereindse vaart.
Vanuit deze Nedereindse vaart wordt water ingelaten in de Molenpolder, alleen wat nodig is voor het peilbeheer. Het ligt in de verwachting, dat de
fosfaatconcentratie in de Nedereindse vaart, en daarmee in de Molenpolder gaat afnemen als alles functioneert zoals in het WGP staat.
We proberen de verlanding ook meer kansen te geven door uit/afgegraven veenbonken in een petgat te duwen en deze naar een oever te laten
drijven door de wind, in de hoop dat de in deze bonken aanwezige planten weer gaan uitgroeien.
Langs de slootkanten komt onder andere de moeraslathyrus voor, naast kantig hertshooi, moerasandoorn, kattenstaart, veenreukgras,
moerasspirea en koninginnekruid. Maar ook galigaan, die een apart habitat type vormt: H7210 Galigaanmoerassen.
De biologische waterkwaliteit op Gravingen wordt (in principe) jaarlijks bepaald door Marijke Zoetelief en André Roeffen. We meten daarbij
de biologische waterkwaliteit met de methode Bisel (Biotic Index at Secondary Education Level). Daarbij wordt nagegaan welke
waterdiertjes in het water voorkomen. Daarbij staan bij voorbeeld libellenlarven en kokerjuffers hoog aangeschreven. De biologische
waterkwaliteit is in een paar jaar gekelderd van ruim voldoende/goed tot slecht. Zie de resultaten op de volgende bladzijde.
Voor 2013 en na 2017 werd het wateroverschot van de Westbroekse zodden via de Nedereindse vaart afgevoerd naar de Loosdrechtse
plassen. In de Molenpolder werd voor 2013 en na 2017 alleen water ingelaten wanneer dat voor het peilbeheer nodig was. De inlaat vanuit
de Nedereindse vaart naar de Molenpolder vindt plaats bij gemaal de Krom in het zuidwesten van de Molenpolder (hoek Westbroekse
binnenweg). Bij deze waterinlaat (in de zomer) naar de Molenpolder vanuit de Nedereindse vaart kan een gedeelte van het wateroverschot
uit Westbroekse zodden aanwezig zijn, maar grotendeels zal er in deze droge perioden water vanuit de Loosdrechtse plassen worden
aangevoerd. Daarom is de externe fosfaatbelasting voor 2013 en na 2017 veel lager dan in de periode 2013-2017. Dit wordt door de
meetgegevens uit 2018 en 2019 bevestigd.
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BISEL-metingen
Datum

Locatie

Helderheid (cm)

2005, 4 november

> 100 (tot bodem)

2007, 12 oktober

> 120 (tot bodem)

2008, 14 mei

Soorten

Meest gevoelig
9 Haftenlarven
14 Haftenlarven (plat)

Score
6
8

7 Kokerjuffer

6

13 Kokerjuffer

8

10-50 cm (troebel)

7 Vlokreeft

5

50 (troebel)

8 Haftenlarve

5

8 Haftenlarve

5

45 (troebel)

6 Haftenlarve

4

2018, 21 sept.

40 (troebel)

3 Wants

3

2018, 21 sept.

50 (troebel)

4 Haftenlarf

4

2012, 20 april

Klein oost + Zoddestein > 50 (= helder)

2015, 28 augustus

Zoddestein

2015, 22 oktober

Zoddestein

2016, 5 augustus

Zoddestein

2017, 18 augustus

Zoddestein

2019, 20 sept

Zoddestein

?

9 Haftenlarf

5

2019, 20 sept

Distelvinkplas

?

8 Larve waterjuffers

5

2020, 8 juni

Zoddestein

?

3 Blaashoornslak

5

2020, 8 juni

Distelvinkplas

45-55 cm (vrij helder)

15 Slakjes en waterjuffers (veel kranswieren op de bodem)

6

Toelichting score:
10-9: nauwelijks verontreiniging,
zeer goede kwaliteit.
8-7: weinig verontreiniging, goede kwaliteit.
6-5: matig verontreinigd, matige kwaliteit,
kritieke toestand.
4-3: zware verontreiniging, slechte kwaliteit.
2-1: zeer zware verontreiniging,
zeer slechte kwaliteit

André bezig met de BISEL-meting, Distelvinkplas
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3.3.4. De chemische waterkwaliteit
Er vindt tweemaandelijks in opdracht van Waternet een bepaling van de chemische waterkwaliteit plaats (Zoddensteinplas, Toegangsbrug).
Daarbij wordt onder andere gekeken naar de aanwezigheid van nitraten en fosfaten, de BOD (Biological Oxygen Demand), de pH en ook
het doorzicht. Tijdens het schrijven van deze Natuurvisie zijn we er helaas niet in geslaagd de meetgegevens te verkrijgen. Komt dus later
tijdens een van de SNL-rapportages.
3.3.5. De waterkwaliteit i.r.t. de ontwikkelingen van de Amerikaanse rivierkreeft
In hoofdstuk 3.6.7.2 wordt de problematiek van de Rode Amerikaanse rivierkreeft besproken. In dat kader is onderzoek gedaan naar de chemische
waterkwaliteit die aan dit probleem ten grondslag ligt
Hier volgt een samenvatting van het Rapport van Waternet over de Kreeftenpilot in de Distelvinkplas: “Reductie van een populatie rode
Amerikaanse rivierkreeften in de Distelvinkplas van de Molenpolder; Deel 2: Korte termijn effecten 2018-2019 op waterkwaliteit en vegetatie”,
Gerard ter Heerdt en Winne Rip (Waternet), 13 maart 2020.
3.3.6. De huidige ecologische situatie

De waterkwaliteit en ecologie is in de Molenpolder de afgelopen jaren sterk verslechterd van helder water met een goed ontwikkelde
onderwatervegetatie en bijbehorend ecosysteem naar troebel water met geen onderwatervegetatie.

Tussen 2012 en 2017 is er een sterke fosfaatpiek te zien in de metingen, zie de grafiek op de volgende bladzijde. .

Er is sprake van een sterke achteruitgang van adulte libellen in combinatie met toename van de Amerikaanse rivierkreeft.

Het doorzicht is sinds 2012 verslechterd. De onderwatervegetatie is sinds 2012 verslechterd en sinds 2016 is er op geen enkel
KRW-vegetatiemeetpunt onderwatervegetatie aangetroffen (KRW monitoring door Waterproef in opdracht van Waternet).

De Bisel beoordelingen van macrofauna door een lokale afdeling van IVN zijn sterk achteruitgegaan
(http://www.slootdiertjes.nl/beoordeling/BISEL.html).

De visstand-opnamen in de Molenpolder in de jaren 2006, 2012 en 2015 laten een verschuiving zien: afname van snoek, zeelt en ruisvoorn,
terwijl brasem en blankvoorn in kg en aantal/ha zijn toegenomen. In 2015 zijn alleen drie zeelten van 14 jaar en ouder gevonden, dus geen
geschikt vegetatierijk habitat meer voor jonge zeelt.

Deze veranderingen in visstand passen uitstekend in het beeld van verandering van helder water met goed ontwikkelde onderwatervegetatie
naar troebel en vegetatie loos water. Met name de sterke toename van brasem ( 4 kg/ha in 2006 naar 67 kg/ha in 2015) en blankvoorn
(37 kg/ha in 2006, 6 kg/ha in 2012 en 94 kg/ha in 2015) is verontrustend. Deze eurytope vissoorten stabiliseren de slechte toestand van het
ecosysteem in Molenpolder.

Parellel in de tijd zijn Amerikaanse rivierkreeften sterk in aantallen toegenomen. De toename van kreeften is niet vastgelegd met metingen
maar dit is een indruk van diverse lokale personen.

Er is geen causaal onderzoek gedaan tussen de toename van kreeften en de achteruitgang van het aquatische ecosysteem. Maar het is vrij
zeker dat de Amerikaanse rivierkreeft ook een rol speelt in het in stand houden van de slechte toestand van het ecosysteem in Molenpolder.

Het effect van kreeft en brasem etc. is moeilijk te onderscheiden met de huidige gegevens.

In 2015 zijn alleen drie zeelten van 14 jaar en ouder gevonden, dus geen geschikt vegetatierijk habitat meer voor jonge zeelt.
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De externe fosfaatbelasting (mg P/m2/dag) van de Molenpolder voor de periode 1996-2017. Zie de grote piek tussen 2012- 2017, die de vertroebeling van
het water in de Molenpolder heeft veroorzaakt. Oorzaak: menging van goed water met water uit de landbouw, verontreinigd door (over)bemesting.

Volvox - algenkolonie

Volvox in de Zoddesteinplas
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3.3.6.1.
Analyse van het ecohydrologische probleem

Met behulp van de ecologische sleutelfactor-analyse is een gebiedsanalyse uitgevoerd:

De huidige fosfaatbelasting ligt lager dan de hoogste kritische grens. In de jaren 2012 tot en met 2016 was de externe fosfaatbelasting hoger
omdat het wateroverschot van Westbroekse zodden via Molenpolder werd afgevoerd. Het is nog onduidelijk of dit werd veroorzaakt door een
sloot, die onopgemerkt landbouwwater kon lozen op de afvoer tussen de Zodden en de Molenpolder, dan wel een nalevering is van het fosfaat
uit het voormalige landbouwgebied.

De motivatie om het wateroverschot van de Westbroekse zodden via Molenpolder af te voeren was het bufferend vermogen van het water in de
Molenpolder verhogen met kwelwater uit de Westbroekse zodden ten bate van de Natura2000 doelen.

Het water van de Westbroekse zodden had dus een te hoog fosfaatgehalte om te profiteren van het bufferend vermogen van het kwelwater.
Daarom is de afvoer van wateroverschot uit Westbroekse zodden via Molenpolder sinds voorjaar 2017 gestopt.

Als de externe fosforbelasting van een plas te hoog is ten opzichte van de kritische grenzen veroorzaakt dat ’s zomers algenbloei en troebel
water, met als gevolg het ontbreken dan wel verdwijnen van ondergedoken waterplanten. Als de fosforbelasting weer omlaag is gebracht dan
zou een omslag naar helder water met waterplanten mogelijk zijn.

Het uitblijven van herstel van een plas na reductie van de fosforbelasting is een bekend verschijnsel in West-Europese ondiepe plassen.
Wanneer de actuele fosforbelasting tussen de kritische grenzen in ligt, zoals waarschijnlijk in de Molenpolder, dan is de verwachting dat de
troebele situatie niet spontaan om zal slaan naar een heldere situatie.

Vaak wordt de troebele situatie in stand gehouden door een grote dichtheid bodemwoelende vissen als brasem en blankvoorn. Als deze grote
dichtheid aan vis wordt teruggebracht tot proporties die passen bij een laag belaste situatie (biomanipulatie), slaat een plas vaak wel om naar
een stabiele heldere situatie met waterplanten.

Een te hoge dichtheid aan rode Amerikaanse rivierkreeften zou in theorie ook het herstel van de ecologische toestand in een plas kunnen
belemmeren. Ondanks voldoende licht op de bodem verhinderen de kreeften mogelijk door hun graasgedrag de vestiging van submerse
(onderwater-)vegetatie.

Analoog aan biomanipulatie van de visstand zou het reduceren van de dichtheid van de kreeften dan ‘s zomers tot herstel van helder water met
waterplanten kunnen leiden.

De verwachting is dat na het reduceren van de kreeftenpopulatie de primaire productie van planktonische algen verschuift naar fytobenthos
(eencellige microscopisch kleine plantjes), draadalgen en submerse waterplanten.

Met het afnemen van de planktonische algen verbetert het lichtklimaat. Uiteindelijk gaan ondergedoken waterplanten domineren. Daarmee is
het herstel van de ecologische kwaliteit, voorlopig, in gang gezet.

In juli 2018 zijn bij de tien locaties in de Molenpolder buiten de Distelvinkplas geen ondergedoken waterplanten waargenomen, ook geen
draadalgen of gele plomp. In juni en augustus 2018 zijn in de zes locaties in de Distelvinkplas evenmin waterplanten waargenomen. Deze zes
locaties geven een bijna gebiedsdekkende kartering van de gehele Distelvinkplas.

Tijdens de intensieve kreeftenreductie in mei 2019 werden in de Distelvinkplas meerdere kleine exemplaren van een kranswier aangetroffen,
vermoedelijk Buigzaam glanswier (Nitella flexilis). Tijdens de vegetatiebemonstering in juli 2019 is daar op alle locaties Buigzaam glanswier
aangetroffen.

Andere soorten waren er niet aanwezig. De bedekking per opname varieerde per opname tussen 5% tot 80%. De gemiddelde bedekking was
30%. De bedekking in het open water was wat hoger dan in de oeverzone.

Op 145 locaties in de Molenpolder buiten de Distelvinkplas is de submerse vegetatie vanuit een boot onderzocht. In de plassen buiten de
Distelvinkplas van de Molenpolder werd slechts op 2 van de 145 locaties submerse vegetatie aangetroffen ( In beide gevallen ging het om een
niet nader gespecificeerd Glanswier (Nitella sp.). De bedekkingen waren laag: 1 en 10%. De gemiddelde bedekking met submerse vegetatie in
de rest van de Molenpolder was zeer veel lager dan die in de Distelvinkplas.
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Het doorzicht op Gravingen, mei 2020 – 80 cm, beter dan voorgaande jaren, maar
nog niet helder.
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3.3.6.2.
De fosforbelasting in de Molenpolder is nu niet meer te hoog

De onvoldoende ecologische toestand in de Molenpolder wordt waarschijnlijk niet meer veroorzaakt door een te hoge fosforbelasting. De P-belasting
ligt nu tussen de hoogste en de laagste kritische grens.

In 2018 en 2019 is het lichtklimaat in het voorjaar voldoende om de vestiging van submerse vegetatie mogelijk te maken; de verhouding zicht/diepte
is groter dan 0.60. Er is sprake van een helderwaterfase. Maar later in het seizoen wordt deze verhouding te laag en kunnen de planten zich niet
meer vestigen of verder ontwikkelen.

Uitzondering vormt de Distelvinkplas gedurende de kreeftenpilot. De concentraties Chl-a zijn te hoog (>23 µg/l) om te voldoen aan de eisen van de
KRW, maar pieken slechts een enkele keer tot 100 µg/l, er dus geen sprake van een zeer voedselrijke situatie. In de zomer van 2019 zakten de
chlorofyl waarden in de Distelvinkplas onder de KRW norm van 23 µg/l

De concentratie P-totaal ligt meestal onder de default grenswaarde van de KRW van 0.09 mg/l, dat duidt evenmin op een zeer voedselrijke situatie.
De plassen in de Molenpolder, waaronder de Distelvinkplas, zijn fosfor-gelimiteerd. De concentraties PO4 liggen meestal ruim beneden de grens van
0.01 mg/l waaronder P-limitatie wordt verondersteld. Later in de zomer daalt PO4 zelfs tot “0”.
3.3.6.3.
In de Distelvinkplas speelt vis nu geen rol

In de Distelvinkplas lag de visstand begin 2018 ruim onder de 25 kg/ha benthivoor en 15 kg/ha planktivoor waarboven de visstand een plas troebel
kan houden. In de gehele Molenpolder lag de visstand veel hoger. In 2018 werd in de Distelvinkplas 10.5 kg/ha gevangen, in 2019 7.2 kg/ha.

In de Distelvinkplas zal de opwerveling door vis, ook vóór het afvissen, daarom onvoldoende zijn geweest om het water troebel te houden. De
werkzaamheden tijdens het reduceren van kreeften hebben waarschijnlijk tijdelijk opwerveling veroorzaakt. De vermindering van zichtdiepte was na
12 uur hersteld.

De beperkte aanwezigheid van vis zal hebben bijgedragen aan de gunstige uitkomsten van het experiment.
3.3.6.4.
Biomanipulatie van kreeften leidt tot helder water met waterplanten

De resultaten van dit onderzoek lijken, met enige voorzichtigheid, in lijn met de theorie dat kreeften het herstel van de ecologische toestand in de
Molenpolder belemmeren. Na reductie van de rivierkreeften daalde de populatie in de Distelvinkplas van 1,5 kreeft/m2 naar minder dan 0,9 kreeft/m²,
namen de concentraties van Chl-a en P-totaal af en het potentieel lichtklimaat nam toe. In de referenties buiten de Distelvinkplas werden deze
ontwikkelingen niet waargenomen.

In de Distelvinkplas kwam een submerse pioniervegetatie tot ontwikkeling, wat in de rest van de Molenpolder zeer zelden het geval was. De
veranderingen in de Distelvinkplas kunnen daarom toegeschreven worden aan het reduceren van de kreeftenstand.

Het reduceren van de hoge dichtheden van rode Amerikaanse rivierkreeften zal het herstel van de natuur in de Molenpolder kunnen inzetten. In de
rest van de Molenpolder is de visstand hoger dus het is waarschijnlijk ook nodig om de bodemwoelende vis te reduceren.

Technisch is die reductie mogelijk, al kan de efficiëntie van het afkreeften nog worden verbeterd. Met name de vrouwelijke kreeften met eieren of
jongen en de kleinere exemplaren (kleiner dan 7 cm) worden slecht gevangen, maar deze kleine kreeften groeien snel en kunnen al binnen een jaar
voor nakomelingen zorgen.
3.3.6.5.
Biomanipulatie van de visstand is ook nodig

Anders dan in de Distelvinkplas wordt de concentratie zwevend stof in de Molenpolder voor de helft bepaald door opgewerveld zwevend stof.
Opwerveling kan worden veroorzaakt door vis, wind, menselijk handelen en kreeften. Volgens de visstandopname van ATKB in 2015 is er in 2015
per hectare ongeveer 160 kg brasem en bankvoorn aanwezig (ATKB, 2016), voldoende om de constante aanwezigheid van zwevend stof te
verklaren.

Het effect van wind zal niet groot zijn, de meeste plassen zijn klein en door bomen omzoomd, al zijn er enkele grotere ZW-NO georiënteerde
plassen.

Wegens de opwerveling door vis moet de visstand in de Molenpolder tot acceptabele proporties worden teruggebracht om de plassen zich te laten
herstellen. Dat is een klassieke en bewezen herstelmaatregel, haalbaar en betaalbaar.

Biomanipulatie van vis zal ook helpen om de fosforconcentraties verder te verlagen. P-totaal in de referenties van de Molenpolder blijkt voor een
belangrijk deel te kunnen worden verklaard door opgewerveld zwevend stof.
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Rivierkreeft met larven (250 – 1000 stuks)
Merken van de kreeften om de populatiegrootte te kunnen schatten

Kreeftenkerend scherm om de Distelvinkplas

Zetten van de fuiken door ATKB
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3.3.6.6.
Herintroductie van flora en fauna zal waarschijnlijk noodzakelijk zijn
 Tussen 2011 en 2014 is de submerse vegetatie in de Molenpolder verdwenen. Dat heeft gevolgen voor de huidige aanwezigheid van
diasporen. Plantensoorten waarvan de diasporen kortlevend zijn, zoals de doelsoorten Krabbenscheer en fonteinkruiden, zullen in de
Molenpolder niet of nauwelijks meer in voldoende dichtheden aanwezig zijn. Krabbenscheer breidt zich met name vegetatief uit. Ook al is
de plas helder, herstel van de gewenste doelsoorten voor vegetatie kan dan uitblijven. Daardoor zal het ontstaan van een stabiel
ecosysteem ook uitblijven. Het is aannemelijk dat dan het gevaar bestaat dat de plas weer troebel wordt.
 Recent onderzoek laat zien dat diasporen van submerse waterplanten in de Molenpolder inderdaad zeer schaars zijn. In een dergelijke
situatie zullen onwenselijke plantensoorten die zich goed kunnen verspreiden en snel kunnen groeien als eerste het gebied kunnen
bereiken en snel dominant worden.
 Daarbij gaat het om soorten als grof hoornblad, smalle waterpest, waterwaaier en ongelijkbladig vederkruid. Als dat gebeurt, kunnen deze
“first arrivals” lange tijd de vestiging van doelsoorten als krabbenscheer en fonteinkruiden beperken. Dat kan worden vermeden door de
doelsoorten te helpen om het gebied tijdig te bereiken (herintroductie). Met de herintroductie van plantensoorten in het algemeen is veel
ervaring beschikbaar.
 Iets vergelijkbaars geldt voor de fauna, de visstand en de macrofauna.
 Voor de macrofauna geldt dat vele soorten de Molenpolder ooit wel zullen bereiken, maar dat dit vele jaren zal duren. Daarmee zal het
lang duren voor er een stabiel ecosysteem is ontstaan. Met de herintroductie van macrofauna is niet veel ervaring beschikbaar. Daarom
wordt ook na 2020 hiernaar onderzoek gedaan in de Distelvinkplas.
3.3.6.7.










Hoe blijvend is het effect van biomanipulatie van kreeft en vis?
Biomanipulatie van vis kan een plas definitief laten omslaan van troebel naar helder. Voorwaarde daarbij is dat de fosforbelasting niet te
hoog is. Daar wordt in de Molenpolder aan voldaan.
De waterplantenvegetatie die zich dan ontwikkelt, samen met een goede stand van plantminnende vis, beperkt de habitatgeschiktheid
voor bodemwoelende vis als brasem en blankvoorn.
Door de toegenomen biodiversiteit bevindt niet alle voedsel zich meer in de vorm van muggenlarven in de bodem, wat de
beschikbaarheid van voedsel voor vooral brasem beperkt. Bovendien is er concurrentie door de andere vissoorten ontstaan, die ook nog
eens beter zijn aangepast aan het leven tussen waterplanten. Een deel van de plantminnende vis predeert op blankvoorn en (jonge)
brasem.
Of biomanipulatie van kreeft op een vergelijkbare manier functioneert, kan op theoretische gronden worden beredeneerd. De macrofauna
wordt diverser en bevindt zich ook hoger in de planten. Er komt concurrentie door grotere insectensoorten en plantminnende vis. En er is
predatie door snoek, baars, zeelt, paling en macrofauna op kreeft. Daardoor zal de kreeftenstand niet meer zo hoog worden dat de
kreeften in staat zijn om de vegetatie te verwijderen. Bovendien: overal ter wereld leven rivierkreeften in gezonde, begroeide plassen,
ook in Noord Amerika.
Het risico is de mogelijke intrek van nieuwe kreeften van buiten de Molenpolder. Ook sterven de meeste planten af in de winter en
moeten ’s zomers weer terugkomen. Wellicht krijgen de kreeften een staande vegetatie niet meer plat, maar deze kiemingsfase kan nog
steeds een bottleneck zijn.
Nader onderzoek is dus nodig. Net als biomanipulatie van vis zal biomanipulatie van kreeft zich in de praktijk moeten bewijzen. Daarom
wordt vanaf 2021 het experiment in de Distelvink vervolgd.
De kreeftenstand moet laag gehouden worden, terwijl submerse waterplanten, macrofauna en plantminnende vis worden
geherintroduceerd. Als flora en fauna zijn aangeslagen zal als definitieve test het afkreeften worden gestopt. Dan zal blijken hoe stabiel
en blijvend het effect van het reduceren van de kreeftenstand is.
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Maarsseveense Zodden, september 2020.
Dit beeld zouden we toch wel heel graag weer terug krijgen…..
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3.3.7. Oorzaak vertroebeling water – een analyse
De grote vraag is natuurlijk, hoe komt het dat het water in de Molenpolder plotseling zo troebel is geworden en in de Westbroekse zodden niet.
De situatie zou nu zo kunnen zijn – een eigen analyse:
1. De aanleg van de Betunepolder in Molenpolder. De zeer intensieve waterwinning begon in 1930.
2. De aanleg van de Maarsseveense plassen in de 60’er jaren, een ca 30m. diepe plas.
3. Deze twee factoren hadden een sterke invloed op de kwelstromen onder de (omgeving van de) Molenpolder, waardoor er een watertekort
ging ontstaan.
4. Dit tekort werd eerst aangevuld met Vechtwater, de waterinlaat werd later in de ruilverkaveling omgeleid via het landbouwgebied.
5. Door de intensivering van de landbouw werd dit inlaatwater steeds meer belast met o.a. fosfaten.
6. In de 50’er jaren was het water in de Molenpolder nog glashelder en waren de water- en verlandingsvegetatie nog goed in tact. Dit bleef zo
tot omstreeks 2012. Het precieze jaar van de omslag is niet helemaal vast te stellen, omdat de BISEL-gegevens niet helemaal compleet
zijn.
7. Bovenstrooms van de Molenpolder werden recent de Westbroekse zodden ontwikkeld als natuurgebied. De bemeste bovenlaag werd
grotendeels afgegraven. In dit gebied is nog veel kwel, dat ondergronds vanuit de Heuvelrug bij Hilversum naar dit gebied stroomt.
8. Het idee was het overschot via een geïsoleerde sloot richting de Molenpolder te geleiden, al dan niet aangevuld met water uit de
Loosdrechtse plassen. Dit begon omstreeks 2010.
9. De vertroebeling van het water in de Molenpolder lijkt dus – gelet op bovenstaande grafiek - primair het gevolg van de fosfaten in deze
waterinlaat.
10. Door de vertroebeling is het vissenbestand drastisch veranderd. Van helderwater-vissen naar troebelwater-vissen. Deze laatste groep
versterkt de troebelheid door steeds een bek modder te pakken, het voedsel er uit te halen en de bagger weer terug te spugen.
11. Onderwijl kwam de Amerikaanse rivierkreeft opzetten. Door de troebele omstandigheden ontbraken een aantal natuurlijke vijanden, zoals
de zeelt waardoor de larven zich vrijuit konden ontwikkelen en het kreeftenbestand kon exploderen.
12. Zowel door het troebele water als de kreeften is de watervegetatie ingestort, en daarmee ook de waterfauna.
13. Waar komt het fosfaat vandaan in dit water? Er schijnt ergens in het traject een slootje over het hoofd te zijn gezien dat landbouwwater kon
blijven lozen op de Nedereindse vaart.
14. Mogelijk is er een risico op nalevering van het fosfaat dat nog steeds in de bodem zit, en is uitgespoeld naar de ondergrond uit de thans
verwijderde bovenlaag (uit de mest van de landbouw). Dit zou moeten blijken uit de metingen.
15. De Maarsseveense zodden zijn een mooi referentiegebied. Deze zijn nog steeds glashelder. Het zou goed zijn hier een onderzoekje te
doen (studenten?) naar de verschillen en overeenkomsten met de Molenpolder (Waternet, SBB?). Probleem daar is wel de ontwikkeling
van de invasieve exoot, de waterwaaier - Cabomba caroliniana.
16. De oplossing lijkt te zijn: fosfaat er uit, door water in te laten met minimaal fosfaat er in. Het aanwezige fosfaat moet worden vastgelegd in
de bagger en de vegetatie.
17. Verkeerde vissen er uit en herintroductie van de goede vissen.
18. Kreeften door intensieve bevissing in aantal drastisch reduceren.
19. Herintroductie verdwenen flora en fauna.
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Dopheide, Paardenbijtersmoeras

De eerste blauwe knoop in het Zonnedauwmoeras (2020)

Heikikker bij de dopheide, Slootjesmoeras

Vinkenstein moeras, foto uit 2017 – het riet wordt dunner.
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3.4. Beheertypen, een nadere analyse
3.4.1. Beheertypen op Gravingen
We onderscheiden de volgende beheertypen:
Beheertype
Beheertype cf. Natuurbeheerplan prov. Utrecht
N04.02
Zoete plas
N06.01
Veenmosrietland en moerasheide
N06.02
Trilveen
N10.02
Vochtig hooiland
N12.02
Kruidenrijk grasland
N14.02
Laagveenbos
N17.06
Vochtig hakhout
Oppervlakte Gravingen – eigendom en gebruik

Opp. m²
30,445
11,675
6,697
18,553
13,139
66,934
4,727
152,170

Bij de keuze van de Beheertypen, waarbij wij de meest recente Beheertypenkaart van de provincie Utrecht hebben gevolgd zijn we uitgegaan van
de ambitie en niet de gemakkelijkste weg. Pas toen deze Natuurvisie bijna gereed was kwam het beheertype N05.03 Veenmoeras beschikbaar
(per 1-1-2021). Dit beheertype hebben we daarom niet in onze overwegingen mee kunnen nemen. We denken echter, dat het verantwoord is onze
“trilvenen” door het juiste beheer en de te verwachten verbetering van de milieuomstandigheden in het water en in de lucht niet alsnog onder te
brengen bij het type N05.3 Veenmoeras, maar het label te (blijven) geven: beheertype N06.02 Trilveen.
3.4.2. Zoete plas (N04.02)
Zoals uitgebreid beschreven in paragraaf 3.3. Water is de biologische kwaliteit van het water schrikbarend afgenomen sinds ongeveer 2012. De
hoofdoorzaak is de inlaat van fout water, met een te hoge fosfaatlast. De water- en verlandingsvegetatie is daardoor vrijwel tot nul gereduceerd, op
een paar enkele plekken met waterlelie en gele plomp na. Ook de zaadbank in de bagger is vrijwel verdwenen. Dit betekent ook, dat de waterfauna
enorm in kwaliteit is afgenomen.
3.4.3. Veenmosrietland en moerasheide (N06.01)
We geven het behoud en herstel veenmosrietland prioriteit ten koste van opgaande solitaire bomen – i.v.m. bladval en wateronttrekking en
verdroging. Het N2000-habitattype ”veenmosrietland” is immers veel zeldzamer, zeker ook Europees gezien, dan moerasbos, waarvan we in de
Molenpolder grote arealen hebben. Op een paar plekken wordt het veenmosrietland in oppervlakte uitgebreid door de verwijdering van bomen en
struiken, met name op de overgang water-bos, waardoor een geleidelijker overgang gaat ontstaan: water-trilveen-veenmosrietland-bos. We volgen
hiermee het voorbeeld van SBB, dat thans op veel grotere schaal, dan op Gravingen moerasbos omvormt naar hakhout of veenmosrietland. De
planning daarvan is dat dit werk van SBB op 1 maart 2021 gereed moet zijn.
In de afgelopen paar jaar zijn elders in of vlak bij het veenmosrietland (hoge) bomen omgezaagd om bladval en schaduw op het veenmosrietland te
voorkomen (bemesting) en zaadval tegen te gaan. Vooral de els, omdat het zaad loodrecht naar beneden valt en zorgt voor duizenden kiemplanten.
Berkenzaden zijn moeilijker te beheersen, omdat deze zich over grotere afstanden door de wind laten verspreiden
Het riet is de afgelopen periode (eigenlijk in 2 à 3 jaar) sterk in areaal en groeikracht afgenomen, en het blijkt niet langer zinvol het riet in de winter te
maaien. Beter is het jaarlijks te doen in de nazomer / begin van het najaar, tegelijk met het wegmaaien van de opslag, van berk, els en braam. Een
deel van de ooit aangeplante berken gaat vanzelf dood. We overwegen ook de andere berken op korte termijn te vellen (verdroging, bladval).
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Slingerslootjes graven – november 2017, Fa. Van Vliet, Waarder (Reijer)

Afvoeren veenmosrietland-bonken, vele handen …

De veenbonken zijn o.a. gebruikt ter versterking van het toegangspad.

De slootjes zijn gereed, de ijsvogelwand wordt weer afgebroken.
Zie ook de krentenboompjes in het veenmosrietland, nog een discussiepunt.
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Door onze elektrische mechanisatie kan de opslag van braam, wilg, berk en els nu makkelijk ondergronds worden afgemaaid / gezaagd.
Stammetjes van 3-4 cm vormen geen probleem voor de bosmaaier. In het verleden werd opslag handmatig uitgegraven of uitgetrokken maar dit
bleek geen gunstig effect te hebben. Door de beschadiging van de bodem die daarbij optreedt wordt de mineralisatie verhoogd en een kiembed
gecreëerd waardoor het volgende jaar de opslag in verhevigde mate terugkomt. Met de huidige mechanisatie hoef je niet meer te bukken, gaat het
werk sneller en wordt de bodem veel minder beschadigd. We hopen, dat door het diep uitmaaien of afzagen van opslag de wortels door verstikking
door het veenmos worden uitgeput en uiteindelijk niet opnieuw gaan uitlopen.
De rietgroei is de laatste paar jaar enorm afgenomen. Van manshoog riet naar een dunne vegetatie van riet van niet meer dan 50 cm hoog.
Moerasheide
Moerasheide, dit type vochtige heide komt voor op voedselarme, zeer natte tot zeer vochtige, matig zure tot zure standplaatsen in het
laagveengebied. Er zijn de laatste paar jaar tendensen van de ontwikkelingen van veenmosbulten met steeds meer draadzegge en hier en daar
dopheide, elk jaar een groeiplaats er bij.
Gelet op het kleinschalig, mozaïekvormig voorkomen (met veenmosrietland, trilveen en/of blauwgrasland) is het duidelijk dat de
landschapsecologische condities van vochtige heiden in het laagveengebied sterk overeenkomen met vooral die van veenmosrietland en trilveen. In
feite ontwikkelt dit habitattype zich via maaibeheer, zodra zich een vrij compacte veenbodem heeft gevormd waarin een regenwaterlens aanwezig is
en geen buffering (meer) optreedt van de natuurlijke zuurvormende processen (het regenwater is zelf niet zuur). De invloed van oppervlaktewater of
kweldruk van grondwater op de toplaag van de kraggebodem is zeer gering, omdat deze door de successie uit de vorige successiestadia sterk is
verdicht en/of hoger is geworden.
De dikte van de regenwaterlens en de mate waarin deze tijdens de droge zomer wegzakt onder het maaiveld bepaalt of een actieve Sphagnumveenmosgroei mogelijk blijft. Haarmos lijkt daar minder gevoelig voor, hetgeen mogelijk verklaart waarom deze soort de meer karakteristieke soorten
kan overgroeien.
Dit habitattype kan zonder beheer alleen voor langere tijd in stand blijven als er een groot oppervlak aanwezig is. Omdat hieraan tot nu toe niet kan
worden voldaan, is thans actief beheer noodzakelijk voornamelijk in de vorm van af en toe (om de paar jaar) maaien in de nazomer (met licht
materieel), om opslag van struiken en bomen te voorkomen. Wanneer er echter geen opslag is, kan actief beheer beter achterwege blijven om de
vorming van microreliëf een kans te geven. Als we voorzichtig maaien met de e-zeis kunnen we zowel het haarmos, als de opslag tegengaan
(braam, els, berk) en het microreliëf zich laten ontwikkelen.
Nog niet aan de orde, maar om een al te sterke veroudering van de heide te voorkomen, kan bijvoorbeeld eens in de 4 jaar een kwart van de
heidevegetatie worden gemaaid. Het maaien kan het best in het najaar gebeuren, eind augustus of september.
Antiverzuringsslootjes
In overleg en op advies van externe deskundigen hebben we in januari 2018 bijna 300 m. antiverzuringsslootjes laten graven, die we slingerend
hebben aangelegd (Slingerslootjes). Dit heeft als voordeel dat de oevers steeds weer een andere belichting van de zon hebben. Tevens hebben we
op een aantal plekken de oevers, met name in de buitenbochten flauw aflopend met de hand afgegraven. Deze taluds blijken zeer geschikt te zijn
voor kieming van soorten als moeraskartelblad en ratelaar. Het zaad daarvoor is in 2018 – 2020 gewonnen in onder andere de Westbroekse zodden
van SBB. In 2019 waren er al vele tientallen bloeiende planten moeraskartelblad, die zich in de nazomer alweer begonnen te vermeerderen uit het
zaad (eenjarige plant). In 2020 honderden planten, steeds vooral op de overgang zuur-basischer en nat – iets droger.
De slootjes zijn aan weerszijden aangesloten op het buitenwater, zodat als gevolg van windwerking er steeds weer vers basenrijk slootwater in het
veenmosrietland komt. De ingangen van de slootjes zijn deltavormig gegraven om te profiteren van de wind, die het slootwater aan de windzijde wat
kan opstuwen, zodat het vanzelf gaat stromen en het zure water verdrijft. De effecten hiervan worden geschat op enkele meters horizontaal, maar
het doorbreken van de breedte van de percelen heeft ook effect op de opbolling en verdroging (schotelvorming) van de percelen. Hierdoor worden
de effecten van de zure regen enigszins beperkt. Hoe dit gaat uitpakken in de komende jaren moet worden bezien. Meetpunten zijn hiervoor
noodzakelijk.
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Verwijderen boomstobben uit het Slangenwortelplasje en het Veenreukgrasmoeras maart 2018 en opslag van de boomstobben op het Oostdijkje langs de Zoddesteinplas. In
2020 helemaal begroeid met ruigtesoorten en struweel.
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Onze veenmosrietlanden zijn nog niet echt soortenrijk. Wel is de afgelopen jaren met name in het Zonnedauwmoeras de ronde zonnedauw
behoorlijk toegenomen. Het breidt zich nu met name uit in de richting van het Paardenbijtersmoeras, Veenmosmoeras en Koningsvarenmoeras,
zeker ook langs de slingerslootjes, waar het zure water het meer basische water raakt. In 2018 hebben we het eerste plantje (stengeltje met
bloemen) gevonden van de dopheide, in het Slootjesmoeras naast een kamvaren, die we spaarden bij het maaien. De draadzegge breidt zich de
laatste paar jaar sterk uit.
In het Koningsvarenmoeras staan twee koningsvarens, met een zich uitbreidende horst veenpluis. In de oevers van de Slingerslootjes zijn eind 2020
in deze centrale veentjes voor het eerst tientallen zaailingen van de koningsvaren gevonden.
Midden in het veenmosrietland staat een krentenboompje (krentenboompjes zijn een beetje heilig op Gravingen, vanwege hun fraaie bloei en
herfstkleuren). Het blijkt dat deze door verdroging en veel zaailingen afbreuk doet aan de floristische doelen. Daarom wordt deze verwijderd,
evenals het krentenboompje in het Slootjesmoeras.
Onze veenmosrietlanden dreigden overgroeid te raken met gewoon haarmos. Deze mossoort houdt in tegenstelling tot veenmossen geen water
vast. Het vormt grote, droge bulten, die voor geen andere plantensoort geschikt zijn. Het lijkt er op, dat binnen een paar jaar het haarmos de
veenmossen geheel zou kunnen gaan overgroeien. Met de dubbele messenbalk hebben we sinds in 2017/2018 de haarmossen echter zodanig
gemaaid dat – naar we hopen – de soortenrijkere en nattere veenmosvegetatie in stand blijft, vanaf eind 2019 voortgezet met de e-zeis. De eerste
resultaten lijken hoopvol, zeker nu we dit voortaan met de e-zeis doen (veel meer variatie in hoogte – veenmosbulten). Als je het haarmos afmaait,
dan zie je het veenmos daaronder staan. Kwestie van concurrentie.
3.4.4. Trilveen (N06.02)
Trilvenen zijn schaars in Europa, en daarmee ook in Nederland. De trilvenen op Gravingen zijn (nog) niet erg soortenrijk, we vrezen dat de
ontwikkeling negatief wordt beïnvloed door de ammoniak uit de lucht en het wegvallen van de kwel. Voor goed ontwikkelde trilvenen moet het
oppervlaktewater wel heel schoon en goed gebufferd zijn, en goed in contact staan met de wortelzone. Omdat we verwachten, dat de waterkwaliteit
in de komende jaren sterk verbeterd gaat worden (inlaat van water zonder fosfaat, afkomst van het wateroverschot uit de kwelgevoede van
Westbroekse zodden hebben we toch voor dit ambitieuze natuurtype gekozen.
Doordat onze loonwerker, Van Vliet uit Waarder een speciale amfibiemaaimachine heeft aangeschaft, de Truxor, ontwikkeld voor de toendra in
Lapland, konden we in het najaar van 2018 voor het eerst de trilvenen en drassige plekken in het veenmosrietland (eigenlijk nog behorend tot de
trilveenvegetaties) mechanisch maaien. We maaien eerst zo veel mogelijk met de e-zeis, en het restant waar we echt niet kunnen lopen met de
Truxor.
We zijn nu niet meer afhankelijk van het winterweer, met een periode strenge vorst. Het maaisel wordt in één werkgang gedeponeerd op de
legakkers, waarna het wordt gebruikt om de zwakkere legakkers tegen afslag en erosie te versterken, dan wel als het niet anders kan te worden
verbrand.
Ook hier komt galigaan voor. Het heeft zich behoorlijk uitgebreid. Gagel is talrijk geworden. We hebben recente, goede ervaringen met het maaien
en afzetten van oude gagel, die lange, bijna dode slieten heeft gevormd met een klein stukje blad en katjes aan de topeinden.
Herstel van het Slangenwortelmoeras / Veenreukgrasmoeras
In de nazomer van 2017 ontdekten we in een stuk verbossend moeras (in totaal ca. 3000 m2.) tussen Groot-Oost en het Oostdijkje nog een klein
plasje met slangenwortel. Het moeras was vrijwel helemaal dichtgegroeid met vooral grauwe wilg met slieten van vele meters. Het
veenmosrietlanddeel was vooral begroeid met tientallen bomen: eik, els en berk en wilg. Hoewel dit een perceel van SBB is, besloten we toch dit
moeras, met een trilveenachtige overgangsstrook helemaal van opslag te ontdoen.
We zijn in de vroege herfst begonnen met het toegankelijk maken van het Oostdijkje, dat ook helemaal verruigd was en ontoegankelijk was
geworden door de wilgenopslag. Al gauw hadden we honderden m3 takken liggen, die we allemaal hebben versnipperd met de snippermachine. Het
zelfde gebeurde met de opslag in het moeras.
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November 2018
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natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020

Slangenwortelplasje, met veel slangenwortel - zomer 2019

Purperreiger betrapt in het Slangenwortelplasje - 2020
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De provincie bleek een subsidiepotje te hebben waardoor we Van Vliet uit Waarder konden inhuren, die met een kraantje op rubber schotten in het
moeras de boomstobben kon uitgraven. Later hebben we op het Oostdijkje het kraantje vastgebonden aan een boom en zo steeds, een voor een
met een lang touw de stobben uit het moeras getrokken. Sommige zodden / boomstobben hebben we eerst losgezaagd met een zodzaag.
Gelijk al in de zomer van 2018 bleek de slangenwortel, samen met tal van andere moerasplanten geweldig uit te lopen. Het dichtgroeiende plasje
werd het Slangenwortelmoerasje genoemd, en het veenmosrietland het Veenreukgrasmoeras. Langs de rand met Groot-Oost staat veel
veenreukgras
Het bosje direct ten noorden van dit moerasje, gelegen aan Groot-Oost is in de winter 2019-2020 omgevormd tot hakhout. Het Moerasje aan de kop
van Groot-Oost in de Oostplas is eveneens in de winter 2019-2020 omgevormd tot veenmosrietland.
Restant verbost veenmosrietland in de Schilfgardplas
In het Schilfgardplasje ligt nog een (schier)eilandje recent verbost veenmosrietland in het verlengde van het Noordereind. Ook dit gaan we
omvormen / herstellen tot veenmosrietland. Het ligt ook erg geschikt om later te maaien met de Truxor.
Overige moerasjes
Futenmoeras, de overgang van het Poortmoeras naar het Garderobebos, het Vijverbosmoerasje, bij het Ringslangplasje (i.o.m. Dirk de Graaf) en op
de kop van het Poelruitveldbos – overgang naar de Witte Koenplas. Deze stukjes zijn op de Beheertypenkaart (beheerdoelen) van de provincie
reeds als veenmosrietland / trilveen gekarteerd, op de kop van het Poelruitveldplas na (dit stukje kwam pas in beheer van Gravingen nadat de
Beheertypenkaart was vastgesteld).
Herstel van het Oostmoerasje
Het Oostmoerasje was een dichtgroeiende verlandingsvegetatie. Je kon bijna over de boomwortels van Klein-oost naar Groot-Oost lopen, terwijl we
er 15 jaar geleden nog met de roeiboot doorheen konden varen. Dankzij een clubje noeste werkers, vooral van de zondaggroengroep is in de winter
van 2017-2018 in handkracht alle opslag verwijderd, en kon dit herstelde moerasje al in het najaar van 2018 voor de eerste keer met de Truxor
worden gemaaid.
Maar dan moeten we ook de oorzaak ervan zien weg te nemen, namelijk de verzuring van de oudere veenmosrietlanden. Dit wordt vooral
veroorzaakt door het vastgroeien van de drijflaag aan de ondergrond, waardoor er geen gebufferd slootwater meer in de zodde kan komen. Het
veenmos zelf zorgt hierbij voor verzuring, in combinatie met het van nature zure regenwater en nog verergerd door ammoniak in de lucht, naar alle
waarschijnlijkheid voor een groot deel afkomstig van de regionale landbouw.
Daarom is er in januari 2019 een onderzoeksvoorstel ingediend bij het OBN-team Laagveenmoerassen, dat in 2020 is gehonoreerd (uitvoering
waarschijnlijk vanaf 2021): nagaan wat de effecten zijn op en de ervaringen zijn met bekalking in verzuurde veengebieden (nu eerst leren van de
ervaringen uit de afgelopen periode en dan conclusies trekken voor terreinen als Gravingen).
In de komende jaren zullen (handkracht of mechanisch) op meer plekken flauwe oevers en natte laagtes worden gemaakt. Voorjaar 2020 zagen we
op zo’n plek in 10 cm water twee paaiende snoeken (Koningsvarenmoeras) en ei-afzettende libellen.
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Oostmoerasje, hersteld deel november 2019, gemaaid met de Truxor

Schilfgardplasje, het driehoekige bosje overzijde, alsmede de bosrand links water om te
vormen tot veenmosrietland, na 2020.
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Oostmoerasje-noord, bosje tegen Groot-Oost aan, nog om te vormen tot veenmosrietland,
gereed 2020, links boven: Vijverbosmoerasje, idem na 2020..

Slangenwortelmoerasje na 2 jaar, alsmede sinusbeheer Groot-Oost met de nu
afgeschreven messenbalk (2018)
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3.4.5.Vochtig hooiland (N10.02) en Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)
In het eerste natuurbeheersplan voor Gravingen (1978) is een globale vegetatiekaart gemaakt, met daarop aangetekend de gewenste
beheersmaatregelen. De vegetatie van de graslanden op Groot- en Klein-oost was toen nog voedselrijk, door bemesting en beweiding in het
verleden. De overheersende grassoort was witbol, met plekken brandnetel. De randen waren wel soortenrijker, met o.a. ratelaar, echte
koekoeksbloem, blaaszegge, snavelzegge, valse voszegge, moeraslathyrus, en mattenbies. Met in de sloot langs Groot-Oost cyperzegge,
slangenwortel, waterscheerling, kalmoes en egelskop Door decennialang maaien en afvoeren (hooien) is de vegetatie nu veel meer een mozaïek,
wat je kan zien door de vele kleuren groen en bruin. Sinds 2016 maaien we de schrale graslanden, waar we er de ruimte voor hebben, volgens het
“sinusbeheer”.
Sinusbeheer is in 2013 voor het eerst toegepast in Vlaanderen (Jurgen Couckuyt en de Vlinderstichting). Als beheerder kun je er voor kiezen om
een graslandperceel heel gemakkelijk te maaien: een paar keer heen en weer met een grote machine en klaar is Kees. Hoewel eerst werd gedacht
dat het voor de vegetaties misschien nog niet zo’n probleem is, maar voor de fauna kun je veel betere condities creëren. Bijvoorbeeld met
sinusbeheer. Dit beheer is ontwikkeld om voor dagvlinders meer variatie in een perceel te krijgen en condities waar dagvlinders zich het hele jaar
thuis voelen. In het veld is geen enkele rechte lijn te vinden. Daardoor is ook de bezonning, de wind, de temperatuur steeds weer anders. We
denken dat het sinusbeheer behalve voor insecten, spinnen, kleine zoogdieren en amfibieën en reptielen ook voor planten van belang is. Door het
grootschalige maaien op een of enkele momenten per jaar wordt er geen rekening gehouden met planten die nog in knop staan of waarvan het zaad
nog niet rijp is.
Dat kan funest zijn voor met name eenjarige soorten, zoals de ratelaar, die op Gravingen vrijwel was uitgestorven. Nu is deze soort, dank zij
herintroductie van zaden weer met een terugkomst bezig. Maar ook van overblijvende planten is bekend, dat zij zich regelmatig via zaden moeten
regenereren, want anders zullen afsterven.
Doordat er slingerend wordt gemaaid (sinusvorm), de loop van de sinusslingers is ieder jaar weer anders, ontstaan er aan het begin van de zomer
een soort driehoekjes van verschillende vorm. We streven er naar bij het maaien de slootkanten hierbij nadrukkelijk te betrekken, zodat je ook mooie
overgangen tussen de sloot, de oever en het hooiland krijgt. Wanner de sinusdriehoeken worden gemaaid is afhankelijk van de ontwikkeling van de
vegetatie
De delen die hoofdzakelijk uit grassen bestaan, zonder bloemrijke kruiden, moeten vaak nog verder worden verschraald. Die worden het eerst
gemaaid. De delen waar veel plantensoorten in staan, die al bloeien of in knop staan worden pas veel later gemaaid, rekening houdend met de
zaadvorming: ratelaar, echte en dagkoekoeksbloem, knoopkruid, gele lis, kale jonker, dotterbloem, orchissen etc. In het najaar bekijken we weer
welke delen dan voor de tweede keer worden gemaaid of dat jaar niet nog eens worden gemaaid. We houden daar ook sterk rekening met
nazomerbloeiers, zoals koninginnekruid, moerasandoorn, kattenstaart, moerasspirea en moeraslathyrus.
Met ingang van 2020 hebben we door de aanschaf van de e-zeisen het sinusbeheer verfijnd tot graasmaaibeheer, maaien zoals een grote grazer
zou grazen. Vanaf heden gaan we al in mei bekijken of er een sinus gemaaid kan worden met de e-zeisen. We kunnen daarbij heel kleinschalig
rekening houden met de belangrijke soorten, hun bloeitijd en wanneer de zaden rijp zijn. Ook kunnen we rekening houden met de verticale
component, met molshopen die later mierenhopen worden etc. Met de e-zeis kan je voor de dunne stammetjes ook de bever nadoen, waardoor je
de opslag van struiken etc. controleert.
Het maaiseizoen loopt door tot en met februari, steeds bekijk je waar het voor de vegetatie nodig is om gemaaid te worden, maar hou je ook
rekening met de nabloei van de planten voor de vlinders en insecten, en met soorten als de muizen waarvoor de vegetatie een schuilplaats is. Zo
wordt het vegetatieseizoen opgerekt tot bijna 10 maanden. De verschraling van de monotone grasrijke delen kan je zo versnellen.
Verder laten we stukken staan, zo’n 20-30%, afhankelijk van hoe het met de vegetatie gaat, als overlevingsplek voor de fauna, zoals de rupsen van
het dikkopje (een vlinder), de moerassprinkhaan, maar ook bijvoorbeeld voor de dwergmuis tijdens het winterhalfjaar. Deze stukken maaien we in
principe het jaar er op, maar het hoeft ook niet erg te zijn als sommige stukken nog een jaar langer blijven staan (bloemrijke ruigten).
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Graasmaaibeheer eind oktober 2020 – Groot-Oost

Het graasmaaibeheer op Groot-Oost op de overgang naar het Veenreukgrasmoeras (e-zeis)

Kattenstaart met groot dikkopje

Veenreukgras breidt zich uit.
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De bloemrijke graslanden op Gravingen zijn: Groot- en Klein-oost, Oostdijkje, Vijverboslaan, Vinkenstein, Onverdeelde helft, Hazenakker,
Poelruitveld, Oude volleybalveld, Gageldijk, het pad rondom Groenland(bos), achter de Distelvink en langs de Poortlaan. Deze percelen verschillen
nogal in vegetatie, en daarmee ook in de fauna. Zo is de Hazenakker al behoorlijk schraal en tendeert naar het dotterbloemgraslandtype (Calthion),
terwijl het Oostdijkje, dat sinds 2017 door Gravingen wordt beheerd nog erg ruig is, met soorten als poelruit, gevleugeld helmkruid en
koninginnekruid.
Op Groot- en Klein-oost ligt midden in de percelen een laagte, waarschijnlijk een verlande sloot die tijdens de turfwinning in de afgelopen eeuw(en)
is ontstaan. Deze is in het voorjaar geel van de gele lis (2018), terwijl soorten als ratelaar (in 2017 uitgezaaid), dotterbloem, rietorchis en hier en
daar een pluk echte koekoeksbloem, naast de zeggesoorten van de nattigheid profiteren. Op Klein-oost stond een steeds kleiner wordend plukje
knoopkruid, dat in 2020 verdwenen is, waarschijnlijk door het zuurder worden van de bodem.
De wandelpaden maaien we met de zit(gras)maaier (gazonmaaier) frequent en een beetje slingerend. De vegetatie hierop is heel anders dan in het
deel dat wordt gehooid, een soort tredvegetatie. We moeten daar niet te laag maaien om de bloeiende, vaak kruipende planten een optimale kans te
geven, dus de grasmaaimachine steeds op de hoogste stand zetten. In het voorjaar van 2020 hebben we de oude zitmaaier ingeruild voor een
nieuwe, die een mulchfunctie heeft. Het afgemaaide gras wordt nog een keer extra fijn geslagen en blijft op het gemaaide pad liggen.
Op de graspaden is verschraling niet noodzakelijk, want de vegetatie krijgt toch niet de kans te verruigen. En door het laten liggen van het maaisel
klinkt de grond onder het pad door oxidatie minder snel. Ook kan je door de paden licht slingerend te maaien en de route wat te variëren in de jaren
dit risico een beetje spreiden. De tredvegetatie die daarvan het gevolg is, is behoorlijk bloem- en soortenrijk met soorten als waternavel, brunel,
egelsboterbloem en moerasviooltje. Door het mulchen wordt de bodem wel wat verrijkt, maar dat blijft beperkt tot een smalle strook. Door zo hoog
mogelijk te maaien krijgen de bloemen de beste kans, hetgeen aantrekkelijk is voor insecten. Opvallend zijn de aantallen libellen, maar ook vlinders
die op het pad zitten te zonnen.
De Gageldijk en de Hazenakker worden iets anders beheerd. Beide percelen spelen een belangrijke deel in de SKW als kampeerterrein, terwijl de
Gageldijk (met veel moerasviooltje!) ook een functie heeft als ligweide. Daarom worden deze percelen rond half augustus bijna helemaal gemaaid.
Dit wil niet zeggen, dat op de Hazenakker geen leuk, bloemrijk stukje mag blijven staan (maatwerk). Ook langs de relatief smalle Gageldijk maaien
we een strook extensiever als hooiland om een gradiënt te ontwikkelen met de ligweide.
Als er een kans is de SKW (Spirituele en Kunstzinnige Week) op een andere plek te houden, door het nog meer te concentreren op het centrale
deel van Gravingen dan zullen we die zeker aangrijpen.
Opvallend is de toename van het prachtige veenreukgras, eigenlijk over het gehele terrein, een soort die landelijk gezien sterk achteruit is gegaan
(met 50-75%), en zich op Gravingen sterk uitbreidt. Deze soort is in 2019 op veel meer percelen gevonden, wellicht via zaadverspreiding door de
machines en onze laarzen.
Het Poelruitveld, dat we sinds 2017 in beheer hebben is van belang wegens – inderdaad – het voorkomen van de poelruit. Dit perceel is qua
hoogteverschillen leuk: van droog en voedselrijk naar nat en veel voedselarmer. Dit vertaalt zich gelijk in de variatie aan plantensoorten. Overigens
begint de poelruit zich evenals het veenreukgras steeds meer over ons gehele terrein te verspreiden, ook waarschijnlijk door de maaimachine. Of de
bosmaaier het zelfde effect heeft moeten we nog bezien.
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Intermezzo 1: de toekomst van de veenmosrietlanden, veenmosrietlanden hebben niet het eeuwige leven.
“Verhaarmossing” is een probleem in de veenmosrietlanden. Door selectief te maaien willen we het veenmos stimuleren. Als dit niet of onvoldoende lukt, kan je er voor kiezen om de bovenlaag af te
graven tot om en nabij de oppervlaktewaterstand (erg flauw golvend, 5cm onder de laagste stand en 5 cm boven de hoogste waterstand). Je hebt dan stukken die nooit onder water staan, stukken die
altijd water staan en het merendeel dat korter of langer onder water staat.
Een andere optie is zulke percelen regelmatig te bekalken om de pH te verhogen en als nat schraalland te beheren. Of dit een goede oplossing is, en zo ja hoe dit precies moet wordt sterk betwijfeld,
daarvoor wordt thans een onderzoeksvraag geformuleerd in het kader van het OBN (Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit).
We hebben een paar percelen die hiervoor in deze planperiode in aanmerking zouden kunnen komen:
Het Paardenbijtersveld (ca. 1330 m2) is al erg verdroogd, maar een deel ervan in de hoek van de twee vlonders lijkt zich te ontwikkelen in de richting van hoogveen, dat niet meer onder invloed staat van
het grondwater, doch alleen van het regenwater. Met name de ontwikkeling van draadzegge en dopheide, hoogveensoorten, lijkt hierop te wijzen. Echter, de regenwaterkwaliteit is nog steeds niet goed,
te veel ammoniak (verzuring) vanuit de landbouw. We willen wel zien hoe dit deel zich verder gaat ontwikkelen.
We hebben nog vier andere percelen veenmosrietland, die in beschouwing kunnen worden genomen. Alle vier hebben ze erg te lijden onder de opslag van braam en jonge bomen. Op al deze percelen
is de rietgroei de laatste paar jaar zeer sterk afgenomen. De hoogteligging t.o.v. het grondwater verschilt iets, maar verzuring speelt hier ook een grote rol. De dikte van de veenlaag boven het
grondwater is hier minder. Geen van de vier percelen verkeert in een optimale situatie. De aanleg van de slingerslootjes heeft maar een beperkte invloed, dat wisten we van tevoren.

Het Koningsvarenmoeras (ca. 1750 m2): dit perceel is enkele decennia geleden ontbost en is heeft zich heel aardig hersteld. Plaatselijk zonnedauw en veenpluis.

Het Slootjesmoeras (ca. 850 m2): weinig bijzondere soorten, behalve op een plek een plant van de dopheide, op een bultje met kamvaren.

Het Veenmosmoeras (ca. 650 m2): weinig bijzondere soorten, maar wel een interessant wat ruiger plekje (koninginnekruid, moerasrolklaver) waar omstreeks 2015 een keer riet is verbrand.

Het Zonnedauwmoeras (ca. 1145 m2): toename van zonnedauw.











Vier van de vijf percelen liggen aan het water. De hoeveelheid grond, die vrijkomt is ruw geschat:
Af te graven bovenlaag is sterk afhankelijk van de dikte boven het grondwater, stel gemiddeld 30 – 40 cm, d.i. 0,3 à o,4 m3 per m2
Het af te graven reliëf is 50% van 25 cm, d.i. 0,125 m3 per m2
In totaal ca. 0,5 – 06 m3 per m2. Het is een optie het uitkomende materiaal te gebruiken om langs de randen van de grote petgaten, zoals Zoddesteinplas-zuid en Vijverbosplas langs de randen de
verhardingsprocessen te bevorderen.

De beheerskeuzen zijn dus:
Doorgaan op de oude weg. Nazomer maaien, opslag kort houden d.m.v. maaien met de e-zeis met het driehoekigemes. De verzuring en de verdroging gaan door. De slingerslootjes helpen iets, met
name aan de randen. Hoogveenontwikkeling nastreven.
Beheren als nat schraalland, inclusief bekalken als het onderzoek het nut hiervan uitwijst.
Omvormen naar een nat tot vochtig moerasmilieu middels afgraven, zoals hierboven beschreven met een sterke grond- en oppervlaktewater component.
Dieper afgraven tot onder het laagste waterpeil om het verlandingsproces weer helemaal op nieuw te laten plaatsvinden, zoals ten tijde van de turfwinning
De laatste twee opties zijn qua omvang dermate groot, dat deze alleen via uitbesteding kunnen worden uitgevoerd. De provincie heeft al te kennen gegeven dat er in principe een subsidiepotje is,
waaruit de kosten (deels) kunnen worden gedekt.
En ieder geval waar mogelijk de kanten van de sloten en slootjes verflauwen om een bredere overgangszone tussen nat en voedselrijker en droger / zuurder te realiseren.
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Afgraven van de bovenlaag om de veenvorming weer te herstarten?
Evenals de verlandingsvegetaties en de trilvenen zijn de veenmosrietlanden een fase in het proces van verlanding: van water naar moerasbos, een
cyclus van ongeveer 100 jaar. Onderweg kan je uit verschillende ontwikkelingsrichtingen kiezen. Je kunt bij voorbeeld kiezen voor een ander
eindpunt: nat schraalgrasland. Dat onderwerp behandelen we in de volgende paragraaf. Je kunt er ook voor kiezen de successie terug te buigen:
helemaal terug naar water om het gehele proces van vervening weer opnieuw op te starten. Bijvoorbeeld door de verdrogende veenlaag, die toch al
sterk te lijden heeft gehad van verdroging en verzuring af te graven tot een peil rondom de jaarlijks fluctuerende waterpeilen.
Op de pagina hiernaast staan wat overwegingen en ideeën.
3.4.6.Hoog/laagveenbos / hakhout (N14.02 en N17.06)
Als de Molenpolder niet beheerd zou worden (via de Middeleeuwse ontginningen, turfwinning, agrarisch gebruik en nu als natuurgebied) dan zou het
gebied binnen een eeuw weer helemaal (moeras)bos zijn. Als je de topografische kaarten vanaf ca. 1850 tot heden met elkaar vergelijkt dan valt
hier, zeker de laatste decennia de snelheid van de verbossing op. Dat bij de stichting van Gravingen, nu 70 jaar geleden het landschap kaal en open
was zou blijken uit de oude verhalen, de kaarten en de foto’s. Dit wordt echter deels tegengesproken door de pas geleden (mei 2020) gevonden
vegetatiekaart van de Molenpolder uit 1950, zie bijlage 6. Er waren toen wel degelijk elzenbossen (Alnetum) en overgangsbroekbossen (els, wilg),
zo ook het Oostbos, het Oermoerasbos, het Houtsnippenbos en het Am. Vogelkersbos. Daarentegen was het Vijverbos voor het grootste deel een
mattenbies-vegetatie, dus water. Jammer genoeg is ons centrale deel toen niet gekarteerd, waarschijnlijk omdat het toen al particulier terrein was.
Er is door de leden van het eerste uur veel aangeplant, vooral ook om de boel zichtdicht te maken en voor beschutting tegen de wind. Veel van de
aangeplante berken, bijvoorbeeld op Vinkenstein en langs het Vijverbospad zijn nu aan het eind van hun leven en sterven geleidelijk af. Kijk eens
goed, ze zitten vol met zwammen en met duizenden gaatjes van houtinsecten. Kijk wel even uit dat je niet onder zo’n boom gaat liggen zonnen. De
massaal aangeplante Duitse dot, een woekerende uitheemse wilgensoort is in het recentere verleden weer op veel plekken verwijderd, vanwege zijn
woekerende karakter. Hiervan komen in Nederland alleen vrouwelijke exemplaren voor.
Sinds een paar jaar gaan veel essen dood door de zeer agressieve essentaksterfte. Binnen een paar jaar kan een volwassen en grote es helemaal
dood zijn en makkelijk omwaaien. We hebben dat al gezien op ons terrein en bij de buren. Op Gravingen komt nog slechts een enkele (nog jonge)
es voor, en wel in het Oostmoerasje op de rand van Groot-Oost.
Het bos rondom de gebouwen is al in de vorige beheersplannen aangewezen tot hakhout. Er zijn toen bomen afgezet op ca. 50 cm hoogte. Dit geeft
geen gezonde hergroei van het hakhout. Het is beter de bomen lager af te zetten, op maximaal ca. 25 cm. In de winter 2018/2019 is een stuk van
achterstallige hakhoutbeheer is uitgevoerd, vooral rondom de Kampeerweide. Elders in deze paragraaf wordt het voor de komende tien jaar
gewenste hakhoutbeheer nader uitgewerkt.
Om te voorkomen dat de hele Molenpolder zou verbossen is SBB thans delen van het bosareaal aan het omvormen naar hakhout en deels zelfs
weer terug naar trilveen / veenmosrietland (winter 2020-2021). Het is natuurlijk niet de bedoeling al het bos om te vormen, want de moerasbossen
hebben hun eigen intrinsieke waarde, waarbij het interessant is om in te schatten hoe de ontwikkeling op de langere termijn zal zijn. We zien op
Gravingen al dat in een paar bospercelen het bos steeds opener wordt en veenmosbulten gaan ontstaan, samen met interessante soorten als
elzenzegge. De bomen beginnen af te sterven, door chemische bodemprocessen zie je ook al waterplassen ontstaan in het bos. Blijft het bos in
stand of gaat de veenvorming weer zijn eigen landschap ontwikkelen, een kwestie van lange adem?
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Hakhout op Gravingen: het bos rondom de gebouwen en de Kampeerweide
wordt beheerd als hakhout.

Het Oostbos in de komende jaren om te vormen tot hakhout met een langere omlooptijd – circa 12 jaar
in jaarlijkse delen.

X

Bos in de omgeving. Kijkend naar het zuidoosten, bij het rode kruisje, achter de Witte Koenplas, liggen het Poelruitveld en het Amerikaanse vogelbos. Het Amerikaanse vogelkersbos kan dienen als
uitkapbos, mede om de Am. vogelkers en de esdoorn terug te dringen. De overgang Witte Koenplas – Am. vogelkersbos wordt geleidelijker gemaakt (overgang via trilveen / veenmosrietland/hakhout).
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De percelen met opgaand bos blijven in principe bos, het beheer daarvan bestaat uit niets doen: laat de natuur het maar zelf uitzoeken. Toch
missen we wel het hakhout op de rustiger delen van ons terrein, met name voor vogels en insecten. We beheren het bos rondom de gebouwen al
als hakhout, maar het zou interessant zijn om ook in het rustiger gedeelte een bosperceel hiervoor aan te wijzen. Dit past ook heel goed in het
oorspronkelijke beheer / gebruik door de veenboeren in de vorige eeuwen.
Een bosperceel dat hiervoor in aanmerking komt is het Oostbos (ca. 3.100 m2). Een vrij droog bos met een oninteressante onderbegroeiing, de
afvoer van het hout kan makkelijk met de ponton vanaf het Oostdijkje naar de steiger tegenover Zoddestein, zie Intermezzo 2.
Ook het Amerikaanse vogelkersbos gaan we gebruiken om daar hout te oogsten, met name gericht op het terugdringen van de Amerikaanse
vogelkers en esdoorn. Hoe het beheer van dit perceel in de komende jaren gaat worden willen we nog nader bezien, mede in het licht van de
huidige plannen van SBB en de zichtdichtheid richting het particuliere perceel aan de noordwestzijde van dit perceel. De zware eiken die daar op de
oude legakker groeien laten we natuurlijk staan.
Dit levert dan periodiek hout op voor de sauna. Of dit – samen met hout, dat vrijkomt bij het beheer van het hakhout rondom de gebouwen - genoeg
is moet uit de planning van de Sauna blijken. Zelfs bij de grootste houtnood voor de sauna zullen elders op het terrein de bomen hiervoor niet
worden gekapt, met uitzondering van noodkap en omgevallen bomen die qua recreatie in de weg liggen. Dood hout leeft, is en blijft daarbij het
credo.
Individuele bomen hebben ook een belangrijke functie, zoals schaduw voor de recreanten op de ligweides, of geven een prachtig landschapsbeeld
(slimme doorkijkjes).
Helaas hebben we i.v.m. hun negatieve invloed op de kwaliteit van de veenmosrietlanden (verdroging, bladval, voedselverrijking) de afgelopen tijd
moeten besluiten een aantal mooie eiken en elzen om te zagen, zoals die langs de Vijverboslaan in het veenmosrietland. De elzen in of langs het
veenmosrietland of de trilvenen hebben nog een extra nadeel: hun zaden zijn zwaar en vallen met miljoenen vrijwel loodrecht naar beneden en
zorgen voor heel veel opslag van jonge bomen.
Dit speelt bij berken veel minder, hun zaden zijn licht en worden door de wind gegrepen. Wel kan het nodig zijn berken uit het veenmosrietland te
verwijderen als zij de doelvegetatie te sterk beïnvloeden door verdroging en bemesten door bladinval.
Ook gaan op ons terrein veel van de schitterende berken dood. Een berk wordt niet echt oud, tot zo'n 80 jaar. Daarnaast zijn er in het verleden veel
berken van elders aangeplant. Er zijn in Nederland twee soorten berken, de zachte en de ruwe. De eerste is een echte moerasboom, de tweede
meer van de zandgronden. Waarschijnlijk zijn in het verleden een aantal van de “verkeerde” (ruwe) berken aangeplant. We laten waar het kan deze
berken gewoon afsterven.
Daarop zijn een paar uitzonderingen:

Als er bomen omvallen die lastig zijn voor het gebruik van ons gebied dan halen we die bomen weg. Maar dan zodanig dat we voor de natuur
laten liggen wat we kunnen laten liggen. We zagen er bijvoorbeeld een stuk stam tussen uit om met de maaimachine er tussen door te kunnen
komen en om ongehinderd te kunnen wandelen. Valt de boom in het water dan halen we die alleen weg als die storend is bij het beheer of de
doorvaart belemmert. Anders laten we hem liggen “voor natuur en landschap”, zoals de grote berk bij de vlonder in de Vijverbosplas. Mooi of
lelijk, netjes of slordig is hierbij geen discussie.
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Ingebruikname nieuwe kloofmachine bij de Houtberging

Metertje er tussen uit….

Metertj

Geknakte berk in de Vijverbosplas

Afgestorven es, na essentaksterfte in het Kikkerpoeltje
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Exoten zoals de Amerikaanse vogelkers, de esdoorn, tamme kastanje etc. zagen we om. Krentenboompjes zijn een beetje “heilig” – want erg
mooi in het voorjaar en ze zijn niet aan te merken als een agressieve exoot. Evenals de paar fijnsparren en een Oostenrijkse den , die ooit door
een van de oprichters zijn geplant uit Oostenrijk, Helio Carinthia (Nock-gebergte). Deze vallen nu van zelf om van ouderdom. We lopen jaarlijks
even door het bos om deze exoten op te zoeken en te markeren. En om te bezien of de coniferen nog veilig genoeg zijn voor mens en gebouw.
Er staan in het Garderobebos een paar grove dennen, een soort die vaker in het moeras wordt aangetroffen. Wat de oorsprong is van deze
dennen is onbekend, ze lijken niet te zijn geplant. We laten ze staan, want we denken dat ze in deze milieus inheems zijn (ze blijken al op een
oude foto te staan, de dennen steken daar boven de elzen uit).
Bomen die op gebouwen of vlonders dreigen te vallen halen we tijdig weg om onnodige schade te voorkomen. Zeker op onze slappe
veenbodem is dit een groot risico. Daarom hebben we ook de grote populieren omgezaagd, die een bedreiging vormden voor Zoddestein. Waar
wenselijk zorgen we langs de vlonders voor een strook hakhout van enkele meters als een overgangszone naar het opgaande bos.
Dit geldt ook voor de bomen, die langs de paden op de legakkers staan, zoals langs het toegangspad. Als die te hoog en instabiel worden en
kunnen gaan omvallen met medeneming van een stuk legakker en voetpad, of gebouwen en speeltoestellen, dan worden deze ook
omgezaagd. Zo nodig planten we jonge bomen uit het moeras terug, zoals berken en elzen.

Hakhout: in het recreatieve centrum, dus rondom de gebouwen en de kampeerweide ligt het allemaal wat anders. Hier hebben we niet consequent
gedaan wat in de beheersplannen stond en staat. En dat is nu jammer, want nu loop je tegen achterstallig onderhoud aan, dat je op de een of
andere manier moet inhalen. Wat is het doel van het hakhoutbeheer?

Zorgen dat het bos niet zo hoog wordt dat er te veel schaduw ontstaat en te weinig zon voor de zonaanbidders, zeker ook in perioden dat de
zon lager staat.

Zorgen voor luwte en beschutting. Dit betekent dat we waar mogelijk de hakhoutcyclus zodanig uitvoeren, dat het windkeringseffect intact blijft.
Waar nodig beschutting tegen inkijk vanaf openbaar toegankelijke plekken, met name vanaf de weg. Dit speelt alleen nog maar als SBB op hun
terrein westelijk van het Moerasoerbos / Oostdijkje een moerasbosje gaan omvormen tot hakhout. Daarover is al is afgesproken dat dit in fasen zal
gaan gebeuren, zodat er van inkijk geen sprake zal zijn. Mensen die langs varen of schaatsen kunnen immers ons overal zien, daar zijn ze aan
gewend. Ons lange toegangspad zorgt er voor, dat er van inkijk geen sprake is.
We hebben nog even goed gekeken naar het resultaat van wat er een jaar of acht geleden is gedaan. Er zijn twijfels bij het volgende:

Afzetten op 60 tot 70 cm hoogte geeft slechte hergroei, liever afzagen op max. 20 cm en de eerste paar jaar de stobben vrijhouden van gras
etc.

Cyclus van 6 jaar is wat kort, beter is een cyclus van een jaar of acht. Het juiste moment kan tegen die tijd worden vastgesteld op basis van de
resultaten van de hergroei.

Je moet na het afzetten in het bos wel voldoende licht op de bodem realiseren, dus gaten van 1 à 2x de boomhoogte.

En je moet de eerste paar jaar het aantal jonge scheuten beperken en een paar toekomstscheuten laten staan.
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Intermezzo 2
De techniek om het Oostbosje om te vormen naar hakhoutbos is:
 De komende 4 jaar (start 31 december 2020) wordt elk jaar een
kwart afgezaagd op ca. 25 cm boven de grond
 Dit gebeurt in vier delen, die diagonaal ten opzichte van elkaar
liggen, zodat er geen open doorkijkgat gaat ontstaan. Ieder jaar zorg
je er in de nazomer (na de broedtijd) voor dat de stobben niet
overgroeid raken met braam en lianen als haagwinde en bitterzoet.
Die maai je af met de bosmaaier. Tevens snoei je een teveel aan
opstaanders weg.
 Na de eerste ronde doe je 4 jaar niets om het hout dikker te laten
worden, behalve het vrijhouden van de stobben.
 Het is nog even de vraag of je naar een omloop van 1x per 8 jaar
(een keer per 2 jaar een kwart afzetten, of een keer per 3 jaar
(omloop 12 jaar) moet streven. Dat hangt van de diktegroei af. We
willen streven naar een dikte van de stammen van ca. 20 cm. Een
mooie maat voor de sauna.

De zaagploeg op het Poelruitveld – Am. vogelkersbos- Witte Koenplas
(overgang bos – water)

Rekenvoorbeeld naar een omloop van 12 jaar.
 In jaar 9 zet je het deel af dat in jaar 1 is afgezet (is dan 8 jaar oud)
 In jaar 11 het deel van jaar 2 (is dan 9 jaar oud)
 In jaar 13 het deel van jaar 3 (is dan 10 jaar oud)
 In jaar 15 het deel van jaar 4 (is dan 11 jaar oud)
 In jaar 17 het deel van jaar 9 (is dan 8 jaar oud)
 In jaar 20 het deel van jaar 11 (is dan 9 jaar oud)
 In jaar 23 het deel van jaar 13 (is dan 10 jaar oud)
 In jaar 26 het deel van jaar 15 (is dan 11 jaar oud)
 In jaar 29 het deel van jaar 17 (is dan 12 jaar oud)
 In jaar 32 het deel van jaar 20 (is dan 12 jaar oud)
 Enzovoorts iedere 3 jaar een kwart afzetten.

Knotploeg Achtersloot op de traditionele Oudejaarsdag (Kampeerweide, omvorming naar hakhout)
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Wat gaan we in de komende tijd verder doen:

Eind december 2018 is een fors stuk van het bos tussen de Kampeerwei en het water omgevormd tot hakhout. Dit is nu bijna gereed, maar het
hakhout wordt nog wat meer richting het water uitgebreid. Dit betekent meer zon en een mooie uitkijk op het water, het heeft een mooi ruimtelijk
effect. We denken niet dat je bang hoeft te zijn voor inkijk, daar zorgt het riet wel voor en het uitlopen van de boomstobben. Meer licht betekent
ook meer ruimte voor de kieming van de boomzaden. Over een jaar of 8 moet opnieuw worden bekeken wanneer het hakhout weer moet worden
afgezaagd.

We gaan in de komende jaren de strook bos tussen de Margrietenwei en de Kampeerwei ook omvormen tot hakhout. Het moment waarop we dit
gaan doen is afhankelijk van de snelheid van hergroei van het deel aan de andere kant van de Kampeerwei. Over de bosstrook op de grens met
de particulier aan de achterkant van de kampeerweide gaan we nog in overleg.

In de komende 12 jaar streven we er naar, dat al het bos tussen de Kampeerwei en Zoddestein een gezond hakhoutbos is. Dat bos moet redelijk
zicht- en winddicht zijn, Dus de uitvoering van het hakhoutbeheer zal zo kleinschalig zijn als het kan, maar zodanig dat de afgezaagde bomen
weer voldoende licht hebben om weer te kunnen uitgroeien.

Het Jo Driessenbos, een smalle strook tussen Schilfgard en het Paardenbijtersmoeras is omgevormd tot hakhout, vooral ook om te voorkomen
dat omvallende bomen de vlonder beschadigen (winter 2019-2020).

Voorts wordt het Oostbos tussen het Oostdijkje en Groot-Oost (in gebruik / beheer van SBB) tot hakhout omgevormd. Het is verdroogd, met veel
braam. Hiernaast een intermezzo met hoe de omvorming in de tijd gezien zou kunnen plaats vinden.
3.4.7.

Galigaan
Galigaan is een bijzondere soort, want het is een plant die in zijn eentje een habitattype vormt: de galigaanmoerassen. Galigaan kan zich in
basenrijke, niet te zuurstofarme milieus vestigen in lage open moeras- of oeverbegroeiingen. Deze vlijmscherpe, forse moerasplant kan uitgestrekte
begroeiingen vormen aan de oevers vanonder andere laagveenplassen. Galigaan is in Nederland een zeldzame soort maar gaat, na geslaagde
vestiging in de regel in de vegetatie overheersen, terwijl de kleine moeras- en oeversoorten verdwijnen en op den duur een soortenarm
galigaanmoeras ontstaat. Deze galigaanbegroeiingen kunnen zich vervolgens vele decennia handhaven.
De meeste voorkomens van dit type in Nederland worden niet beheerd. Wanneer galigaan zich eenmaal gevestigd heeft kan hij lang stand houden,
ook als het milieu waarschijnlijk niet meer geschikt is voor nieuwe vestiging. Af en toe (ca. 1x per 3 tot 5 jaar) maaien kan de vegetatie opener maken,
waardoor de soortenrijkdom toeneemt. Dit maaien kan zowel in de winter als in zomer of vroege herfst gebeuren.
Op Gravingen proberen we elk jaar een klein deel, ca. 25% van de oppervlakte galigaan te maaien.
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Gagel, vrouwelijke bloemen

Zonnedauw met riet, berk, veenmos en haarmos

Gagel, mannelijke bloemen

Koninginnekruid met wants

Grote ratelaar, succesvolle herintroductie

84

3.5. Flora en fauna
We hebben een goede ecologische deskundigheid onder onze leden, zowel op beleids- en beheersmatig vlak als op ecosysteemniveau voor de
laagveenmoerassen. Helaas hebben we onder de leden niet van alle soortengroepen een specialistische kennis, dan wel dat de leden die deze kennis
wel hebben geen gelegenheid hebben deze voor Gravingen toepasbaar te maken. Het afgelopen decennium hebben we die wel op het vlak van de
vlinders en libellen, en voor vogels. De specialistische kennis voor bijvoorbeeld zoogdieren, insecten, paddenstoelen en (veen)mossen was thans
helaas niet aanwezig. Waar nodig nodigen we externe deskundigen uit onze eigen netwerken uit bij ons langs te komen en ons te adviseren, of mee
te helpen bepaalde soortengroepen te inventariseren. Hierbij denken we ook leden van de KNNV. Daarnaast hebben we regelmatig contact met de
deskundigen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de provincie en Waternet.
Eind 2020 is een Monitoringsplan opgesteld, dat in bijlage 1 is opgenomen.
3.5.1.Flora en vegetatie
3.5.1.1.
Molenpolder – vegetatiekaart 1950, vergelijking met 2020
In het boek “De Zuidelijke vechtplassen, flora en fauna” van de Stichting voor de Vecht en het Oostelijke en Westelijk Vechtplassengebied, RIVONverhandeling nr. 7 (1969), eindredactie P. Leentvaar, troffen we als bijlage (maar helaas zonder toelichting) een kaart aan met de titel Vegetatiekaart
Molenpolder Gemeente Westbroek. Deze kaart bevat een vegetatiekartering van J.C. Lindeman 1950-1951, RIVON no 281 g.
Het leuke is dat het oostelijke gedeelte van deze kaart Gravingen omvat, waardoor we nu heel mooi een vergelijking kunnen maken van de situatie in
1950 en nu (zie bijlage 6).
Grof samengevat blijkt uit deze vergelijking dat open water destijds niet bestond, vrijwel alles was watervegetatie (mattenbies, krabbenscheer) of
verlandingsvegetatie (waterdrieblad, waterscheerling). Dit is nu open water geworden, of verland tot veenmosrietland of moerasbos.
Krabbenscheervegetaties waren tot voor een paar jaar nog veel aanwezig, maar zijn verdwenen sinds de kreefteninvasie. Ook de nog aanwezige
verlandingsvegetatie is sinds de kreefteninvasie vrijwel verdwenen. Veel van het huidige moerasbos was echter destijds ook al aanwezig en dus >70
jaar oud. Veel stukken hiervan hebben thans een goed ontwikkelde onderlaag van veenmossen. Galigaan was destijds algemeen en is dat nu nog
steeds. Het nu zeer algemene Filipendulion komt niet op de oude kaart voor, maar de huidige hooilanden waren destijds waarschijnlijk nog
grotendeels bij boeren in gebruik en daarom niet gekarteerd.
Begin 2021 wordt deze kaartvergelijking nauwkeuriger en systematische bekeken en wordt daarover gerapporteerd in het Vakblad Natuur, Bos en
Landschap. In bijlage 5 wordt hierop verder ingegaan.
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Korstmossen (Cladonia) op de resten van pluimzegge

Sphagnum subnitens – Glanzend veenmos

Sphagnum teres – Sparrig veenmos

Thuidium tamariscinum - Gewoon thujamos
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3.5.1.2. Herintroductie van soorten
We merken, dat Gravingen toch wel erg geïsoleerd ligt t.o.v. de natuurgebieden in de omgeving. De verspreiding van zaden wordt daardoor erg
gehinderd. We vangen dat nu op door met toestemming van SBB zaden te winnen in hun natuurgebieden, zoals de Westbroekse zodden,
Gagelpolder en De Meije bij Zegveld. Dat zijn gebieden in de omgeving, en behorend tot het zelfde habitat. In principe nemen we geen plantendelen
mee, tenzij het niet anders kan. Het milieu moet bewijzen dat de geïmporteerde soorten hier thuishoren en zich verder kunnen ontwikkelen als een
integraal onderdeel van de vegetatie van Gravingen. Een uitzondering kan gemaakt worden voor waterplanten met moeilijk oogstbare zaden,
die op Gravingen zijn uitgestorven, mede als gevolg van de fosfaat- en kreeftenproblematiek (bijvoorbeeld gewoon blaasjeskruid, aarvederkruid,
waterdrieblad). In een van de particuliere vijvers op Gravingen stond tot voor kort nog een overvloed aan krabbenscheer. Deze dachten we te gaan
gebruiken voor herintroductie, doch is nu ook verdwenen, evenals bij onze buurman, De Graaf. Overigens is dit pas zinvol als de druk van de
rivierkreeft is afgenomen. Ook zouden wij aan de bewoners, die aan de Westbroekse Binnenweg wonen, langs de Maarsseveense zodden kunnen
vragen hun “slootvuil” aan ons te schenken. Hierin zitten veel van de door ons gewenste soorten, die op Gravingen lokaal zijn uitgestorven. Van
tevoren moet we dit wel goed controleren op de aanwezigheid van exoten, zoals de waterwaaier, Cabomba caroliniana.
In het voorjaar van 2019 zien we de eerste successen. Met name het moeraskartelblad, dat erg kritisch is qua milieuomstandigheden, doet het
ontzettend goed, vooral op de schuine taludjes langs de slingerslootjes. In het najaar van 2019 zien we op veel plekken de kiemplanten van deze
soort alweer verschijnen. Ook de grote ratelaar breidt zich nu weer goed uit. Nieuwkomer in 2020 is de blauwe knoop in het Zonnedauwmoeras.
Andere soorten als de grote boterbloem blijken echter niet te kiemen, hoewel er goed zaad is gewonnen. Blijft dus spannend.
3.5.2. Mossen en veenmossen
Op 12 februari 2020 heeft Dick Kerkhof een globale mossen- en veenmosseninventarisatie op Gravingen uitgevoerd.
Hij heeft toen de volgende soorten gevonden. Wij zijn benieuwd naar de ontwikkeling ervan in de komende jaren.
TAXON
Aulacomnium palustre
Aulacomnium palustre
Calliergonella cuspidata
Campylopus pyriformis
Dicranum scoparium
Eurhynchium striatum
Hypnum jutlandicum
Kindbergia praelonga
Thuidium tamariscinum

Nederlandse naam
Roodviltmos
Roodviltmos
Gewoon puntmos
Breekblaadje
Gewoon gaffeltandmos
Geplooid snavelmos
Heideklauwtjesmos
Fijn laddermos
Gewoon thujamos

Rode Lijst

TAXON
Mnium hornum
Pellia species
Polytrichum formosum
Pseudoscleropodium purum
Sphagnum fimbriatum
Sphagnum palustre
Sphagnum subnitens
Sphagnum teres

Nederlandse naam
Gewoon sterrenmos
Plakkaatmos species
Fraai haarmos
Groot laddermos
Gewimperd veenmos
Gewoon veenmos
Glanzend veenmos
Sparrig veenmos

Rode Lijst

KW
KW

3.5.3. Paddenstoelen
Vanaf 2002 tot 2009 is er in mindere en meerdere mate geïnventariseerd door Wim Appelhof. Er werden toen 281 soorten paddenstoelen op
Gravingen gevonden. Helaas ontbreekt na het overlijden van Wim thans de deskundigheid om de ontwikkelingen in deze soortengroep bij te houden.
Zie bijlage 7 voor alle soorten, die Wim op Gravingen heeft gevonden. Wij missen hem zeer.
Het is niet duidelijk hoe de paddenstoelen zich in de laatste 10 jaar hebben ontwikkeld. We zijn naarstig opzoek naar een opvolger voor Wim.
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Boommarter

Das

Haas

Ree, Slangenwortelmoeras

Buizerd

Waterspitsmuis

Waterspitsmuis
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3.6. Fauna
3.6.1. Zoogdieren
Op Gravingen, of vlak aan de randen worden regelmatig waarnemingen gedaan van ree, haas en vos, naast mollen, maar ook de das en de
boommarter. En natuurlijk ook de muskusrat, als exoot, echter niet in grote aantallen. Ook is in 2019 een dode bruine rat gevonden, waarvan duidelijk
was te zien dat die was gedood door een wezel of hermelijn. Regelmatig worden de nestjes gevonden van de dwergmuis.
Een recent onderzoekje (herfst 2019) op verzoek van de provincie om na te gaan of de Noordse woelmuis (N2000-soort) op Gravingen voorkom,
uitgevoerd door Bureau Viridis in opdracht van de provincie Utrecht (Onderzoek naar voorkomen kleine zoogdieren in de Kamerikse Nessen en
Gravingen) met een 20-tal inloopvallen (life traps) laat zien dat er toch veel meer voorkomt dan je op het eerste gezicht denkt. De aangetroffen soorten
zijn (totaal 154): aardmuis (115), rosse woelmuis (20), dwergmuis (1) bosmuis (10), bospitsmuis (4), dwergspitsmuis (1), waterspitsmuis (1),
huisspitsmuis (2). Helaas geen Noordse woelmuis.
Medio 2020 hebben we drie keer een dode woelrat aangetroffen, die duidelijk waren gepredeerd.
Het wachten is natuurlijk ook op de otter. Alleen de Westbroekse binnenweg is een bedreiging, maar deze is gelukkig niet echt druk.
We hebben in mei 2020 een cameraval aangeschaft om ook de dieren van de nacht en schemering te kunnen waarnemen. Hier een paar foto’s van
Koen Frantzen gefotografeerd op zijn landje, direct ten noorden grenzend aan Gravingen en op ons eigen terrein. Onze cameraval heeft een tijdklok,
zodat we optimaal tekening kunnen houden met de privacy van onze leden.
Tot nu toe valt het aantal zoogdieren dat “betrapt” wordt niet echt mee. Ree af en toe, een egel op een dode ree. Helaas was het in die tijd zo heet dat
de vertering van die dode ree op Klein-oost veel te snel ging om de doodgravers en vliegen de kans te geven hun eieren af te zetten. Wel leuk was dat
de dagpauwoog en de atalanta, samen met de oeverlibel hun “sapje” meepikten. In het Slangenwortelplasje een purperreiger, en de kont van de
buizerd, die de lens bedekte, waarna hij opvloog om een prooi te pakken. Medio december 2020 was het echter goed raak op de kop van de
Onverdeelde helft, bij het bruggetje, iedere avond reeën, een aanvliegende buizerd en een uil, mogelijk een kerkuil, maar dat was lastig te zien.
3.6.2. Vogels
Vogelvlucht vanaf 1969
(Wim vd Vegte)
De tabellen hiernaast tonen een soort nulmeting voor de vogelstand bij het begin van de komende beheerperiode. De afgelopen twee jaar (2019 en
2020) is de broedvogelstand uitvoerig geïnventariseerd en zijn ook losse vogelwaarnemingen in zomer, najaar en winter gestructureerd vastgelegd.
Zo zijn de twee lijsten van 39 broedvogels en 33 niet-broedende vogels een goed ijkpunt om in de komende beheerperiode de ontwikkelingen in de
vogelstand te volgen.
Deze inventarisatie is de laatste in een inmiddels al oude reeks.
Het oudst bekende onderzoek naar vogels in onze omgeving dateert uit 1969. In een boek getiteld De zuidelijke Vechtplassen, flora en fauna
schrijft R. Rense een hoofdstuk over de vogels van de Molenpolder (waar Gravingen deel van uitmaakt), de Westbroekse Zodden en de
Maarsseveense Plassen. Hij roemt het gebied om zijn afwisseling en successiestadia in vegetatie en om de zeldzame broedvogelsoorten. De meest
kenmerkende soorten vindt hij die welke gebonden zijn de diverse verlandingsvegetaties.
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Hij noemt: Sprinkhaanzanger, Snor, Grote en Kleine Karekiet, Rietzanger, Bosrietzanger, Blauwborst, Zwarte Stern, Waterral, Porseleinhoen, Woudaap,
Roerdomp. De vier onderstreepte vogels vinden we nog steeds op Gravingen en drie ervan broeden hier. Minder uniek voor het gebied maar ook
waardevol noemt hij de groep die hoort bij het bos- en parkachtige landschap. Die omvat 34 soorten mezen, vinken, lijsters, kraaien, duiven, roofvogels,
etc. Veel daarvan zijn nog steeds te vinden op Gravingen, zoals: Gaai, Staartmees, Tuinfluiter. Enkele jammerlijk ontbrekenden zijn: Wielewaal,
Glanskop, Kneu, Spotvogel. Daarentegen kennen wij nu soorten die in de jaren zestig ontbraken, zoals: Havik, IJsvogel, Grote Zilverreiger, Goudvink,
Appelvink etc. Over de groep watervogels meldt hij dat Knobbelzwanen en Meerkoeten door hun agressie de andere soorten bedreigen. Van ganzen is
dan nog geen sprake.
In het document Broedvogels van de Molenpolder 1992-2010 maakt Sander Seure de balans op van twintig jaar vogelinventarisaties door leden van
de Vogel Wacht Utrecht in samenwerking met SBB, met boswachter Bert Bos. De vogelaars telden vooral broedvogels. Ze gebruikten hierbij dezelfde
methode, BMP, als wij nu ook in Gravingen. De vogelpopulatie begint dan al meer te lijken op die welke wij nu kennen. De ganzen beginnen aan hun
opmars in deze periode, en de Ransuilen houden het na 2002 voor gezien. In 1998 vindt men de eerste broedende IJsvogel, maar de Blauwborst
verdwijnt na 2003. De kenmerkende moeraszangers doen het nog goed. De Goudvink verschijnt in 1995 en is meteen een blijvertje. De Appelvink is
wispelturiger met broedterritoria in 2000, 2001 en later weer in 2009 en 2010. Onder de ad hoc waarnemingen herkennen we de Visarend, maar zijn we
jaloers op de Wielewaal die in mei 2005 op trek zingend ter plaatse was.
Verder inzoomend gaat het laatste document uitsluitend over Gravingen. Van Z&L vogelaar Leo Thijssen is Overzicht, trends vogelstand
Gravingen 2010 -2019. Hierin schrijft hij over het veldwerk met Jan Franssen en eerder ook met Willem Lether (1940-2005). Hun telwerk vat hij samen
door van de meeste soorten het hoogste gevonden aantal te vermelden. Deze telgegevens zijn nu opgenomen in de tabellen van deze paragraaf. De
meeste soorten bleven redelijk stabiel. Maar als voornaamste trend signaleert Leo de consequente achteruitgang van broedende rietvogels, inmiddels
aangekomen op het punt waarop ieder exemplaar een cadeautje is.
Lokale bijdragen aan de achteruitgang ziet hij in toenemend terreingebruik en de intensivering van het natuurbeheer. Maar hij weet: de dalende trend is
ouder en algemener. Ook wijst hij op mogelijke uitwijk naar omliggende natuurgebieden als factor, naast predatie, klimaatverandering en afname van
insecten als voedselbron.
Waarschijnlijk is toch de voortschrijdende successie (verdwijnen riet ten gunste van het open veenmosrietland) de grootste oorzaak van de
veranderingen, samenhangend met het niet meer ontstaan van rietvegetaties in de verlandingssuccessie. die het gevolg is van het verdwijnen van de
watervegetatie (Amerikaanse rivierkreeft, in samenspel met de fosfaathuishouding en de veranderingen in het vissenbestand). Daarentegen doen de
bosvogels het juist heel erg goed.
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Bij de poot genomen, heikikker en ringslang.
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3.6.3. Amfibieën en reptielen
3.6.3.1.
Ringslangen
De ringslang wordt zeer regelmatig gezien verspreid over het hele terrein, maar niet in grote aantallen. Vaak ook jonge exemplaren, maar ook
volwassen dieren. De laatste jaren zijn er geen eieren gevonden, maar daar is ook niet naar gezocht. Aan plekken waar deze slangen hun eieren
kunnen leggen is geen gebrek. Er liggen overal broedhopen (hooi, waterplanten, stobben) , waar we liever niet in gaan rommelen. Deze broedhopen
worden trouwens ook gebruikt door vlinders om te overwinteren, en door hommels om daarin hun nest te maken.
De unieke foto “Bij de poot genomen”, heikikker en ringslang is op Gravingen in 2019 gemaakt door Anneke en Wulf van Loenen.
3.6.3.2.
Amfibieën
Er is geen onderzoek gedaan naar de amfibieën op Gravingen. Wel wordt regelmatig de heikikker waargenomen, alsmede de groene kikkers, met
name in het Slangenwortelplasje. Waarschijnlijk door de rivierkreeften is, met uitzondering in het Slangenwortelplasje, het gekwaak van de kikkers
sterk afgenomen.
3.6.4.Libellen en juffers
Op de volgende bladzijde staan de tabellen die door Jelly Lamsma zijn opgesteld op basis van de 11 jaar tellingen (2006 – 2016). Deze bleken enorm
waardevol te zijn. Zij merkte bij haar inventarisaties, dat sprake was van een afnemende waterkwaliteit. Steeds meer soorten waterbeestjes en planten
verdwenen, waaronder het belangrijke Krabbenscheer (werd in 2016 in een paar weken tijd opgegeten). De groene glazenmaker is afhankelijk van het
Krabbenscheer. Maar ook een aantal juffers, en zeker de beide roodoogjuffers en variabele waterjuffers zijn ervan afhankelijk voor hun levenscyclus.
Sommige petgaten zijn inmiddels leeg, wat betreft de waterplanten, zowel de drijvende als de ondergedoken. soorten. Slechts kleine restanten van
witte waterlelie en gele plomp zijn over, waarbij het Roodoogjufferplasje van buurman De Graaf nog het beste is.
Het water wordt steeds troebeler, waardoor de larven van de libellen, die vleesetende zichtjagers zijn, hun prooien moeilijk kunnen vinden en daardoor
verhongeren. De larven worden weer opgegeten door de kreeften. De kreeften vreten eigenlijk alles, zowel dierlijk als plantaardig, en verminderen
daarmee de prooien en dus voeding voor de libellen (en hun larven).
De achteruitgang begint zo rond 2010, en gaat in eens heel snel met 2016 als een dramatisch jaar. Jelly stelde vast, dat er een enorme achteruitgang
te zien in aantallen en soorten libellen en juffers. Een behoorlijk aantal is helemaal verdwenen. Deze tabellen spreken boekdelen, de veranderingen
zijn in steekwoorden vermeld. Het betreft met name de van planten afhankelijke libellen en juffers, die juist zorgden voor de grote aantallen. Maar het
gaat ook steeds meer de libellen treffen, die niet zo afhankelijk zijn van groen, op of langs het water, zoals bv. de viervlek. In de tabellen is dit heel
goed te zien. Buiten de routes was het ook goed te merken dat de libellen afnamen. De libellen vliegen je niet meer om de oren en het is niet meer
een libellenparadijs.
Vanaf 2019 wordt er geteld door Frank Baardman en Matti van Wifferen.
In 2019 lijkt er een heel licht herstel op te treden. Er werden weer viervlekken gezien, de grote keizerlibellen vlogen weer rond, en in de nazomer
zagen we weer heel wat heidelibellen vliegen (niet duidelijk welke soort). Hiernaast staan de waarnemingen van Frank Baardman c.s. over 2019. Er
zijn gelukkig wat meer soorten aangetroffen. Over de aantallen kunnen we helaas niets zeggen. Ook is een actueel lijstje van de vlinders ingevoegd.
2020 was wederom een dramatisch slecht libellenjaar. Bij de libellen weinig Paardenbijters en Viervlek in vergelijking tot een paar jaar geleden. Zeer
weinig blauwe juffertjes. Waarschijnlijk alleen Variabele waterjuffers. Helemaal geen Vuurjuffer, altijd de eerste in april/mei, samen met de
Smaragdlibel. Op sommige goede dagen was er nauwelijks een libel te zien.
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Overzicht Libellen Gravingen Zuid t/m 2016, 100 mtr.

Overzicht Libellen Gravingen Noord t/m 2016, 300 mtr
Waarnemingen Libellen in 2019

Blauwe glazenmaker
Gewone oeverlibel
Paardenbijter
Viervlek

Bloedrode heidelibel
Grote keizerlibel
Smaragdlibel
Vroege glazenmaker

Waarnemingen Libellen in 2020

Blauwe Glazenmaker 5
Gewone oeverlibel26
Paardenbijter
2

Viervlek
Keizerlibel
Smaragdlibel

4
1
1

Bruine glazenmaker
Houtpantserjuffer
Steenrode heidelibel
Heidelibel spec

Bruine winterjuffer
Lantaarntje
Variabele waterjuffer

Vroege glazenmaker 2
Bruine Glazenmaker 1
Houtpantserjuffer1

Heidelibel spec
23
Bruine winterjuffer 3
Variabele/Azuur waterjuffer

4
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Jelly Lamsma heeft gedurende 10 jaar vlinders en libellen systematisch
waargenomen. Zo rond 2015 sloeg de schrik om het hart. De libellenstand stortte in
elkaar. Ze schreef in haar verslag:
Hoewel ik direct de ervaring van een libellenparadijs in het hele gebied had, blijkt dit
niet uit de cijfers van de eerste paar jaren. Het water was zich nog aan het herstellen
van een grote baggerbeurt in 98/99. De inlaat van vervuild water uit de Vecht was
pas in 2004 afgesloten. De waterkwaliteit zal daardoor in de jaren erna toegenomen
zijn. Door de dikke rietkragen in de zomer had ik slecht zicht op het water en
rondvliegende libellen. In de jaren daarna zijn we eerst op het idee gekomen om
openingen in het riet te maaien voor beter zicht. Toen dat ook niet voldoende bleek
te zijn, ben ik met de kano op sommige routes gaan waarnemen.
Aan de aantallen in cijfertabellen en grafieken is te zien dat de kano effect sorteerde
met name de roodoogjuffers werden veel meer geteld. (…). De waterkwaliteit
volgens de Bisel test (product van de IVN Vechtse plassen) had aanvankelijk een 8
en was dus goed te noemen. In 2014 scoorden we een 7 en 2015 een 5 tenderend
naar 4.
Zie ook: Han van Dobben, Jelly Lamsma & Hans Kampf: Is de rode Amerikaanse
rivierkreeft een ernstige bedreiging voor het veenweidegebied? De Levende Natuur
jaargang 118 nummer 4 p. 154 - 158

3.6.5. Vlinders
3.6.5.1.
Dagvlinders
Hiernaast staat een uitsnede uit het laatste verslag van Jelly Lamsma, dat loopt tot en met 2015. In de jaren daarna is het beheer nog kleinschaliger
geworden. Het sinusbeheer is ingevoerd. De nectarrijke planten zijn toegenomen door de voortgaande verschraling. Er is volop rekening gehouden
met mogelijke overwinteringsplekken voor de vlinders, zoals het groot dikkopje. De populatie oranjetipjes lijkt stabiel. De pinksterbloem als waardplant
lijkt in aantal toe te nemen. Brandnetel wordt waar nodig en mogelijk gespaard. Toch bestaat het gevoel, dat de aantallen nog wat achterblijven met
wat mogelijk zou moeten zijn.
2020 was geen goed vlinderjaar, maar dat was ook de landelijke trend. Er zijn weinig Grote dikkopjes gezien, ondanks dat bij het maaien goed wordt
rekening gehouden met zijn behoefte. De witjes (Klein koolwitje, Groot koolwitje, Klein geaderd witje en Koolwitje onbekend (spec.)) gesommeerd en
extra aangegeven. Ze zijn dus niet dubbel geteld. Er was wel een goede score van het Oranjetipje. Mede dankzij Pinksterbloem, die in aantallen
toeneemt.
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Tussen 2009 en 2015 is door Jelly Lamsma c.s. consequent geteld volgens de
richtlijnen van de Vlinderstichting. Helaas zijn door gezondheidsredenen de
tellingen daarna gestopt. In het laatste verslag van Jelly (2015) concludeerde zij
het volgende:
 De aantallen vlinders waren lager congruent aan het landelijke beeld. Je zou
door de 7 jaren heen kunnen spreken van stabiele fluctuaties
 Het aantal soorten is ongeveer hetzelfde gebleven, mede door het invliegen
van enkele (trek)vlinders, die ook nog eens op de rode lijst staan.
 Drie vlinders zijn toegenomen (Groot dikkopje, Atalanta, Citroenvlinder). De
landelijke cijfers laten een matige afname zien. En één vlinder is stabiel
gebleven (Dagpauwoog) terwijl landelijke cijfers een matige afname te zien
geven.
 Twee vlinders zijn afgenomen in aantal te weten het Bont zandoogje (landelijk
sterke toename) en het Oranjetipje (landelijk een matige toename)

Koninginnepage

Landkaartje

Kleine vuurvlinder
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Vlinders 2019

Atalanta

Bont zandoogje

Boomblauwtje

Bruin zandoogje

Citroenvlinder

Dagpauwoog

Distelvlinder

Gehakkelde aurelia

Groot dikkopje

Groot koolwitje

Icarus blauwtje

Klein geaderd witje

Kleine vos

Kleine vuurvlinder

Koninginnepage

Landkaartje

Oranjetipje

Vlinders 2020

Atalanta

39

Bont zandoogje

57

Boomblauwtje

44

Dagpauwoog

2

Bruin zandoogje

5

Citroenvlinder

Distelvlinder

3

Gehakkelde Aurelia

3

Groot Dikkopje

12

Groot koolwitje

8

Kleine Vuurvlinder

4

Klein geaderd witje

23

Kleine vos

3

Oranjetipje

Klein koolwitje

15

Landkaartje

3

Koolwitje onbekend

31
106

Koninginnepage

106

8

3.6.5.2.
Nachtvlinders
Op Gravingen is in 2020 tussen eind juni en eind september met behulp van een nachtvlinderval een begin gemaakt met de inventarisatie van de daar
aanwezige macro-nachtvlinders. Het aantal soorten dat werd waargenomen bedroeg 52 en het totaal der gevangen vlinders was 162. Bijzondere
soorten zijn niet gezien. Volgend jaar zal deze inventarisatie worden herhaald over een langere periode.
Op Gravingen is jarenlang de dagvlinderstand gemonitord. De nachtvlinders zijn echter zijn altijd buiten beschouwing gelaten terwijl die in ruime mate
aanwezig zijn. Ze worden niet vaak overdag waargenomen.
Meestal worden nachtvlinders met een sterke kwiklamp (160 of 250 Watt) gelokt. De kwiklamp hangt vlak voor een wit laken waarop de vlinders graag
gaan zitten. Dat vereenvoudigt het fotograferen en op naam brengen van de vlinders. Kwiklampen zijn inmiddels niet meer verkrijgbaar vanwege het
daarin aanwezige zware metaal kwik. De Vlinderstichting heeft een mobiele, goedkope nachtvlinderval ontwikkeld met een laag vermogen (1,2 Watt)
Led-lamp om de inventarisatie te vereenvoudigen en laagdrempelig en zo een beter beeld te krijgen van de nachtvlinderstand in heel Nederland. De
golflengte van het licht is 385-405 nm (dit is UV-A). Het aantal vlinders dat met de mobiele val wordt gevangen gedurende een nacht bedraagt
ongeveer 50 procent ten opzichte van de vroeger gebruikte methode met de kwiklamp. Dit verslag is dus een eerste inventarisatie en een onderzoek
naar de haalbaarheid van de vangmethode met de LedEmmer.
Ten gevolge van de beperkte toegankelijkheid van Gravingen wegens de Corona-crisis is pas in juni begonnen met de nachtvlinder-inventarisatie.
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LedEmmer

Oranje agaatspanner

Groenbandspanner

Psi-uil of Drietand

Vlierspanner

Berkenvlerkvlinder
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Geelschouderspanner

Berkeneentaart

Bruine eenstaart

Rietvink

Slobkousbijtje, vaak op wederik
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De val bestaat uit een grote emmer met een trechter waarop de verlichting staat. De verlichting bestaat uit een Led-strip van 1,2 Watt. In de emmer
bevinden zich delen van eierdozen waaronder de vlinders zich kunnen verstoppen en herbergt ook een 5 Volt/15000 mAh-Powerbank die de energie
levert voor de lamp. Een schemerschakelaar regelt dat de lamp aan gaat bij duisternis en weer uit gaat als het licht wordt in de ochtend. De
aangetrokken vlinders vallen via de trechter in de emmer, verbergen zich tussen de eierdozen en kunnen de volgende ochtend op naam worden
gebracht en eventueel worden gefotografeerd. Het is dus niet nodig om als het donker is persoonlijk aanwezig te zijn. Sommige vlinders vallen niet in
de emmer maar gaan buiten op de lichtval zitten. Bij de methode met de kwiklamp wordt onmiddellijk na het verschijnen van een vlinder deze op naam
gebracht. Of de vlinder wordt in een potje gestopt voor later onderzoek.
Procedure en resultaten.
In een serie van 13 sessies is de bak op diverse plaatsen op Gravingen geplaatst. Zoveel mogelijk is dat wekelijks gedaan. De bak werd steeds op
wind-luwe plaatsen is gezet die bovendien ’s morgens vroeg niet meteen in de zon staan. Steeds werd tussen 9 en 10 uur ’s morgens de balans van
gevangen vlinders opgemaakt. De soorten en aantallen werden steeds via de site Waarneming.nl gemeld.
Resultaten:

Het aantal soorten macro-nachtvlinders was 52 terwijl 162 exemplaren werden gevangen. De soortenlijst staat in bijlage 7b.

Het aantal soorten dat per sessie werd waargenomen bedroeg maximaal 15 en minimaal 1.

In de maand augustus en begin september was het aantal gevangen vlinders het hoogst gedurende meerdere sessies. Het weer was toen ook
bijzonder goed.

Gedurende nachten met mist of regen werden nauwelijks vlinders gevangen.

De Buxusmot is genoteerd hoewel het geen Macro-nachtvlinder is maar een exoot die de laatste jaren een plaag vormde in het hele land.

Bij de soorten zijn ook de overdag geziene soorten inbegrepen.
Conclusie:
Deze methode van nachtvlinder-inventarisatie lijkt geschikt om de nachtvlinders op Gravingen te inventariseren. Dit zal in 2021 gebeuren vanaf het
voorjaar. Ondanks het geringe vermogen van de lamp komen gedurende de avond en nacht in de loop van het seizoen tientallen soorten op de
lichtbak af.
3.6.6. Overige insecten
Er zou nog heel veel zijn te zeggen over de groep van de insecten. Heel specialistisch werk, waarvoor we thans de deskundigheid niet in huis hebben.
En dan niet alleen over de veenmol, die we in de zomer van 2020 heel bewust hebben gehoord. Als je het geluid eenmaal kent, en op de juiste
momenten op het terrein bent, dan blijken ze helemaal niet zo zeldzaam. Toen we er over schreven in de Nieuwsbrief, kregen we van verschillende
kanten reacties van herkenning. Het leuke was toen we op een zomeravond de sprinkhaanzanger en de veenmol vanaf het zelfde plekje op het
Veenreukgrasmoeras hoorden zingen, dicht bij een wilgenstruweeltje.
Zo kregen we van een onzer (professionele) bezoekers de tip om beter te kijken naar de bladkevers in de laagveenmoerassen / natte schraallanden.
Er daar onder de 56 bladkevers een 10-tal karakteristieke soorten helemaal afhankelijk te zijn van die natte schraallanden. Het probleem daarbij is dat
zo een specifieke kennis vraagt, die je als beheerders niet altijd kan leveren. (De Levende Natuur, mei 2017. Natte schraallanden en bladkevers
(Coleoptera: Chrysomelidae), Ron Beenen). Hoewel je die soorten niet kent, hou je er in het beheer wel rekening mee door niet alle opslag uit het
moeras weg te halen en door hier en daar bijvoorbeeld wat wilgenstruwelen te laten staan.
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Hoornaar in de plee bij de Distelvink

Wespenspin

Nestje – urntje van de wespenspin op Groot-Oost

Muskusboktor op engelwortel
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We kunnen nu de moerassprinkhaan goed herkennen aan zijn tik-geluid. Maar die andere soorten sprinkhanen zijn voor ons nog lastig. Om niet te
spreken over de spinnen, de hommels en bijen, zoals in de zomer van 2020 slobkousbijtjes
Een nest van de hoornaar in de plee bij de Distelvink is dan weer een leuk feit om met de leden over te spreken en er begrip voor te vragen dat die
plee dan een jaar gewoon gesloten is.
Omdat we niet alle deskundigheid in huis (kunnen) hebben, zijn externe deskundigen natuurlijk van harte welkom om bij ons te inventariseren. Een
punt van aandacht in de komende beheersperiode.
3.6.7. Invasieve exoten en andere minder gewenste soorten
Er is op Gravingen een “zero tolerance” voor de invasieve exoten, die vermeld staan in de EU-lijst. Dit betreft met name de trosbosbes, Amerikaanse
vogelkers en reuzebalsemien. De andere springzaadsoorten die voorkomen rondom de gebouwen worden nog getolereerd (veel minder lastig, maar
ook veel moeilijker te verwijderen). De paardenkastanje bij het volleybalveld heeft een geschiedenis, evenals de fijnsparren uit Helio Carinthia
(Oostenrijk) van Ise Disse.
De grove den in het Garderobebos bij de Alkoof hoort in dit systeem thuis, en blijft dus gehandhaafd. De rode kornoelje is een twijfelgeval en snoeien
we sterk terug.
Het krentenboompje is op Gravingen “heilig”. Deze is niet invasief en komt in grote aantallen op Gravingen voor, alleen waar deze soort de kwetsbare
vegetaties te zeer verstoort wordt hij verwijderd, zoals in het veenmosrietland. Uitbreiding wordt op deze plekken wordt tegengaan.
3.6.7.1.
Eikenprocessievlinder en –rups
De eerste jaren werd vanaf de tweede helft van mei tot de eerste helft van juli, ongeveer wekelijks de eiken op ons terrein gecontroleerd op
rupsnesten. Deze werden dan weggebrand met het aan een hengel in lampolie gedrenkte doek onder het nest te laten branden. (totaal aantal onder
de 10 per jaar)
Eind 2018 zijn 7 mezennestkastjes opgehangen verdeeld over het terrein (minimaal op 40 meter afstand van elkaar), in 2019 zaten in alle kasten toen
mezennesten. Ook bleven we in 2019 de rupsnesten (meer dan twintig) weg branden omdat deze vrijwel allemaal in eikenbomen zaten waar mensen
langs konden lopen.
Voor het broedseizoen in 2020 zijn nog zeventien mezenkasten opgehangen op voldoende afstand van elkaar. In minder dan de helft was met
zekerheid te zeggen dat er in gebroed was. (zie 3.6.2). We hebben ook in 2021 de gevonden rupsennesten weggebrand (13), wel leek het of deze
minder vol met rupsen zaten. Voor de komende jaren gaan we kijken of we gevonden rupsennesten bijvoorbeeld een week kunnen laten zitten
voordat we ze wegbranden. Er kan dan gekeken worden of de grootte van het nest toe- of afneemt en dan kijken of wegbranden zin heeft. De mezennestkasten worden elk najaar met warmwater van binnen schoongemaakt (en wordt er dus ook gekeken of er in gebroed is).
Opvallend was wel. dat in 2020 het vogelconcert bezet was door heel veel insecteneters, zoals roodborst, tjiftjaf, zwartkop, roodborst en mezen,
allemaal potentiële predatoren van de processierups.
3.6.7.2.
Rode Amerikaanse rivierkreeft
Toen in 2014 de plotselinge achteruitgang van de krabbenscheer, en de andere waterplanten werd geconstateerd, en toen we hierbij een paar
maanden later de cijfers betrokken van de libelleninventarisatie sloeg bij ons de schrik om het hart: we hadden al rivierkreeften zien zwemmen in
water met de restanten van de krabbenscheerplakkaten, en de libellen waren vrijwel helemaal verdwenen. Het zal toch niet, dat….. We zijn toen met
SBB gaan praten, waarbij Jelly haar libellenverslag kon aanbieden. En daarna naar de provincie en het waterschap gestapt, hier is iets aan de hand
waar we met zijn allen mee aan de gang moeten.
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Trosbosbes, een geduchte exoot uit Noordwest Canada,
die blauwe bessen in de doosjes van de supermarkt.
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De provincie heeft op aandringen van Gravingen eind 2016 een breed overleg georganiseerd op het kantoor van het Hoogheemraadschap Stichtse
Rijnlanden. Hier heeft Gravingen aangeboden om op haar terrein een pilotlocatie te zoeken om te gaan onderzoeken wat hier nu aan de hand is, en
welke mogelijkheden er zijn om effectieve beheersmaatregelen tegen de rivierkreeften, gericht op herstel van de vegetatie / het ecosysteem te
ontwikkelen.
Hiertoe is de Distelvinkplas geïsoleerd van de omgeving middels een scherm om de hele plas en de randen, inclusief een stuk moerasbos. Langs het
scherm zijn aan weerszijden emmers geplaatst, zodat we informatie kregen over de kreeften die het gebied wilden verlaten of juist er in wilden gaan.
Tijdens de pilot zijn via merken en terugvangen de kreeften geteld, vissen, zoals blankvoorn en brasem, die de bagger doen opwervelen zijn
weggevangen. Na 2 jaar bleek het water weer helder tot op de bodem. En de bodem weer helemaal bedekt met kranswier.
Ook bleek uit onderzoek, dat de in de baggerlaag van de Molenpolder geen zaden van waterplanten meer voorkomen. De kiemkracht van de zaden
van de waterplanten blijkt bij een paar jaar geheel te zijn verdwenen.
De resultaten van deze pilot bleken dus zo goed, dat in 2020 is gestart met een vervolgproject: “Toepassingsgereed maken biomanipulatie Kreeften:
Herstel Aquatisch ecosysteem met reductie uitheemse rivierkreeften in Molenpolder 2020-2022”. Zie hiervoor bijlage 6.
In hoofdstuk 3.3.5. De waterkwaliteit i.r.t. de Amerikaanserivierkreeft is dit onderwerp uitgebreid besproken.
3.6.7.3.
Amerikaanse vogelkers
Jaarlijks worden de Amerikaanse vogelkersen geïnventariseerd, afgezaagd of gemarkeerd met een rood lint. Gedurende de winter worden die bomen
dan weggezaagd. Hiervoor zijn nu twee methoden. Door de stam af te zagen op ca. 75 cm kan in de loop van de jaren het schot makkelijk worden
verwijderd. Een andere methode is de stam gelijk met de bodem af te zagen, zodat de opslag makkelijk met de e-zeis kan worden afgezaagd. Na een
paar jaar zal de stam wel verrot zijn. Om dat te bevorderen wordt de stam na het afzagen een aantal keren met de motorzaag verticaal ingezaagd.
Stammetjes kunnen ook met de e-zeis worden doorgezaagd met het driehoeksmes, dikkere stammen kunnen op deze wijze worden geringd.
3.6.7.4.
Overige soorten

Kornoelje, waarschijnlijk de Canadese, is op een aantal plekken op Gravingen ooit aangeplant. Het is geen overheersende soort. Maar woekering
wordt tegengegaan.

Trosbosbes. Decennia geleden is op het private landje tegenover de Onverdeelde helft langs de sloot een moestuin aangelegd, waar o.a.
trosbosbes is aangeplant. Van daar uit is deze soort ontsnapt. Het blijkt een erg riskante soort te zijn, die met name in het oosten van het land in
de venen grote schade berokkent. Samen met de eigenaren van dit particuliere stuk zijn daar veel trosbessen uitgestoken. Op Gravingen zelf zijn
ook enkele tientallen struiken uitgegraven, soms al heel forse exemplaren. Zo af en toe wordt nog een exemplaar aangetroffen.

Reuzebalsemien. Deze soort blijkt -als zaadvorming wordt voorkomen - makkelijk te kunnen worden uitgeroeid. De plant heeft een taaie stengel,
die bij voorzichtig uittrekken niet breekt. Het is een eenjarige soort, en de zaden overleven niet lang.

Gewone esdoorn, rododendron (buiten de bebouwde omgeving) worden verwijderd, alsmede tamme kastanje (hoewel daar wel discussie over
mogelijk is). De esdoorn wordt op dezelfde manier behandeld als de Am. vogelkers.

Theeboompjes. Ooit aangeplant en kan zeker in de oevers van de sloten en petgaten behoorlijk woekeren. Wordt in principe overal weggemaaid,
tenzij deze een zichtwerende functie heeft.

De muskusrat wordt bestreden in het kader van de nationale muskusratten bestrijding.

Katten, al dan verwilderd: een gevoelig punt van aandacht.

Grauwe gans, Canadese gans en nijlgans, idem.
3.6.7.5.
Preventie
Het hele jaar door worden de ongewenste exoten in de gaten gehouden en zo nodig verwijderd.
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Branden van riet proberen we tegenwoordig zo veel mogelijk te
voorkomen

Riet en takken kunnen goed worden gebruikt om oeverafslag en
daarmee het verdwijnen van de legakkers te voorkomen

De hooihopen kunnen na een aantal jaren met een kraantje worden
afgegraven in de verwachting dat de onderlaag is veraard.

Hout is altijd nodig voor de houtkachels en de sauna.
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3.6.8. Materialen uit het terrein
Het verwerken van hooi en riet
Verspreid over het terrein liggen hopen waar het gemaaide materiaal kan worden opgeslagen. Het drogere materiaal werd verbrand. Hiervoor is een
brandvergunning geldig. Alvorens wordt gebrand wordt dit gemeld aan de brandweer, conform de instructies uit de vergunning. Het branden vindt
tegenwoordig in principe altijd plaats op de paden, en niet in de kruidenrijke vegetatie.
We willen het branden graag zo veel mogelijk voorkomen vanwege de CO2-uitstoot. In de winter 2019-2020 is het maaisel zo veel mogelijk verwerkt in
de paden, in plaats van de vlonders. Er is toen niet gebrand, en dat willen we graag zo houden.
De hooihopen worden steeds voller. In 2019 en 2020 hebben we met succes gedaan een aantal oude hooihopen afgebroken om daarmee de paden
open te hogen, of om vlonders te vervangen door paden van organisch materiaal, versterkt met de oude vlonderplanken en/of matten van kunststof.
Te nat materiaal wordt ook verwerkt op onder andere het Veendijkje en het toegangspad om deze te versterken en afslag door wind en graverij van
onder andere de rivierkreeft tegen te gaan.
De ponton (met buitenboordmotor) blijkt erg handig te zijn om over het water het zware, want erg natte maaisel (Truxor) te vervoeren van bijvoorbeeld
het Poortmoeras bij de brug naar het Veendijkje.
Het verwerken van hout en takken – dode bomen beleid
Hout dat vrij komt bij het hakhout beheer, omgevallen bomen die in de weg liggen, het afzetten van wilgen etc. wordt in principe allemaal afgevoerd
naar de houtberging om daar verder te worden verwerkt. Takken worden in principe ter plaatse versnipperd om te worden verwerkt in snipperpaden en
om laagtes in het terrein op te vullen om het maaien met de gazonmaaier wat te vereenvoudigen en schade aan het maaimest re voorkomen.
Dode bomen die niet in de weg liggen blijven in principe liggen. Eventueel wordt er een stuk stam tussenuit gezaagd om de doorgang mogelijk te
houden. Ook bomen die in het water liggen blijven liggen zolang de doorvaart niet wordt versperd. Dood hout leeft!
Molshopen als reliëfvormers
Molshopen: reliëf is erg belangrijk voor de ecologische variatie. Zo worden oude molshopen gebruikt door mieren om daarin hun nest te maken. Over
de soorten van mieren op ons terrein, dat is een vak apart, is eigenlijk nog niets bekend. Nu we vrijwel alles met de e-zeis maaien hoeven we geen
rekening meer te houden met de messen, behalve op de paden die met de zitmaaier worden gemaaid. We laten deze molshopen zo veel mogelijk in
takt om te bezien wat de “natuur” er mee gaat doen.
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4.

Zonering
Gravingen maakt deel uit van een beschermd natuur- en stiltegebied.
Door bepaalde terreingedeelten voor de leden recreatief aantrekkelijk te maken bieden andere gedeelten meer ongestoorde
vestigingsmogelijkheden voor flora en fauna. Dit wordt bereikt door voor de bezoekers aantrekkelijke voorzieningen zo veel mogelijk bij elkaar
te situeren. Recreatie vindt dus zo veel mogelijk rond Zoddestein en de Sauna plaats. Door het toepassen van een systeem van zonering is er
evenwicht in ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen.
Gravingen is ingedeeld in de volgende twee zones

Zone 1 Intensief te gebruiken terreingedeelten.

Zone 2 Extensief te gebruiken terreingedeelten.
De legakkers vanaf het toegangspad tot Noordereind (o.a. Zonneweide, Passage) en vanaf het kampeerveld (de Vriesakker) tot Zoddestein (o.a. de
speelweide) en het terreindeel tussen de Sauna en Zoddestein zijn er dus in de eerste plaats voor extensieve recreatie. De rest van Gravingen is in de
eerste plaats natuur en daarmee ook stiltegebied.
Zone 1 Intensief te gebruiken terreingedeelten
Deze druk gebruikte terreindelen en gebouwen zijn bij elkaar gesitueerd. Het betreft onder andere de ligweiden, de Alkoof, het kinderterrein,
Schilfgard, het toegangspad, de vlonderpaden, de Zwemvijver, de jeu de boules baan en het volleybal-/badmintonveld. Tevens behoren tot
deze categorie de kleine, intensief gemaaide grasvlakten van de Margrietenwei, Noordeinde en Passage en de kampeerwei.
Zone 2 Extensief te gebruiken terreingedeelten
Dit zijn de overige delen, zie het kaartje.
We verzamelen op Gravingen ook geen dieren, planten, vruchten of paddenstoelen, dus gaan ook niet vissen. Een braam mag je natuurlijk
onder het wandelen best proeven of een kreeft vangen met een schepnetje of stukje touw. Maar het leuke is als iedereen van de natuur kan
blijven genieten. Dus daarom geen bramen verzamelen voor thuis om jam te maken. En ook geen lekker potje koken met de paddenstoelen
uit het veld.
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5.Organisatie beheer en onderhoud
Het Afdelingsbestuur
Het Afdelingsbestuur is belast met dagelijks beheer van het terrein en het toezicht op de naleving van de voor het terrein geldende
reglementen en de uitvoering van door het hoofdbestuur gegeven aanwijzingen.
Voor het natuurbeheer van Gravingen is voor dit doel een Groenbeheercommissie in het leven geroepen. Deze commissie geeft leiding aan
het groenbeheer op het terrein en is verantwoording schuldig aan het terreinbestuur. De commissie heeft een voorzitter, die tevens het
bestuurslid Terrein- en Groenzaken is. In 2020 bestaat deze commissie verder uit Hester Soomers, Han van Dobben en Lein Wisse.
Het beleid is er op gericht het onderhoud zoveel mogelijk door de eigen leden te laten uitvoeren. Incidenteel wordt specialistisch of te
omvangrijk werk uitbesteed (zoals het maaien met de Truxor - amfibiemaaier).
In principe wordt er tussen eind juni en begin april in het groen gewerkt, rekening houdend met de natuurwaarden, en mogelijke verstoring. De
Dinsdaggroep, die zich vooral richt op de gebouwen en de infrastructuur kent ook een “groene afdeling”. Dit betekent dat er globaal zo’n 60 70 groenwerkdagen zijn, dit nog los van de voorbereidende werkzaamheden door enkele individuen. Er wordt meestal gewerkt van 10.00 uur
tot 12.30 uur, en van 13.00 tot 14.00 uur door gemiddeld 10 personen. Dat is ruim 2000 uur per jaar voor het groenbeheer.
Natuurcollectief Utrecht
Om de SNL-subsidie te kunnen verkrijgen heeft Zon en Leven, Gravingen zich aangesloten bij het Natuurcollectief Utrecht. Daartoe wordt
Gravingen gecertificeerd als natuurbeheerder. Dit gaat via Part-Ner,(Certificering particulier natuurbeheer en wordt aangevraagd bij de
Stichting Certificering SNL, het Subsidiestelsel Natuur en Landschap voor provinciale subsidies voor het behoud en ontwikkeling van
(agrarische natuurgebieden en landschappen.
Gebruiksovereenkomsten
De Gebruiksovereenkomst / grondgebruikersverklaring Vereniging Zon en Leven met D.E.J. de Graaf, betreffende Groot-Oost liep
van 14-10-2013 tot 13-10-2023. De looptijd is nu aangepast aan de SNL-subsidie en is nu verlengd tot 2028.
Daarin is afgesproken, dat Gravingen de betreffende delen – met name Groot-Oost – mag gebruiken en zal beheren conform het afgelopen
Beleidsplan en de nieuwe Natuurvisie met gesloten beurs. Het pad dat loopt over de hele lengte van het perceel zal regelmatig worden
gemaaid, het land wordt ten minste 1x per jaar gehooid met uitzondering van delen die nog een winter blijven staan t.b.v. de fauna. Ook is
toen bepaald dat de sloot aan de oostzijde van Groot-Oost regelmatig zal worden geschoond en open gehouden.
Vaknr. Beheertype Naam
81
84
84
84
85
87
88
89
90

N14.02
N06.01
N06.02
N17.06
N04.02
N10.02
N10.02
N14.02
N14.02

Varenbos
Oostmoeras
Oostmoeras
Oostmoeras
Oostplas
Groot-oostoever
Groot-Oost
Groot-oostsloot
Groot-oostlaan

Kad. Nr
K1645
K1645
K1645
K1645
K1645
K1645
K1645
K1645
K1645
Totaal
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Opp. in
m²
2,280
1,079
1,188
392
1,417
853
4627
872
937

13,645

Beheertype - naam

Eindbeeld 2034

Laagveenbos
Veenmosrietland en moerasheide
Trilveen
Vochtig hakhout
Zoete plas
Vochtig hooiland
Vochtig hooiland
Sloot langs bosrand
Laagveenbos

Moerasbos
Veenmosrietland
Trilveen/Veenmosrietland
Hakhout-moerasbosje
Zoete plas
Bont vochtig hooiland, sloot langs moerasbos
Bont vochtig hooiland
Sloot langs moerasbos
Moerasbos
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Gebruiksovereenkomst Vereniging Zon en Leven met Staatsbosbeheer. Deze is nu nog mondeling en in fases ontstaan (sinds 2017), een
schriftelijke overeenkomst is in voorbereiding.
Vaknr.
41
42
42
44
45
48
49
50
58
59
79
82
83
86
86
91
91
92
93

Beheertype
N14.02
N14.02
N06.01
N14.02
N14.02
N04.02
N14.02
N14.02
N14.02
N10.02
N12.02
N14.02
N12.02
N10.02
N17.06
N14.02
N17.06
N06.01
N06.02

Naam
Kikkerwei – Oude kampeerwei
Dubbele knik
Dubbele knik
Groenlandbos
Distelvinkruigte
Distelvinkplas
Houtsnipbos
Am. Vogelkersbos
Poelruitveldmoeras
Poelruitveld
Veendijkje
Varenbossloot
Oostdijkje
Oostbos
Oostbos
Moerasoerbos
Moerasoerbos
Veenreukgrasmoeras
Slangenwortelmoeras
Totaal

De terreinverdeling is thans als volgt:
Eigendom Zon en Leven / Gravingen
In gebruik en beheer van Staatsbosbeheer
In gebruik en beheer van D. de Graaf
Totaal eigendom en beheer
Of anders uitgedrukt

Kad. Nr
1141
1140
1141
1141
1140
1271
1271
1271
1271
1271
1137
1137
1137
1137
1137
1137
1137
1137
1137

Opp. in m²
2,197
1,626
138
6,161
140
605
2,857
8,633
627
3,448
391
132
4,107
111
3,339
7,583
616
1,630
1,628

Beheertype - naam
Laagveenbos
Laagveenbos
Veenmosrietland en moerasheide
Laagveenbos
Laagveenbos
Zoete plas
Laagveenbos
Laagveenbos
Laagveenbos
Vochtig hooiland
Kruidenrijk grasland
Laagveenbos
Kruidenrijk grasland
Vochtig hooiland
Vochtig hakhout
Laagveenbos
Vochtig hakhout
Veenmosrietland en moerasheide
Trilveen

Eindbeeld 2034
Bospad
Moerasbos
Veenmosrietland
Moerasbos
Moerasbos
Zoete plas
Moerasbos
Moerasbos
Moerasbos
Bont vochtig hooiland
Bloemrijk grasland
Moerasbos
Bloemrijk grasland
Bont vochtig hooiland
Hakhoutbos in ontwikkeling
Moerasbos
Overgang veenmosrietland - Moerasoerbos
Veenmosrietland
Trilveen/Veenmosrietland

45,969

92.556 m2
45.969 m2
13.645 m2
152.170 m2
15,22 ha

Kwaliteitshandboek.
Om in aanmerking te komen voor de SNL-subsidie gaat de vereniging Zon en Leven / Gravingen zich aansluiten bij het Natuurcollectief Utrecht.
Hiervoor dient Gravingen zich als natuurbeheerder te laten certificeren. Daartoe is een Kwaliteitshandboek opgesteld, dat als een apart
document in het archief is opgenomen.
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Najaarsidylle
Zoddesteinplas
natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020

112

112

BIJLAGEN
Bijlage 1. Monitoringsprogramma Natuur en Landschap
1. Monitoringsplan Gravingen
1.1. Methodiek algemeen
Op Gravingen vindt veel natuurmonitoring plaats. Het doel van deze
monitoring is tweeledig: enerzijds is de monitoring noodzakelijk en zeer
waardevol voor onze eigen beheerevaluatie. Met behulp van de
monitoringsgegevens kunnen vragen beantwoord worden als:
 hoe ontwikkelt de flora, fauna en vegetatie zich in het gebied,
 heeft het beheer het gewenste effect, en
 is het nodig om bij te sturen’?
Anderzijds voldoen we hiermee aan een monitoringsverplichting die
voortvloeit uit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Gravingen
is per 2021 ‘SNL-gecertificeerd’ en heeft daarmee een monitoringsplicht,
waarbij de landelijke ‘SNL-methodiek’ dient te worden gevolgd
(“Werkwijze monitoring en beoordeling Natuurnetwerk en
Natura2000/PAS”, Bij12, 2018).
Dit monitoringsplan is opgedeeld in twee delen:
 In deel 1 wordt de methodiek voor de SNL-monitoring beschreven.
Gravingen kiest er voor deze monitoring uit te laten voeren door de
Provincie Utrecht (tegen korting op de SNL-subsidie). Dit doen we
om zeker te zijn van continuïteit, aangezien de inzet van leden van
Gravingen als monitoringsvrijwilligers niet altijd te garanderen is.
De frequentie van de SNL-monitoring en het aantal soortgroepen
dat binnen SNL-monitoring valt is beperkt.
 Deel 2 beschrijft de gebiedsspecifieke monitoring die door leden
van Gravingen zelf wordt uitgevoerd. Deze monitoring vinden we
belangrijk, aangezien we hiermee een hogere
monitoringsfrequentie kunnen bereiken, soortgroepen kunnen
toevoegen die we relevant vinden (bijvoorbeeld omdat ze iets
zeggen over het beheer), maar die niet binnen de SNL-monitoring
vallen en/of we hiermee gebiedsspecifieke vragen kunnen
beantwoorden. Deze monitoring is echter afhankelijk van
vrijwilligers, waarvan de inzet minder zeker is.
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De door ons verzamelde gegevens stellen we aan de provincie ter
beschikking. Indien mogelijk en wenselijk wordt voor onderdelen van de
‘gebiedsspecifieke monitoring’ aangesloten bij de SNL-methodiek. In die
gevallen garandeert het volgen van bovengenoemde 'Werkwijze
monitoring...' dat deze onderdelen bruikbaar zijn voor de SNL monitoring.
Het SNL kent een monitoringcyclus van zes jaar (12 jaar voor vegetatie).
Hierop aansluitend hebben wij onze beheerplancyclus aangepast naar 12
jaar, met een mid-term evaluatie na 6 jaar. Hierdoor lopen we in de pas
met SNL.
1.2. Deel 1. SNL-monitoring; uitgevoerd door Provincie Utrecht
SNL-monitoringsmethodiek algemeen
Op Gravingen wordt SNL-monitoring uitgevoerd door de Provincie Utrecht
volgens de landelijk vastgestelde methodiek “Werkwijze monitoring en
beoordeling Natuurnetwerk en Natura2000/PAS” (Bij12, 2018). Hiervoor
dienen per beheertype bepaalde soortgroepen te worden gemonitord (zie
tabel 1).
Afhankelijk van het beheertype van een perceel wordt een
vegetatiekartering en/of structuurkartering uitgevoerd en/of een
soortkartering van een of meer van de volgende soortgroepen: flora,
broedvogels, dagvlinders, libellen, sprinkhanen.
Voor de vegetatiekartering wordt naast de in Bij12 (2018) beschreven
methodiek uitgegaan van het meest recente vegetatieprotocol (Protocol
Vegetatiekartering 2.5) en de Standaardlijst van plantengemeenschappen
in Nederland (Revisie vegetatie van Nederland, Schaminee et al. 2017).
Voor de soortkarteringen wordt een groslijst opgesteld van kwalificerende
soorten (SNL) voor de in het gebied voorkomende beheertypen en de
typische soorten van de voorkomende N2000-habitattypen. Deze soorten
worden in ieder geval in alle beheertypen binnen het terrein gekarteerd
indien aanwezig. Uitzondering hier op zijn de over het algemeen algemene
soorten van beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland; deze
hoeven alleen in N12.02 te worden gekarteerd. Daarnaast worden Rode
lijstsoorten van de categorie bedreigd tot en met uitgestorven
meegenomen in alle beheertypen.
De Provincie draagt er tevens zorg voor dat de monitoringsgegevens
worden ingevoerd in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)
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Code

Beheertype

Vegetatie

flora

structuur

broedvogels

dagvlinders

sprinkhanen

libellen

N04.02

Zoete plas

KRW

KRW

KRW

KRW

KRW

KRW

KRW

N05.03

Veenmoeras (komt vrijwel niet voor)

12

6

6

6

N06.01

Veenmosrietland en moerasheide

12

6

N06.02

Trilveen

12

6

N10.02

Vochtig hooiland

12

6

N12.02

Kruiden- en faunarijk grasland

*12

6

N14.02

Hoog- en laagveenbos

12

6

6
6

6
6

6

6

6
6

N17.06
Vochtig- en hellinghakhout
6
6
*enkel habitattypen-kaart
Tabel 1. Te monitoren soortgroepen binnen de SNL-monitoring per in Gravingen voorkomend beheertype. De getallen in de groene cellen geven de
minimaal verplichte frequentie weer (6=eens per 6 jaar, 12=eens per 12 jaar).
1.3. Vegetatiekartering
De werkwijze voor vegetatiekarteringen volgt zoals de andere ‘SNLmonitoringen’ de ‘Werkwijze Monitoring...’ (Bij12, 2018). Daarbij wordt
uitgegaan van het meest recente Vegetatieprotocol (Momenteel Protocol
Vegetatiekartering 2.5., 2017) en de Standaardlijst van
plantengemeenschappen in Nederland, zoals opgenomen in de Revisie
Vegetatie van Nederland (juni 2017). De vegetatietypen worden voor zover
relevant eveneens vertaald naar Habitattypen (N2000).
Kort samengevat is de methode als volgt:
Indien mogelijk wordt voorafgaand aan het veldwerk een luchtfotointerpretatie uitgevoerd waarbij de voorlopige belijning ingetekend wordt. In
het veld worden aan elk vooraf onderscheiden vlak één of meerdere
vegetatietypen toegekend. Indien nodig wordt de belijning van de vlakken
in het veld aangepast. Een vlak kan alleen meerdere vegetatietypen
bevatten als sprake is van kleinschalige mozaïeken of gradiënten, die niet
afzonderlijk zijn uit te tekenen.

natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020

Vlakken zijn minimaal 25x25 m² ; dit kleinste vlak kan een complexe
eenheid betreffen met meerdere vegetatietypen. Voor waardevolle
vegetatietypen die op kleinere oppervlakte dan de gekarteerde schaal
voorkomen, moeten kleinere vlakken worden aangehouden.
Ter ondersteuning van de vegetatiekartering worden van alle
onderscheiden vegetatietypen representatieve vegetatieopnamen
gemaakt, waarin de vegetatie gedetailleerd en op gestandaardiseerde
wijze beschreven wordt op een klein proefvlak. De vegetatieopnamen
worden gemaakt met behulp van de 9-delige schaal van Braun-Blanquet.
Uitgegaan wordt van minstens één opname van elk type op het laagste
niveau. Korstmossen en mossen worden meegenomen in de opnamen en
indien nodig nagedetermineerd met binoculair en microscoop.
De vegetatiekartering wordt in één ronde uitgevoerd op een moment dat
de vegetatie optimaal ontwikkeld is.
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1.4. Florakartering
De aanwezigheid
1.4.
Florakarteringvan soorten wordt genoteerd met een stip per
groeiplaats, in het zwaartepunt van voorkomen. Bij groeiplaatsen groter
De aanwezigheid
van bij
soorten
wordt
met een
stip per
dan 2500 m² (50
50 meter
of genoteerd
een equivalent
hiervan)
wordt een stip met
groeiplaats,
in
het
zwaartepunt
van
voorkomen.
Bij
groeiplaatsen
groter
abundantie gegeven per 2500 m². Kleine, zeer duidelijke geïsoleerde
dan 2500
m²
(50
bij
50
meter
of
een
equivalent
hiervan)
wordt
een
stip met
groeiplaatsen worden apart met een stip en abundantie gekarteerd.
abundantie
per 2500
m².goede
Kleine,kant
zeervan
duidelijke
Stippengegeven
worden altijd
aan de
paden, geïsoleerde
sloten,
groeiplaatsen
wordenenapart
met een
stip en abundantie gekarteerd.
perceelgrenzen
dergelijke
gekarteerd.
Stippen
worden altijd
aan de goede
kant van
paden, sloten,
De aantallen
of oppervlakten
worden
genoteerd
met de Floron-schaal, A-G
perceelgrenzen
en notatiewijze
dergelijke gekarteerd.
(Figuur 1). De
(aantal, pol, oppervlakte, bloeistengels) is
De aantallen
of oppervlakten
genoteerd
met
de Floron-schaal,
afhankelijk
van de soort. worden
Wat dit betreft
wordt
gewerkt
conform de A-G
Floron(Figuur
1). De notatiewijze (aantal, pol, oppervlakte, bloeistengels) is
handleiding.
afhankelijk
de soort. Wat dit
betreft
wordt gewerkt
conform
desoorten
Floron- van
Aan devan
karteersoortenlijst
met
SNL-soorten
worden
typische
handleiding.
N2000-habitattypen toegevoegd, Rode Lijstsoorten (categorie bedreigd tot
Aan en
de met
karteersoortenlijst
metinvasieve
SNL-soorten
worden
typische soorten van
uitgestorven) en
exoten
toegevoegd.
N2000-habitattypen toegevoegd, Rode Lijstsoorten (categorie bedreigd tot
en met uitgestorven) en invasieve exoten toegevoegd.

Figuur 1 Floron-schaal.
Figuur
1 Floron-schaal.
Minimaal
80% van de groeiplaatsen van de karteersoorten wordt
vastgelegd. Voor die percelen waarbij zowel een flora- als een
Minimaal
80% van de groeiplaatsen
van de
wordt
vegetatiekartering
wordt uitgevoerd,
kankarteersoorten
de florakartering
in het jaar dat
vastgelegd.
Voor
die
percelen
waarbij
zowel
een
floraals
een
tevens een vegetatiekartering wordt uitgevoerd, uitgevoerd worden
vegetatiekartering
wordt uitgevoerd,
kan florakartering
de florakartering
in het jaar dat
volgens de methode
‘geïntegreerde
bij vegetatiekartering’
tevens
een 2018).
vegetatiekartering wordt uitgevoerd, uitgevoerd worden
(Bij12,
volgens de methode ‘geïntegreerde florakartering bij vegetatiekartering’
(Bij12, 2018).
1.5. Structuurkartering
De structuurkartering
hoeft in Gravingen voor SNL alleen uitgevoerd te
1.5.
Structuurkartering
worden voor beheertype N05.03 Veenmoeras (niet op Gravingen
De structuurkartering
hoeft in
Gravingen
voor SNLgrasland,
alleen uitgevoerd
te ons
gekarteerd) en N12.02
Kruidenen faunarijk
maar zal door
worden
Veenmoeras
(niet
op2,Gravingen
voorvoor
het beheertype
hele terrein N05.03
uitgevoerd
worden (zie
deel
structuurkartering).
gekarteerd) en N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland, maar zal door ons
voor het hele terrein uitgevoerd worden (zie deel 2, structuurkartering).
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Structuurelementen worden gekarteerd op basis van een recente luchtfoto
of in het veld. Per perceel wordt een percentage voor elk structuurelement
Structuurelementen
worden gekarteerd op basis van een recente luchtfoto
toegekend.
of in het veld. Per perceel wordt een percentage voor elk structuurelement
toegekend.
Hieronder zijn voor bovengenoemde beheertypen de te karteren
structuurelementen weergegeven.
Hieronder zijn voor bovengenoemde beheertypen de te karteren
structuurelementen
weergegeven.
Structuurelement
Minimum %
Maximum %
Water
5
20
Structuurelement
Minimum %
Maximum %
Krabbenscheervelden
5
Water
5
20
Waterriet (riet met voeten in het water)
5
Krabbenscheervelden
5
Riet, hoge zeggen en/of hoge biezen
30
60
Waterriet (riet met voeten in het water)
5
Struweel en bosjes, incl. solitaire bomen
5
10
Riet,Tabel
hoge 2.
zeggen
en/of
hoge
biezen
30
60
Te karteren structuurelementen voor N05.03 Veenmoeras.
Struweel
en bosjes,
incl. solitaire
bomennaar de percentages
5
Minimum
en Maximum
verwijzen
per 10
Tabel
2. Te karteren structuurelementen
voor N05.03
Veenmoeras.
structuurelement
waartussen het element
als ‘goed’
wordt
Minimum
en Maximum verwijzen naar de percentages per
beoordeeld.
structuurelement waartussen het element als ‘goed’ wordt
beoordeeld.
Structuurelement
Min. %
Max. %
Hoog struweel, incl. braam-, gagel- en
5
20
Structuurelement
Min. %
Max. %
bremstruweel
Hoog struweel, incl. braam-, gagel- en
5
20
Solitaire bomen en kleine bosjes (>5 m)
1
5
bremstruweel
Meter slootlengte / hectare*
100
Solitaire bomen en kleine bosjes (>5 m)
1
5
* Slootlengte is in meter/ha, geen percentage
Meter slootlengte / hectare*
100
Tabel 3. Te karteren structuurelementen voor N12.02 Kruiden- en
* Slootlengte
is Minimum
in meter/ha,
percentage
faunarijk
grasland.
engeen
Maximum
verwijzen naar de
Tabel
3. Te karteren
voor N12.02
Kruidenpercentages
perstructuurelementen
structuurelement waartussen
het
elementen
als ‘goed’
faunarijk
Minimum en Maximum verwijzen naar de
wordtgrasland.
beoordeeld.
percentages per structuurelement waartussen het element als ‘goed’
wordt beoordeeld.
1.6. Zoogdieren:
In 2019
kon een “flits-onderzoek” naar muizen worden gedaan. Dat
1.6.
Zoogdieren:
leverde 151 vangsten op in 8 soorten. Verder incidenteel onderzoek naar
In 2019
een “flits-onderzoek”
naar
worden
gedaan.
Dat
het kon
voorkomen
van zoogdieren
opmuizen
Gravingen
is zeker
wenselijk.
leverde 151 vangsten op in 8 soorten. Verder incidenteel onderzoek naar
het voorkomen van zoogdieren op Gravingen is zeker wenselijk.
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1.7. Broedvogels
Bij de broedvogelmonitoring wordt de BMP-methodiek die door SOVON
ontwikkeld is aangehouden (van Dijk & Boele, 2011). Kort gezegd houdt dit
in dat in vijf ronden (5 x het hele gebied) in de vroege ochtend vogels in
kaart worden gebracht die zich territoriaal gedragen of anderszins
aangeven ter plaatse broedvogel te (kunnen) zijn. Het is in het kader van
SNL niet nodig om nachtelijke bezoeken te brengen. De bezoeken vinden
plaats tussen maart en juni, met een minimale tussentijd van 10 dagen. Na
afloop van het broedseizoen worden de waarnemingen volgens vaste
criteria herleid tot aantallen territoria/broedparen per soort (SOVON, 2020).
Soorten die niet geteld hoeven te worden tijdens de SNL-monitoring zijn:
fazant, fitis, gaai, gierzwaluw, goudhaan, groenling, heggenmus, holenduif,
houtduif, huismus, kauw, kleine karekiet, koolmees, meerkoet, merel,
pimpelmees, rietgors, roodborst, soepeend, spreeuw, staartmees,
stadsduif, tjiftjaf, tuinfluiter, Turkse tortel, vink, waterhoen, wilde eend,
winterkoning, zwarte kraai, zwartkop.
1.8. Insectenkartering
Dagvlinders en libellen worden op zicht gedetermineerd. Hierbij wordt zo
nodig een verrekijker gebruikt. Sprinkhanen worden, afhankelijk van de
soort, gedetermineerd op zicht of op gehoor.
Er wordt bij de karteringen zoveel mogelijk aandacht besteed aan kansrijke
locaties, zoals randzones, overgangen en bijzondere vegetaties. De
waarnemingen worden met een resolutie van maximaal 100 x 100 meter in
het veld ingevoerd, waarbij de stippen worden gezet op de locatie waar de
soort ook daadwerkelijk is gezien.
Na afloop van de inventarisatie is, conform ‘Werkwijze monitoring en
beoordeling Natuurnetwerk en Natura2000/PAS’ (2018), 90% van de hahokken ten minste eenmaal (libellen) of tweemaal (dagvlinders en
sprinkhanen) tweemaal bezocht.
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Insecten worden alleen gemonitord onder bepaalde omstandigheden, te
weten:
Dagvlinders & Sprinkhanen:

Tussen 10:00 en 18:00 uur.

Bij een temperatuur van minimaal 17ºC (vlinders) of 20 ºC
(sprinkhanen) en een bewolkingspercentage van maximaal 50%.

Er wordt niet gemonitord bij regen en/of een windkracht van meer
dan 5 Beaufort (vlinders) of 3 Beaufort (sprinkhanen).
Libellen:

Tussen 11:00 en 18:00 uur.

Bij een temperatuur van minimaal 17ºC en een
bewolkingspercentage van maximaal 50%.

Er wordt niet gemonitord bij regen en/of een windkracht > 5
Beaufort
Door middel van afdoende herhalingsbezoeken worden soorten per
oppervlakte-deeleenheid van 1 ha met ongeveer 80% zekerheid
aangetroffen, indien aanwezig. Om dit te garanderen is de periodekeuze
van de veldbezoeken van groot belang. Toch kunnen deze perioden niet al
te strikt worden gehanteerd omdat rekening moet worden gehouden met
perioden met slecht weer.
1.9 Timing herhalingsbezoeken
De SNL-methodiek gaat in principe uit van drie veldbezoeken voor
dagvlinders en libellen (en sprinkhanen in ronde 3):
ronde 1: half mei-half juni (dagvlinders en libellen)
ronde 2: half juni- half juli (dagvlinders en libellen)
ronde 3: half juli- half augustus (dagvlinders, libellen en sprinkhanen)
Gezien de kwalificerende soorten sprinkhanen voor de in Gravingen
voorkomende beheertypen (moerassprinkhaan en zompsprinkhaan) is het
niet nodig een vierde bezoek uit te voeren tussen half augustus en half
september.
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2. Gebiedsspecifieke en aanvullende monitoring
SNL-monitoring beslaat enkele soortgroepen. Er zijn echter meer
soortgroepen die interessant kunnen zijn en iets kunnen zeggen over de
ontwikkeling en kwaliteit van het natuurgebied. Daarnaast vragen
bepaalde beheervragen om bepaalde monitoringsmethodieken die niet
altijd gedekt worden met de SNL-methodiek. Om die reden worden,
afhankelijk van de capaciteiten op Gravingen aanvullende
monitoringsactiviteiten uitgevoerd.
2.1. Vegetatieopnamen in pq’s
Middels vegetatieopnamen kan de vegetatieontwikkeling nauwkeurig
gevolgd worden. Het is waardevol om, aanvullend op de 12-jaarlijkse
vegetatiekartering, van een aantal locaties jaarlijks te volgen hoe de
vegetatie zich ontwikkelt, om tijdig te kunnen ingrijpen indien nodig.
De methodiek die wordt gehanteerd bij het opnemen van
vegetatieopnamen behelst ten eerste het uitzetten van een proefvlak in
een zo homogeen mogelijk stuk vegetatie. Afhankelijk van het soort
vegetatie kan de grootte van het proefvlak variëren van enkele vierkante
decimeters tot enkele honderden vierkante meter: voor lage vegetaties zijn
de opnamevlakken 2x2 meter, voor ruigten 3x3 meter, voor struwelen 5x5
meter en voor bossen 10x10 meter. Binnen de grenzen van het proefvlak
worden alle plantensoorten (inclusief mossen en veenmossen) genoteerd
en wordt van iedere soort geschat met welke hoeveelheid deze voorkomt
(Hennekens, 2020). We maken gebruik van de 9-delige schaal van BraunBlanquet.
Binnen veenmosrietland en trilveen worden in totaal minstens 3 pq’s
uitgezet, binnen de graslanden 2 of 3, binnen het bos 2 of 3 en binnen
open water 3, waaronder in ieder geval 1 in de Distelvinkplas. Alle pq’s
worden tweejaarlijks opgenomen, waarbij de helft van de pq’s in de even
jaren en de andere helft in de oneven jaren wordt opgenomen, om de
tijdsinspanning te beperken.
2.2. Florakartering

binnen het perceel gestipt. In tegenstelling tot bij de SNL-monitoring
worden echter wel álle soorten genoteerd.
Zo mogelijk inclusief de mossen en veenmossen, voor zover we gebruik
kennen maken van deze specifieke deskundigeheid.
2.3. Vogels
In principe worden alle vogelsoorten op Gravingen geteld, vooral ook om
op wat langere termijn tendensen te kunnen zien, bijvoorbeeld
verschuivingen van moerasvogels naar bosvogels of omgekeerd.
Zo mogelijk worden ook een of meerdere nachttellingen gedaan (houtsnip,
uilen etc.).
2.4. Insecten
Net zoals voor broedvogels wordt voor vlinders en libellen naast de SNLkartering jaarlijks monitoring uitgevoerd door vrijwilligers van Gravingen,
indien vrijwilligers beschikbaar zijn.
Nachtvlinders
Met enige regelmaat worden nachtvlinders sinds 2020 geïnventariseerd
met behulp van een lichtval. Het is de bedoeling dit uit te breiden met lamp
en laken.
Sprinkhanen
Speciale aandacht verdient de veenmol, die vooral tijdens de (vroege)
avonden geteld moet worden.
Spinnen:
Het zou interessant zijn om ook over deze soortengroep (hoewel natuurlijk
geen insect) meer te weten te komen, zoals de oeverspin. Maar natuurlijk
ook over de andere soortengroepen. Hopelijk vinden we daarvoor ook
specialisten.

Aanvullend op de SNL-florakartering die de Provincie uitvoert karteren we
flora in het gehele terrein (inclusief paden en recreatie-deel) tweejaarlijks
zelf op een wat grovere schaal: per perceel wordt een soortenlijst met in
dat perceel voorkomende soorten opgesteld, met abundantie (FLORONschaal) per soort. Deze soorten worden dus niet op de exacte locatie
natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020
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2.5. Waterkwaliteit/ Distelvinkplas
In de Distelvinkplas is het kreeftenproject uitgevoerd. In het vervolgproject,
dat direct ten westen van Gravingen wordt uitgevoerd blijft de
Distelvinkplas ook een rolspelen (ontwikkelingen in de fauna,
herintroductie verdwenen flora). Dit is onderdeel van het uitvoeringsplan,
dat door ATKB wordt uitgevoerd. Na afloop van dit project wordt de
Distelvinkplas door Gravingen verder gemonitord (t.z.t. nader uit te
werken).
Daarnaast worden in deze plas wekelijks het doorzicht gemeten met een
seccimeter en wordt de waterkwaliteit jaarlijks bepaald middels de
Bisel-methodiek (o.a. macrofauna en uiterlijke kenmerken en chemische
eigenschappen van het water).
Ter vergelijking, en om de overige wateren te volgen, wordt dezelfde
methode toegepast in de Vijverbosplas en de Zoddesteinplas.
Wenselijk is om naast bovenstaande monitoring tevens de
vissensamenstelling en de dichtheid van de Amerikaanse rivierkreeft te
monitoren op deze drie locaties.
2.6. Nestkasten & eikenprocessierups
De eerste jaren werd vanaf de tweede helft van mei tot de eerste helft van
juli, ongeveer wekelijks de eiken op ons terrein gecontroleerd op
rupsnesten. Deze werden dan weggebrand met het aan een hengel in
lampolie gedrenkte doek onder het nest te laten branden. (totaal aantal
onder de 10 per jaar)
Eind 2018 zijn 7 mezennestkastjes opgehangen verdeeld over het terrein
(minimaal op 40 meter afstand van elkaar), in 2019 zaten in alle kasten
toen mezennesten.
Ook bleven we in 2019 de rupsnesten (meer dan twintig) weg branden
omdat deze vrijwel allemaal in eikenbomen zaten waar mensen langs
konden lopen.
Voor het broedseizoen in 2020 zijn nog zeventien mezenkasten
opgehangen op voldoende afstand van elkaar. In minder dan de helft was
met zekerheid te zeggen dat er in gebroed was. (exacte cijfers heeft Wim
van de Vegte.
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We hebben ook dit jaar de gevonden rupsennesten weggebrand (13) wel
leek het of deze minder vol met rupsen zaten. We gaan nog wel bezien of
we de gevonden rupsennesten, bijvoorbeeld een week kunnen laten zitten
tot we ze wegbranden. Er kan dan gekeken worden of de grootte van het
nest toe of afneemt en dan kijken of wegbranden zin heeft.
Alle mezen nestkasten worden elk najaar met warmwater van binnen
schoongemaakt en dus ook gekeken of er in gebroed is.
2.7. Abiotiek
SNL-monitoring behelst niet alleen flora en fauna, maar ook abiotiek zoals
grondwaterstand (GVG), pH, en nutriëntenrijkdom. Dit wordt vaak
ingeschat op basis van expert judgement, in samenhang met de
stikstofdepositie en ruimtelijke samenhang; beide op basis van bepaalde
GIS-bestanden te bepalen.
Graag zouden we het aantal peilbuizen willen uitbreiden om inzicht te
krijgen in de percelen in de grondwaterstanden en zo mogelijk ook over de
chemie.
Voorts moeten we nog nadenken over het uitvoeren van hoogtemetingen
om de klink van de bodem te kunnen monitoren.
In overleg met Waternet wordt nagegaan hoe we de effecten van het
nieuwe peilregime zichtbaar kunnen maken.
2.8. Structuur
Nog uit te werken: structuurkartering in heel gebied, inclusief wateren en
bos, volgens SNL-methodiek. Belijnen vanaf luchtfoto?
3. Uitvoering beheer
Iedere 6 jaar worden op basis van de jaarlijkse beheerverslaglegging de
effecten van het beheer op de flora, vegetatie en de fauna geëvalueerd.
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Bijlage 2 . Kadastrale kaart, vakken, beheertypen en eindbeeld
Vaknr.
1
2
3
4
4
5
6
6
7
8
9
9
10
10
11
13
14
14
14
14

Beheertype
N14.02
N04.02
N14.02
N04.02
N12.02
N06.01
N04.02
N04.02
N12.02
N06.01
N04.02
N06.02
N06.02
N17.06
N17.06
N14.02
N10.02
N14.02
N14.02
N17.06

15
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25
26
26
27
27
28
28
28
28
29
29
29
30
31
32
32

N14.02
N14.02
N04.02
N10.02
N10.02
N14.02
N04.02
N14.02
N14.02
N04.02
N04.02
N04.02
N04.02
N06.02
N06.02
N14.02
N14.02
N14.02
N14.02
N14.02
-

Naam
Poortbosje
Poortplas
Poortlaan
Poortlaanmoeras
Poortlaan
Pluimzeggemoeras
Maliebaanplas
Maliebaanplas
Poortlaan
Poortmoeras
Poortmoeras
Poortmoeras
Futenmoeras
Futenmoeras
Garderobebos
Garderobebos
Poortlaan
Poortlaan
Poortlaan
Poortlaan
Poortlaan
Poortlaan
Poortlaansloot
Margrietenwei
Margrietenwei
Poortlaanbos
Snoekensloot
Alkoof
Kampeerwei of De Vriesakker
Kampeerwei of De Vriesakker
De Vriesbos
Zwemvijver
Zwemvijver
Eiland in Zwemvijver
Eiland in Zwemvijver
Gageldeltasloot
Gageldeltaplas
Gageldelta
Gageldelta
Gageldelta
Gageldelta
Schilfgardbos
Schilfgardbos
Schilfgardbos
Noordereind
Passage
Zonneweide
Zonneweide

Kad. Nr
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1127
1158
1127
1127
1127
1127
1127
1127
1127
1127
1127
1127
1127
1127

Opp. in m²
616
1,940
704
88
204
546
1,925
1,335
339
427
88
1,290
95
88
259
6,401
829
29
287
33

1127
1127
1127
1127
1127
1127
1127
1127
1127
1128
1128
1127
1140
1127
1140
1122
1127
1127
1140
1127
1140
1122
1123
1127
1127
1127
1127
1127

399
375
718
843
495
3,092
269
374
810
773
1,328
1,377
886
60
61
62
696
116
206
511
413
1,032
601
898
511
416
797
373

Beheertype - naam
Laagveenbos
Zoete plas
Laagveenbos
Zoete plas
Kruidenrijk grasland
Veenmosrietland en moerasheide
Zoete plas
Zoete plas
Kruidenrijk grasland
Veenmosrietland en moerasheide
Zoete plas
Trilveen
Trilveen
Vochtig hakhout
Vochtig hakhout
Laagveenbos
Vochtig hooiland
Laagveenbos
Laagveenbos
Vochtig hakhout
Laagveenbos
Laagveenbos
Zoete plas
Vochtig hooiland
Vochtig hooiland
Laagveenbos
Zoete plas
Laagveenbos
Recreatie
Laagveenbos
Laagveenbos
Zoete plas
Zoete plas
Recreatie
Recreatie
Zoete plas
Zoete plas
Trilveen/Veenmosrietland
Trilveen
Laagveenbos
Laagveenbos
Laagveenbos
Laagveenbos
Laagveenbos
Recreatie
Recreatie
Recreatie
Recreatie

Eindbeeld 2034
Moerasbos
Zoete plas
Moerasbos
Zoete plas
Bloemrijk grasland
Veenmosrietland
Zoete plas
Zoete plas
Bloemrijk grasland
Veenmosrietland
Verlandingsvegetatie
Trilveen/Veenmosrietland
Trilveen/Veenmosrietland
Overgang veenmosrietland - bos
Overgang water - bos v
Moerasbos
Bont vochtig hooiland
Moerasbos
Moerasbos
Overgang water - bos via
veenmosrietland - trilveen
Moerasbos
Moerasbos
Zoete plas
Bont vochtig hooiland / ligweide
Bont vochtig hooiland / ligweide
Moerasbos
Zoete plas
Moerasbos
Recreatie
Moerasbos
Moerasbos
Zoete plas
Zoete plas
Recreatie
Recreatie
Zoete plas
Zoete plas
Gagel en galigaan bevorderen
Trilveen/Veenmosrietland
Moerasbos
Moerasbos
Moerasbos
Moerasbos
Moerasbos
Recreatie
Recreatie
Recreatie
Recreatie

Beheer
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen

Eigendom
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven

Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen

Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
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Vaknr.
33
33
34
35
35
36
36
36
36
37
38
39
39
40
41
42
42
44
45
45
45
45
46
47
48
48
49
50
51
52
54
54
55
57
57
58
59
61
62
63
63
64
65

Beheertype
N14.02
N14.02
N14.02
N04.02
N14.02
N14.02
N14.02
N04.02
N04.02
N12.02
N14.02
N06.01
N14.02
N14.02
N06.01
N06.01
N14.02
N14.02
N14.02
N14.02
N04.02
N04.02
N14.02
N14.02
N10.02
N06.01
N10.02
N10.02
N10.02
N04.02
N04.02
N14.02
N10.02
N10.02
N06.01
N04.02
N04.02
N14.02
N14.02

Naam
Oude Saunaruigte
Saunaruigte
Bos achter Sauna
Bos achter Toiletgebouw
Bos achter Zoddestein
Kinderterrein
Zoddestein
Zoddesteinplas
Zoddestein
Wilde Bertrampad
Bos achter Kinderterrein
Zoddesteinpoel
Zoddesteinpoel
Gageldijk
Kikkerwei – Oude kampeerwei
Dubbele knik
Dubbele knik
Groenlandbos
Distelvinkruigte
Distelvinkruigte
Distelvinkruigte
Distelvinkruigte
Distelvink – omgeving
Distelvinkomgeving
Distelvinkplas
Distelvinkplas
Houtsnipbos
Am. Vogelkersbos
Oude volleybalveld
Oude volleybalveldruigte
Hazenakkersloot
Hazenakker
Hazenakker
Oude kanovijver
Oude kanovijver
Poelruitveldmoeras
Poelruitveld
Meidoornmoeras
Schilfgardmoerasje
Schilfgardplas
Schilfgardplas
Schilfgard
Jo Driessenbos

Kad. Nr
1127
1127
1127
1127
1127
1127
1127
1127
1127
1127
1127
1123
1127
1140
1141
1141
1140
1141
1140
1141
1140
1141
1140
1140
1140
1271
1271
1271
1121
1122
1120
1121
1121
1121
1122
1271
1271
1271
1122
1121
1123
1127
1123

Opp. in m²
882
272
718
696
1,425
599
249
1,534
230
64
1,223
437
510
2,173
2,197
138
1,626
6,161
316
133
140
329
629
604
1,147
605
2,857
8,633
1,226
194
35
226
1,631
1,044
957
627
3,448
1,154
230
469
1,483
610
946

Beheertype - naam
Recreatie
Recreatie
Laagveenbos
Laagveenbos
Laagveenbos
Recreatie
Recreatie
Zoete plas
Laagveenbos
Laagveenbos
Laagveenbos
Zoete plas
Zoete plas
Kruidenrijk grasland
Laagveenbos
Veenmosrietland en moerasheide
Laagveenbos
Laagveenbos
Veenmosrietland en moerasheide
Veenmosrietland en moerasheide
Laagveenbos
Laagveenbos
Laagveenbos
Laagveenbos
Zoete plas
Zoete plas
Laagveenbos
Laagveenbos
Vochtig hooiland
Veenmosrietland en moerasheide
Vochtig hooiland
Vochtig hooiland
Vochtig hooiland
Zoete plas
Zoete plas
Laagveenbos
Vochtig hooiland
Vochtig hooiland
Veenmosrietland en moerasheide
Zoete plas
Zoete plas
Laagveenbos
Laagveenbos

66
66

N12.02 Onverdeelde helft
N12.02 Onverdeelde helft

1121
1122

1,532 Kruidenrijk grasland
431 Kruidenrijk grasland

66
67
67
67
67

N14.02
N04.02
N04.02
N06.01
N06.02

1121
1121
1122
1121
1121

148
295
317
491
1,652

Onverdeelde helft
Vinkensteinmoeras
Vinkensteinmoeras
Vinkensteinmoeras
Vinkensteinmoeras

Laagveenbos
Zoete plas
Zoete plas
Veenmosrietland en moerasheide
Trilveen

Eindbeeld 2034
Recreatie
Recreatie
Moerasbos
Moerasbos
Moerasbos
Recreatie
Recreatie
Zoete plas
Moerasbos
Moerasbos
Moerasbos
Zoete plas
Zoete plas
Bloemrijk grasland
Bospad
Veenmosrietland
Moerasbos
Moerasbos
Veenmosrietland
Veenmosrietland
Moerasbos
Ruigtevegetatie
Moerasbos
Moerasbos
Zoete plas
Zoete plas
Moerasbos
Moerasbos
Bont vochtig hooiland
Veenmosrietland
Soortenrijke sloot en oever
Bont vochtig hooiland
Bont vochtig hooiland
Zoete plas
Zoete plas
Moerasbos
Bont vochtig hooiland
Bont vochtig hooiland
Veenmosrietland
Zoete plas
Zoete plas
Moerasbos
Hakhoutbeheer met
overstaanders. Afgezet in 2019.
Legakker opgaande bomen.
Legakker met rietruigten aan de
randen.
Moerasbos
Zoete plas
Zoete plas
Veenmosrietland
Trilveen/Veenmosrietland

Beheer
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen

Eigendom
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
SBB
SBB
SBB
SBB
Zon & Leven
Zon & Leven
SBB
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
SBB
SBB
SBB
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
SBB
SBB
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven

Gravingen
Gravingen

Zon & Leven
Zon & Leven

Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen

Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
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Vaknr.
67
68
68
68
68
69

Beheertype
N06.02
N04.02
N04.02
N06.01
N06.01
N12.02

Naam
Vinkensteinmoeras
Kikkerpoel
Scheidijkjesplas
Kikkerpoel
Scheidijkje
Vinkenstein

Kad. Nr
1122
1121
1121
1121
1121
1121

Opp. in m²
230
81
617
521
247
1,985

Beheertype - naam
Trilveen
Zoete plas
Zoete plas
Veenmosrietland en moerasheide
Veenmosrietland en moerasheide
Kruidenrijk grasland

70
70
70
70
71
72
73
73
73
73
74
75
76
77
77
77
78
79
79
80
80
80
81
82
83
84
84
84
85
86
86
87

N04.02
N14.02
N14.02
N14.02
N14.02
N12.02
N04.02
N04.02
N04.02
N06.01
N06.01
N06.01
N06.01
N06.01
N06.01
N06.02
N06.01
N12.02
N12.02
N10.02
N10.02
N14.02
N14.02
N14.02
N12.02
N06.01
N06.02
N17.06
N04.02
N10.02
N17.06
N10.02

Bosvijver
Vijverbos
Vijverbosmoeras
Vijverbos
Vogelkersmoerasje
Vijverboslaan
Vijverbosplas
Vijverbosplas / Moerasjessloot
Vijverbosplas
Vijverbosmoeras
Zonnedauwmoeras
Veenmosmoeras
Paardenbijtersmoeras
Koningsvarenmoeras
Koningsvarenmoeras
Koningsvarenmoeras
Slootjesmoeras
Veendijkje
Veendijkje
Klein-oost
Klein-oost
Klein-oostbosje
Varenbos
Varenbossloot
Oostdijkje
Oostmoeras
Oostmoeras
Oostmoeras
Oostplas
Oostbos
Oostbos
Groot-oostoever

1124
1121
1124
1124
1121
1124
1124
1446
1446
1124
1446
1446
1124
1124
1446
1124
1446
1137
1446
1446
1446
1446
1649
1137
1137
1646
1647
1652
1645
1137
1137
1648

413
2,548
888
4,395
162
1,576
1,288
950
1,694
277
1,145
648
1,331
1,181
282
292
859
391
401
130
2,945
214
2,280
132
4,107
1,079
1,188
392
1,417
111
3,339
853

Zoete plas
Laagveenbos
Laagveenbos
Laagveenbos
Laagveenbos
Kruidenrijk grasland
Zoete plas
Zoete plas
Zoete plas
Veenmosrietland en moerasheide
Veenmosrietland en moerasheide
Veenmosrietland en moerasheide
Veenmosrietland en moerasheide
Veenmosrietland en moerasheide
Veenmosrietland en moerasheide
Trilveen
Veenmosrietland en moerasheide
Kruidenrijk grasland
Kruidenrijk grasland
Vochtig hooiland
Vochtig hooiland
Laagveenbos
Laagveenbos
Laagveenbos
Kruidenrijk grasland
Veenmosrietland en moerasheide
Trilveen
Vochtig hakhout
Zoete plas
Vochtig hooiland
Vochtig hakhout
Vochtig hooiland

88
89
90
91
91

N10.02
N14.02
N14.02
N14.02
N17.06

Groot-Oost
Groot-oostsloot
Groot-oostlaan
Moerasoerbos
Moerasoerbos

1137
1650
1651
1137
1137

4627
872
937
7,583
616

Vochtig hooiland
Sloot langs bosrand
Laagveenbos
Laagveenbos
Vochtig hakhout

92
93

N06.01 Veenreukgrasmoeras
N06.02 Slangenwortelmoeras
Totaal

1137
1137

1,630 Veenmosrietland en moerasheide
1,628 Trilveen
152,170

Eindbeeld 2034
Trilveen/Veenmosrietland
Zoete plas
Zoete plas
Veenmosrietland
Veenmosrietland
Verschralend grasland met
opgaande bomen.
Zoete plas
Moerasbos
Moerasbos
Moerasbos
Moerasbos
Verschralend grasland, boslaan.
Zoete plas
Zoete plas
Zoete plas
Veenmosrietland
Veenmosrietland
Veenmosrietland
Veenmosrietland
Veenmosrietland
Veenmosrietland
Trilveen/Veenmosrietland
Veenmosrietland
Bloemrijk grasland
Bloemrijk grasland
Vochtig hooiland
Bont vochtig hooiland
Moerasbos
Moerasbos
Moerasbos
Bloemrijk grasland
Veenmosrietland
Trilveen/Veenmosrietland
Hakhout-moerasbosje
Zoete plas
Bont vochtig hooiland
Hakhoutbos in ontwikkeling
Bont vochtig hooiland, sloot
langs moerasbos
Bont vochtig hooiland
Sloot langs moerasbos
Moerasbos
Moerasbos
Overgang veenmosrietland Moerasoerbos
Veenmosrietland
Trilveen/Veenmosrietland

Beheer
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen

Eigendom
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven

Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen

Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
SBB
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Zon & Leven
Dirk de Graaf
SBB
SBB
Dirk de Graaf
Dirk de Graaf
Dirk de Graaf
Dirk de Graaf
SBB
SBB
Dirk de Graaf

Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen
Gravingen

Gravingen
Dirk de Graaf
Dirk de Graaf
SBB
SBB

Gravingen
Gravingen

SBB
SBB
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Bijlage 3 Beheertypen

Het provinciale Natuurbeheerplan bepaalt waarvoor bij de provincie Utrecht subsidie aangevraagd kan worden voor natuur- en landschapsbeheer via het
Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Het betreft meerjarige beheersubsidies voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer
en éénmalige subsidies voor kwaliteitsimpulsen voor natuur en landschap. Dit plan bevat een kaart met de Beheertypen natuur, waarop is aangegeven welke
percelen voor subsidie in aanmerking komen en voor welke type natuur. beheerder komt alleen voor beheersubsidie van het aangegeven beheer- of
landschapstype in aanmerking.
De geselecteerde Beheertypen zijn:
N04-02
Zoete plas
N06-01
Veenmosrietland en Moerasheide
N06-02
Trilveen
N10-02
Vochtig hooiland
N12-02
Kruiden- en faunarijk grasland
N14.02
Hoog- en laagveenbos
N17-06
Hakhout
Beheertype - N04.02 Zoete plas
Algemene beschrijving
 grote en kleine wateren met voedselrijk, vrij helder, (vrijwel) stilstaand water,
waarin waterplanten groeien en verlanding vanaf de oever plaatsvindt
 ontstaan door vergraving, vervening of erosie
 bodemwoelende vissen vertroebelen het water
 helderheid en doorzicht worden mede bepaald door het aanbod van
voedingstoffen
 wat ondieper staan waterplanten met grote drijvende bladen zoals witte
waterlelie en gele plomp
 ondergedoken watervegetaties kunnen in mozaïek voorkomen met
kranswierwater
 in de luwte achter de drijvende waterplanten komen, in ondiep water, andere
waterplanten zoals krabbenscheer en groot blaasjeskruid voor.
 de oevers bestaat uit drijftillen met grote zeggen of riet- en biezenkragen
 troebel water en een hoog aanbod van voedingsstoffen, vermesting, uit
landbouwgebieden
 het inlaten van gebiedsvreemd water waardoor uiteindelijk veel fosfaat
vrijkomt
 vast ingestelde waterstanden; de waterpeilen zijn in de zomer lager dan in de
winter
 het gebrek aan mogelijkheden om te trekken en een tekort aan geleidelijke
overgangen en ondiepe paaiplaatsen voor vissen en amfibieën.

Afbakening
 waterlichamen, breder dan 4 m. en
dieper dan 20 cm. (gemiddelde
waterdiepte)
 de vegetaties zijn erg variabel in
bedekking, ook in één seizoen
 omringend water zonder de genoemde
soorten en de drijftillen worden daarom
ook tot het beheertype gerekend.

Vergoeding
p.j./ha
€ 44,70

Situatie voor Gravingen
 Het water in de zoete plassen is omstreeks 2014 plotseling
omgeslagen van glashelder naar zeer troebel
 Tegelijkertijd explodeerde het aantal Amerikaanse
rivierkreeften
 Duidelijk werd dat fosfaat in het water een probleem is
 De vissenstand klapte elkaar tot een paar soorten van het
troebele water
 De libellenstand klapte eveneens in elkaar
 De drijvende en ondergedoken waterplanten werden
gedecimeerd tot ongeveer “nul”. De watervegetatie was
juist hard bezig zich te herstellen van een grote
baggeroperatie in de 90-er jaren.
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Afbakening
Structuurelement - N04.02 Zoete plas
Ondiepe delen (<1.5m)
Natuurlijke oever
Natuurlijke begroeiing tot 100 m vanaf
insteek
Gemiddelde breedte rietkraag
Verlandingsvegetatie (drijftillen of bij oever)
Kroos en vrij zwevende planten
Planten met drijfbladen
Ondergedoken waterplanten, gehele
waterkolom
Ondergedoken waterplanten, onderste
deel waterkolom

Voorkomen
100%
100%
10%

Eenheid
% oppervlakte of % breedte
% van de oeverlengte
% van de oeverlengte

Toets
maximaal
maximaal
onvoldoende

Toelichting
Recent verdwenen

0%
5
0%
2%
0%

% dwarsprofiel
% bedekking element t
% bedekking element
% bedekking van de bladeren per element
% bedekking element

onvoldoende
minimaal
onvoldoende
onvoldoende
onvoldoende

Recent verdwenen
Recent verdwenen
Recent bijna verdwenen
Recent verdwenen

0%

% bedekking element

onvoldoende

Recent verdwenen

Kwaliteitsbepaling Structuurelementen

Slechts drie kwalificerende structuurelementen zijn aanwezig in de Zoete plassen van Gravingen.

Kwaliteitsbepaling: laag
Soorten - N04.02 Zoete plas
Planten
brede waterpest
doorgroeid fonteinkruid
drijvende waterweegbree
drijvend fonteinkruid
fijn hoornblad
fijne waterranonkel
gesteeld sterrenkroos
glanzig fonteinkruid
groot blaasjeskruid
groot nimfkruid
grote waterranonkel
haaksterrenkroos
kikkerbeet
krabbenscheer
kransvederkruid
langstengelig fonteinkruid
oeverkruid
ongelijkbladig fonteinkruid
paarbladig fonteinkruid
plat fonteinkruid
puntig fonteinkruid
rond sterrenkroos
rossig fonteinkruid
spits fonteinkruid
stomp fonteinkruid
stomphoekig sterrenkroos
stijve waterranonkel
teer vederkruid
watergentiaan
waterviolier
zittende zannichellia
Optelling
Oordeel

ja/nee

Vissen

ja/nee

Libellen

bittervoorn
grote modderkruiper
kleine modderkruiper
kroeskarper
kwabaal
paling
rivierdonderpad
riviergrondel
ruisvoorn
snoek
tiendoornige stekelbaars
vetje
zeelt

ja

bruine korenbout
azuurwaterjuffer
bloedrode heidelibel
bruine glazenmaker
donkere waterjuffer
geelvlekheidelibel
gevlekte witsnuitlibel
gewone pantserjuffer
glassnijder (kritisch)
groene glazenmaker
grote roodoogjuffer
kleine roodoogjuffer
noordse winterjuffer
paardenbijter
smaragdlibel
tengere pantserjuffer
variabele waterjuffer
viervlek
vroege glazenmaker (kritisch)
vuurjuffer
vuurlibel

ja

ja
ja
ja
ja
ja

Kwaliteitsbepaling soorten
 “Hoog”: indien minimaal 10
kwalificerende soorten planten, 7
soorten vissen en 3 soorten libellen
verspreid¹
 “Midden”: indien minimaal 7
kwalificerende soorten planten, 5
soorten vissen en 2 soorten libellen
voorkomen, maar niet aan de eisen van
klasse “Hoog” voldaan wordt.
 “Laag”: indien niet aan de klasse
“Midden” of “Hoog” voldaan is.

0

ja/nee

ja
ja

ja
verdwenen
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Bronnen:
 vissen: ATKB-KRW Visstandonderzoek
gebieden Waternet 2015
 libellen: tellingen door leden van
Gravingen. De libellenstand is sterk
achteruit gegaan (rivierkreeft, fosfaat,
externe invloeden)
 Waterplanten: vrijwel geheel verdwenen,
oorzaak zie bij libellen
7

11

126

§Beheertype - N06.01 Veenmosrietland en moerasheide
Algemene beschrijving
 Veenmosrietland en moerasheide zijn vrij voedselarme moerastypen en
komen alleen voor in laagveenmoerassen en, veenweidegebieden.
 Moerasheide is zowel, binnen Nederland als Europa zeer zeldzaam en kan
beschouwd worden als een overgang naar hoogveen.
 Veenmosrietland en moerasheide waren niet zeldzaam in de oorspronkelijke
moerassen, maar zijn door de ontginning en vervening van het
laagveengebied vrijwel verdwenen. De laatste voorbeelden zijn in omvang en
kwaliteit afgenomen door verdroging, vermesting, verzuring en verbossing.
 Veenmosrietland bestaat uit een vrij ijle rietlaag en vaak een moslaag, rijk aan
veenmossen, ronde zonnedauw, orchideeën en varens.
 Moerasheide bestaat vooral uit veenmossen, gedeeltelijk gaat het om soorten
die verder alleen in hoogveen voorkomen. Gewone dophei, verschillende
soorten bosbessen en zeggensoorten komen tussen de veenmossen voor.
 De vegetatie is laag en zeer open, riet en andere hoge moerasplanten zijn
slechts hier en daar aanwezig.
 Veenmosrietland en moerasheide zijn oude verlandingsstadia in de reeks van
open water naar moerasbos.
 Vanuit jong, rietland kan bij een toenemende dikte meer invloed ontstaan van
regenwater, waardoor veenmosrietland en in een later stadium moerasheide
tot ontwikkeling kan komen.
 Bij moerasheide is de invloed van regenwater het grootst.
 Veenmosrietland en moerasheide vormen een natuurlijk, laat stadium in de
successiereeks.
 Door de veranderde, waterhuishouding verruigen en verbossen deze oude
verlandingsstadia veel sneller dan onder natuurlijke omstandigheden. Door te
maaien wordt dit proces vertraagd.

Afbakening
 Het beheertype Veenmosrietland en
moerasheide omvat late stadia in
verlandingsvegetaties waarin
veenmossen, heidesoorten en gagel
gezamenlijk tenminste 30% van de
bedekking vormen.
 Tot 10% van het beheertype kan
bestaan uit ander struweel.
 De gemiddelde grondwaterstand in het
najaar zakt maximaal tot 40 cm. onder
het maaiveld, behoudens eventuele
periodieke droogteperioden.
 In de nattere delen liggen de
grondwaterstanden tussen 0 en 20 cm.

Structuurelement - N06.01 Veenmosrietland en moerasheide
Veenmosrietland bestaat meestal uit een ijle rietvegetatie met daaronder een kruid- en veenmoslaag.
Moerasheide heeft boven een veenmoslaag een laag van dwergstruiken, zoals gewone dophei.
Omdat andere structuurelementen niet worden meebegrensd in het beheertype, is een beoordeling
van de structuurvariatie hier niet aan de orde.
Oordeel beheerder:

N.v.t.
N06.01 Veenmosrietland en moerasheide
Ruimtelijke condities
Verbonden met andere moerasgebieden (afstand max. 30 meter)
In de nabijheid (binnen 1 km) van andere moerasgebieden
Geïsoleerd
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Voorkomen
N.v.t.

Vergoeding
p.j./ha
€ 896,83

Eenheid

Situatie voor Gravingen
 Op de veenmosrietlanden gaat het riet zeer snel achteruit
en ontwikkelt zich steeds meer in de richting van
veenmosrietland met een paar plukjes van moerasheide.
We hadden twee jaar geleden nog flink wat riet te maaien,
van meer dan een meter hoog.
 Drie jaar geleden zijn we gestopt met wintermaaien (met
de zeis), en overgegaan op maaien met de messenbalk in
september / oktober. Vanaf eind 2019 maaien we met de
e-zeis.
 We hadden hier al jaren erge last van opslag van els, berk
en braam, die we jaarlijks uittrokken.
 Dit jaar (2019) hebben we bij wijze van proef de opslag met
de e-zeis ondergronds afgemaaid. Dat lijkt erg goed te
gaan.
 We verwachten, dat als we jaarlijks in de nazomer de
opslag met de e-zeis laag in de grond afmaaien, dat we
hiermee kunnen volstaan. De paar rietstengels die
overblijven spelen geen rol.
 Door deze wijze van maaien kunnen we heel makkelijk zich
ontwikkelende veenmosbulten laten staan en tegelijk het
haarmos terugdringen.
 Op twee plekken begint dopheide zich te vestigen, enkele
kamvarens en koningsvaren.
 In winter 2017-2018 hebben slingerslootjes gegraven, met
binnenbochten, die zijn afgeflauwd.
 Uitgezaaide moeraskartelblad en ratelaar vestigen zich
juist op de flauwe oevers.
Toets

Toelichting

ja
Ja
Nee
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Milieu- en watercondities
De beoordeling van abiotische condities wordt gedaan op basis van de interne water- en milieuconditie (standplaatsfactoren).
a) Standplaatsfactoren
Veenmosrietlanden en moerasheide worden gekenmerkt door een zeer stabiele vochthuishouding, waarbij grondwaterstanden gedurende vrijwel het gehele jaar iets onder of aan maaiveld staan en
het grondwater maximaal enkele tientallen centimeters wegzakt in de zomer. Te grote waterfluctuaties, doorgaans lage waterstanden (verdroging) en daarnaast vermesting en verzuring (door
stikstofdepositie en voedselrijk water) leiden tot zeer ongunstige omstandigheden en afname van kwaliteit. Moerasheide is zeer gevoelig voor wisselende waterstanden.
Over het algemeen bevindt de zuurgraad zich tussen zuur en zwak zuur. Dit komt doordat deze systemen zich onder de invloed van regenwater (zwak zuur) ontwikkelen en natuurlijke processen
(bijvoorbeeld in veenmosvegetaties) leiden tot lichte verzuring. De optimale voedselrijkdom is oligotroof tot mesotroof, incidenteel tot zwak eutroof.
Kwaliteitsbepaling: Schatting voor Gravingen: “Hoog”. Gemiddelde laagste waterstand (GLG) tussen 5 cm en 25 cm – maaiveld, en de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG)
binnen 0 en 15 cm.
b) Externe beïnvloeding
Stikstofdepositie per jaar: waarden: Laag < 10 kg N/ha , Midden 10 – 18 kg N/ha en Hoog > 18 kg N/ha.
Voor Gravingen zijn er geen metingen gedaan. Maar de indruk bestaat dat de N-depositie aanmerkelijk is.
Soorten - N06.01 Veenmosrietland en moerasheide
Ja / nee
Dagvlinders:
Ja / nee
Planten
blauwe knoop (herintroductie)
Ja
aardbeivlinder
elzenmos (m)
?
groentje
geelgroene zegge
grote vuurvlinder
gevleugeld hertshooi
Ja
zilveren maan
gewone dophei
Ja
glanzend veenmos (m)
Ja
groenknolorchis
hoogveenveenmos (m)
?
kamvaren
Ja
kleine valeriaan
kleine veenbes
klokjesgentiaan
koningsvaren
Ja
kraaihei
lavendelhei
moerasgaffeltandmos (m)
Ws ja
moeraskartelblad (herintroductie)
Ja
rietorchis
rode bosbes
rood veenmos (m)
?
ronde zonnedauw
Ja
ruwe bies
Vroeger wel
slank wollegras
sterzegge
Wel elders
struikhei
veenmosorchis
vleeskleurige orchis
Waterdrieblad (herintroductie)
Ja
welriekende nachtorchis
wilde gagel
Ja
Optelling
7 + mossen
0
Kwaliteitsbepaling Soorten - N06.01 Veenmosrietland en moerasheide: MIDDEN (7 soorten) en mogelijk HOOG >7 soorten (zie ook de overige soorten)
Overige soorten: ringslang, heikikker, moerassprinkhaan, dwergmuis
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Beheertype - N06.02 Trilveen
Algemene beschrijving
 Trilveen heeft zijn naam te danken aan de slappe bodems die op en neer
bewegen als er overheen gelopen wordt. Het zijn 20 tot 70 cm. dikke
drijvende kraggen van plantenresten en veen.
 Het omvat vegetaties van de klasse der kleine zeggen of van de klasse der
hoogveenslenken.
 Trilveen stelt hoge eisen aan de waterkwaliteit en –kwantiteit en komt voor bij
matig voedselrijke omstandigheden en stabiele hoge waterstanden.
 Trilveen kwam oorspronkelijk voor in beekdalen, onder invloed van een sterke
toestroom van grondwater en in laagvenen op de overgang van de
hoogveenkernen naar moeras. Nu komen de meeste trilvenen voor in het
laagveengebied als verlandingsgemeenschap in beschutte wateren zoals
petgaten.
 Trilveen wordt gekarakteriseerd door de combinatie van laag blijvende
zeggen, mossen en kruiden. Trilveen vormt het leefgebied van planten zoals
groenknolorchis, waterdrieblad, moeraskartelblad, ronde zegge, draadzegge,
verschillende soorten schorpioenmos, insecten zoals de zilveren maan en
vogels als watersnip.
 In jong Trilveen komen poeltjes voor met waterplanten als plat blaasjeskruid
en kranswieren. Bij het dikker worden van de kragge door strooiselophoping
neemt de invloed van regenwater toe en kunnen veenmossen zich vestigen.
 De structuurvariatie; van poeltjes met waterplanten tot de wat hogere
veenmosbultjes, zorgt voor veel gradiëntrijke overgangen en verklaart de
hoge biodiversiteit van gebieden met trilvenen.
 Bijzonder soortenrijk zijn ook overgangen van Trilveen naar schrale
graslanden op vaste(re) bodem. Het trilveen in de petgaten zal uiteindelijk
overgaan in veenmosrietland.
 Trilveen is zowel binnen Nederland als binnen Europa zeer zeldzaam en is
door ontginning en vervening vrijwel verdwenen. De laatste restanten trilveen
verliezen nog steeds soorten door verslechtering van de waterkwaliteit en
verzuring.

Afbakening

Vergoeding p.j./ha

Situatie voor Gravingen

 Het beheertype trilveen omvat vegetaties,
drijvend op water of op een slappe bodem,
gedomineerd door lage cypergrassen,
slaapmossen, kruiden en ijl, laagblijvend riet. ‘
 De gemiddelde grondwaterstanden liggen
tussen 0 en -10 cm onder maaiveld.
 Er komen tenminste enkele van de volgende
karakteristieke plantensoorten voor: ronde
zegge, draadzegge, waterdrieblad,
moeraskartelblad, kleine valeriaan,
snavelzegge, holpijp, vleeskleurige orchis,
rietorchis, slank wollegras, veenmosorchis, plat
blaasjeskruid, klein blaasjeskruid, rood
schorpioenmos, groen schorpioenmos, groot
veenvedermos, trilveenveenmos.

€ 2.005,50

Er ontstond discussie over de vraag of de
trilvenen van Gravingen vallen onder N06-02,
Trilvenen of N06.01 Veenmosrietland en
moerasheide.
We hebben naast de veenmosrietlandjes nog
verschillende stukken die a-biotisch gezien
trilvenen zijn. Deze zijn onbeloopbaar en
kunnen alleen met de amfibiemaaimachine,
Truxor worden gemaaid.
De potentie is erg goed, maar dat vraagt tijd
en de introductie van zaden uit de omgeving
van Gravingen, die niet meer van zelf kunnen
komen.

Structuur
Trilveen heeft een overwegend open structuur waarbinnen op kleinere schaal variatie optreedt, zoals de overgangen tussen poeltjes met water, via de trilveenvegetaties tot wat hogere veenmosbulten.
Juist deze gradiënten en structuurvariatie zorgen voor een grote soortenrijkdom aan planten en insecten. Omdat andere structuurelementen niet worden meebegrensd in het beheertype, is een
beoordeling van de structuurvariatie hier niet aan de orde.
Situatie op Gravingen:
Zoals hierboven al opgemerkt komen op Gravingen geen goed ontwikkelde trilvenen meer voor, maar is de potentie wel zeker aanwezig. Door recente verbeteringswerkzaamheden zijn verboste
voormalige trilvenen a-biotisch hersteld, zoals het Slangenwortelplasje, het Poortmoeras, het futenmoeras, Vinkensteinmoeras en in het Oostplasje. Deze delen worden vanaf najaar 2018 met de
Truxor gemaaid. De vegetatiemat golft zoals een trilveen hoort te golven bij betreding of het maaien.

natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020

129

129

N06.02 Trilveen - Ruimtelijke condities
Verbonden met (afstand max. 30 meter ) andere trilvenen of natte schraallanden*
In nabijheid (binnen 1 km) van andere trilvenen of natte schraallanden*
Geïsoleerd
Soorten - N06.02 Trilveen
Planten
blonde zegge
draadrus
draadzegge
geelhartje
groenknolorchis
klein blaasjeskruid
kleine valeriaan
knotszegge
moeraskartelblad*
moeraswespenorchis
paardenhaarzegge
parnassia
plat blaasjeskruid
ronde zegge
rood schorpioenmos (m)
ruw kransblad (k)
slank wollegras
Spaanse ruiter
stijf struisriet
sterrengoudmos (m)
trilveenveenmos (m)
tweehuizige zegge
veenmosorchis
vleeskleurige orchis
vlozegge
waterdrieblad
Optelling
Oordeel

Ja / nee

Vissen:

nee
andere delen van de Molenpolder
Deels, zaadintroductie noodzakelijk.
Ja / nee

Libellen: laagveenwateren en kleine voedselrijke wateren

Ja / nee

Ja

Ja

?

2
Op Gravingen komt een trilveenachtig veen, dat zich op termijn kan gaan verbeteren. Het herstel is in volle gang. Het beheer is gelijk aan het trilveenbeheer
(Truxor – amfibiemaaier)

Tot de kwalificerende soorten kunnen ook 3 extra (bedreigd, ernstig bedreigde of verdwenen uit Nederland) Rode lijst soorten gerekend worden. Enkel van de
volgende soortgroepen: vissen, reptielen, amfibieën, mossen, kranswieren, vaatplanten, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, krekels en vogels. Deze soorten
tellen alleen mee voor het aantal soorten, maar niet voor het criterium van verspreiding en soortgroepen (bron: BIJ12).
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Beheertype N10.02 Vochtig hooiland
Algemene beschrijving
 Vochtig hooiland is ontstaan door de ontginning van moerassen of natte
bossen en door langdurig gebruik als hooiland.
 Het gaat om bloemrijke graslanden, vaak geel van soorten als ratelaar,
gewone rolklaver, moerasrolklaver, geel walstro, scherpe boterbloem,
kruipende boterbloem of dotterbloem.
 Vochtig hooiland is minder zeggenrijk dan nat schraalland.
 Net als bij natte schraallanden zijn microgradiënten in het vochtgehalte
belangrijk.
 In vochtig hooiland komen overgangen naar grote zeggenvegetaties en
ruigten met moerasspirea voor
 Lokaal kan opslag plaatsvinden van wilgenstruwelen. Deze elementen zijn
van belang voor vlinders of struweelvogels.
 Vochtige hooilanden zijn door ontginning, ontwatering en bemesting
zeldzaam geworden.
 Deze graslanden wordt jaarlijks gehooid, soms twee maal al dan niet met
nabeweiding.
 De graslanden worden doorgaans niet bemest.
 Om verzuring tegen te gaan kan, bij uitzondering, ruige stalmest of bekalking
toegepast worden.

Afbakening
 Vochtig hooiland omvat hooilanden al dan niet
met nabeweiding.
 Vochtig hooiland omvat o.a. dotterbloem- en
veldrusschraallanden
 Vochtig hooiland is o.a. gelegen op een
veenbodem met een gemiddeld waterpeil van
20-30 cm. onder maaiveld, waarbij het peil in de
zomer alleen gedurende korte tijd dieper kan
wegzakken.
 Het beheertype wordt jaarlijks gemaaid en het
maaisel wordt afgevoerd.

N10.02 Vochtig hooiland
Structuur Variatie in structuur is belangrijk voor faunasoorten die in het vochtig hooiland voorkomen.
 Naast korte vegetatie is aanwezigheid van andere structuurelementen zoals hoge overjarige
vegetatie en struweel van belang voor dagvlinders, sprinkhanen en kleine zoogdieren.
 Het vochtig hooiland bestaat voor minimaal 60% uit een korte gesloten graslandvegetatie.
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Situatie voor Gravingen
De algemene beschrijving klopt zeker voor
Gravingen: “bloemrijke graslanden, vaak geel van
soorten als ratelaar, gewone rolklaver,
moerasrolklaver, (…), scherpe boterbloem,
kruipende boterbloem of dotterbloem”.
Maar qua speciale soorten scoren we laag. De
percelen zijn qua grootte ook niet geschikt voor de
genoemde broedvogels.

Voorkomen

Toelichting

ja

 We maaien conform sinusbeheer tussen eind juni en eind december
 we laten 20-25% staan t.b.v. de fauna
 we maaien sinds eind 2019 met de e-zeis, zodat we reliëfvolgend en
kleinschalig kunnenmaaien
 het maaisel wordt altijd afgevoerd

Oordeel beheerder:

geheel conform de eisen
N10.02 Vochtig hooiland
Ruimtelijke condities
Verbonden met ondersteunende beheertypen (afstand max. 30 meter)
In de nabijheid (binnen 1 km) van ondersteunende beheertypen
Geïsoleerd
Conclusie: HOOG

Vergoeding
p.j./ha
€ 1.007,00

ja
ja
nee
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Soorten - N10.02 Vochtig
Ja / nee
Dagvlinder & Sprinkhanen
Ja / nee
Broedvogels:
hooiland
Planten
addertong
aardbeivlinder
gele kwikstaart
adderwortel
bont dikkopje
grutto
beemdooievaarsbek
bruine vuurvlinder
kemphaan
bevertjes
donker pimpernelblauwtje
kwartelkoning
bleke zegge
moerassprinkhaan
ja
tureluur
bosbies
pimpernelblauwtje
watersnip
brede orchis
zilveren maan
draadrus
zompsprinkhaan
?
gevlekte orchis
gevleugeld hertshooi
ja
gewone dotterbloem
ja
grote pimpernel
gulden boterbloem
harlekijn
kleine valeriaan
moeraskartelblad
Ja
moerasstreepzaad
moesdistel
noords walstro
noordse zegge
platte bies
rietorchis
Ja
rode ogentroost
vleeskleurige orchis
waterkruiskruid
weide-vergeet-mij-nietje
zilte rus
Optelling
4
1
Oordeel
Laag
Kwaliteitsbepaling
“Laag”. De percelen zijn te klein om op de broedvogels te scoren. We hebben wel groot dikkopje, oranjetipjes met de waardplanten, zoals pinksterbloem

Ja / nee

Uit Beheeradvies N10.02 Vochtig hooiland:

Te zure omstandigheden: dit uit zich in een toename van zure soorten zoals b.v. zwarte zegge, moerasstruisgras, egelboterbloem en wateraardbei. De kwalificerende soorten van het type (bijv.
gewone dotterbloem, bevertjes, moesdistel, orchideeën), die doorgaans houden van mineralenrijkere omstandigheden, nemen juist af.

Bemesten: het bemesten met ruige stalmest, max. 20 ton per ha per jaar. In de meeste gevallen zal mesttoediening eens in de 3 jaar voldoende zijn.

Bekalken: het incidenteel toedienen van kalk of kalkhoudende stoffen, om verzuring tegen te gaan.
De meest gangbare herstelmaatregelen:

Ondiep begreppelen: afvoeren regenwaterlens in dotterbloemhooilanden (om verzuring tegen te gaan)

Extra maaien om verruiging door te voedselrijke omstandigheden tegen te gaan;

Bemesting met slib als vervanging van overstroming;

Kleinschalig plaggen.

Om verzuring tegen te gaan kan, bij uitzondering, ruige stalmest of bekalking toegepast worden.
Bekalking: we overwegen om te bekalken, maar we zijn voorzichtig. Op instignatie van Gravingen vindt er thans een onderzoek plaats naar de effecten van bekalking ion dit soort gebieden: “Evaluatie
van bekalken als mogelijke herstelmaatregel in trilvenen en blauwgraslanden”. Veel van die projecten zijn nog onvoldoende gedocumenteerd. We wachten even de resultaten af.
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Beheertype - N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
Algemene beschrijving
 Kruiden- en faunarijk grasland omvat graslanden die kruidenrijk zijn, maar niet tot de
schraallanden, vochtig hooiland, zilt grasland en overstromingsgrasland of
glanshaverhooiland behoren.
 De vegetatie kan behoren tot allerlei verbonden van graslandvegetaties; onder meer
kamgrasvegetaties of de meer algemene witbolgraslanden. Diverse soorten ruigte en
struweel kunnen in dit grasland voorkomen.
 Het grasland wordt meestal extensief beweid of gehooid en niet of slechts licht bemest.
 Het beheertype Kruiden- en faunarijk grasland kan voorkomen op diverse bodems van
vochtig tot droog en heeft doorgaans een (matig) voedselrijk karakter.
 Kruiden- en faunarijk grasland komt in vrijwel alle landschapstypen voor. Toch is het
areaal de laatste veertig jaar enorm afgenomen door de gangbare landbouwpraktijk:
sterke bemesting gecombineerd met periodiek doodspuiten van de grasmat en opnieuw
inzaaien met hoog productieve grasvariëteiten.
 De meeste overgebleven kruidenrijke graslanden liggen in overhoekjes van het
agrarische gebied of komen voor in natuurgebieden.
 Daar kan kruidenrijk grasland een tijdelijk fase zijn als de benodigde abiotische
omstandigheden voor schraallanden niet of nog niet gerealiseerd kunnen worden.
 Kruiden- en faunarijk grasland wordt bij een goede kwaliteit gekenmerkt door variatie in
structuur (ruigte en plaatselijk struweel, hogere en lage vegetatie) en een kruidenrijke
graslandbegroeiing die rijk is aan kleine fauna.
 Gradiënten binnen (grond)waterpeil en voedselrijkdom zorgen voor diverse
vegetatietypen.
 Kenmerkende of bijzondere soorten van schralere beheertypen ontbreken grotendeels
binnen Kruiden- en faunarijk grasland, maar graslanden zijn vaak wel rijk aan minder
zeldzame soorten.
 Het type is o.a. van belang voor vlinders en andere insecten, vogels en kleine
zoogdieren
 De graslanden worden doorgaans niet bemest. Om verzuring tegen te gaan kan, bij
uitzondering, ruige stalmest of bekalking toegepast worden.
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
Structuurelement
Hoog struweel, incl. braam-, gagel- en bremstruweel
Solitaire bomen en kleine bosjes (>5 m)
Meter slootlengte / hectare >100 m
Oordeel beheerder:

HOOG
Beheertype - N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
Ruimtelijke condities
Verbonden met andere graslandbeheertypen (afstand max. 30 meter)
In de nabijheid (binnen 1 km) van andere graslandbeheertypen
Geïsoleerd

Afbakening
Het betreft grasland, de grasachtigen (monocotylen)
zijn dominant, maar kruiden (dicotylen) en mossen
hebben een oppervlakteaandeel van tenminste 20%.

Voorkomen

Toets

Vergoeding
p.j./ha
€ 182,39

Situatie voor Gravingen
Dit type geldt vooral voor de voormalige
legakkers. Na 40 jaar verschralen zien
we nu, dat de soortenrijkdom en
structuur begint toe te nemen. Soorten
die nu nog “ontbreken” zullen we vanuit
de naburige natuurgebieden via zaden
moeten herintroduceren.

Toelichting

Ja
Ja
Ja

Onduidelijk
Ja
Nee
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Sporten - Beheertype - N12.02
Kruiden- en faunarijk grasland
Planten
bochtige klaver
echte koekoeksbloem
gewone brunel
gewone margriet
grote ratelaar
kamgras
karwijvarkenskervel
klavervreter
klein vogelpootje
knolvossenstaart
knoopkruid
moerasstruisgras
muizenoor
polei
spits havikskruid
waterkruiskruid
witte munt
zwarte zegge
Optelling
Oordeel

Ja / nee

Ja
Ja
Ja
Ja

Dagvlinders::
argusvlinder
bruin blauwtje
bruine vuurvlinder
bruin zandoogje
geelsprietdikkopje
groot dikkopje
hooibeestje
kleine parelmoervlinder
zwartsprietdikkopje

Ja / nee

Ja

Ja
Ja

ja
7
Midden / Hoog
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Beheertype - N14.02 Hoog- en laagveenbos
Algemene beschrijving
 Hoog- en laagveenbos is bos op natte standplaatsen op venige bodem met
dominerende soorten als zwarte els, zachte berk en grauwe wilg.
 Vegetatiekundig behoren deze bossen tot het Elzenverbond, verbond van de
berkenbroekbossen en verbond van wilgenbroekstruwelen.
 Soms zijn deze bossen heel structuurrijk, soms vrij uniform.
 Water speelt een grote rol binnen het beheertype en bepaalt voor een groot
deel de begroeiing.
 Bij veel invloed van regenwater (vooral in hoogveen) domineert de zachte
berk en een ondergroei van veenmossen en dwergstruiken, bij invloed van
grondwater (in laagveen en dalen) juist de zwarte els en moerasplanten.
 Aaneengesloten struwelen komen vooral voor in hoog- en laagveengebieden
met soorten als grauwe wilg, gagel en zwarte appelbes.
 Op open plekken domineren moerasplanten.
 Hoog- en laagveenbossen kennen een hoge diversiteit bij veel
structuurvariatie en de afwezigheid van verdroging.
 In Hoog- en laagveenbossen met elzen ontstaat deze variatie bij een hoge
ouderdom door het ontstaan van hogere wortelkluiten en poelen na het
omvallen van oude bomen.
 Hoog- en laagveenbos met berken is relatief ijl en open en is van belang voor
reptielen en amfibieën.
 Veel veenbossen zijn op een natuurlijke manier ontstaan, soms na stopzetten
van maaibeheer van rietlanden (laagveenmoerassen) of door verdroging en
stikstofdepositie (hoogveen).
 Nationaal en internationaal worden Hoog- en laagveenbossen bedreigd door
verdroging, versnippering en eutrofiering.
 Nederland heeft een belangrijke taak het areaal en de kwaliteit in stand te
houden en waar nodig te verbeteren.
 Opvallend binnen bos op laagveen zijn diverse typische moerasplanten, zoals
moerasvaren.

Afbakening
 Hoog- en laagveenbos omvat bossen
en struwelen gedomineerd door elzen,
zachte berk, grauwe wilg, wilde gagel
en katwilg op natte standplaatsen op
venige bodem.

Vergoeding
p.j./ha
€ 17,51

N14.02 Hoog- en laagveenbos
Structuurelement
 De structuur van hoog- en laagveenbossen loopt uiteen van heel gevarieerd (met name in elzenbroekbossen) tot eenvoudig (zoals in
gagelstruwelen en berkenbroekbos).
 Vanwege de grote variatie daarin is daarom geen monitoring van structuurkenmerken opgenomen.
 Waar passend, is het desondanks van belang variatie in de bosstructuur na te streven (open plekken, dode bomen en/ of een goed
ontwikkelde bosrand); dit is van groot belang voor diverse faunagroepen zoals broedvogels, dagvlinders en zoogdieren.
N14.02 Hoog- en laagveenbos
Ruimtelijke condities
Verbonden met ondersteunende beheertypen (afstand max. 30 meter)
In de nabijheid (binnen 1 km) van ondersteunende beheertypen
Geïsoleerd

Situatie voor Gravingen

Toelichting
Dit streven we na.

Ja
Ja
Nee

135

N14.02 Hoog- en laagveenbos – Soorten
Planten
draadzegge
eenarig wollegras
galigaan
glanzend veenmos (m)
hoogveenveenmos (m)
kamvaren
kleine veenbes
koningsvaren
laurierwilg
lavendelhei
moeraslathyrus
moeraswolfsmelk
paardenhaarzegge
poelruit
rood veenmos (m)
rijsbes
slank wollegras
slanke zegge
sterzegge
stijf veenmos (m)
stijve zegge
violet veenmos (m)
wateraardbei
waterdrieblad
waterviolier
wilde gagel
wrattig veenmos (m)
Optelling
Oordeel

Ja / nee

ja
ja
?

Broedvogels::
blauwborst
boomkruiper
gekraagde roodstaart
grauwe vliegenvanger
grote bonte specht
kleine bonte specht
matkop
nachtegaal

Ja / nee
ja
ja
ja
ja

?
?
?
?

ja
?
3 = ??

4

Milieu- en watercondities
a) Standplaatsfactoren

Het beheertype komt voor op permanent natte, venige gronden waar de grondwaterstand in de winter op of aan maaiveld staat en in de zomer slechts ondiep wegzakt.

Wanneer de grondwaterstand meer dan circa een halve meter wegzakt, leidt dat tot mineralisatie van veen en het optreden van vochttekorten, hetgeen leidt tot een afname van de
soortenrijkdom en vaak ook tot een verruiging van de vegetatie.

In de laagveenbossen vindt buffering vooral plaats onder invloed van oppervlaktewater dat zich onder de kragge bevindt.

Naarmate de veenlaag dikker wordt neemt de oppervlaktewaterinvloed af en verzuurt de bovengrond onder invloed van regenwater.

In hoogveenbossen vindt voeding geheel plaats door regenwater en heersen eveneens zure omstandigheden.

Matige zure omstandigheden overheersen in elzenbroekbossen waar zich boven het grondwater een dunne regenwaterlens hee gevormd.

De zuurgraad van de bodem varieert van zuur in regenwatergevoede hoogveenbossen tot neutraal in door oppervlaktewater beïnvloedde laagveenbossen.

De hoogveenbossen zijn uitgesproken voedselarm, terwijl de oppervlaktewater gevoede elzenbroekbossen matig voedselrijk zijn.

De grondwaterstanden, de hydrologische dynamiek en de waterkwaliteit zijn de sleutelfactoren voor dit beheertype.

Anders dan in rivier- en beekbegeleidend bos spelen overstroming en slibafzetting slechts een beperkte rol.

De tot dit type behorende elzenbossen en wilgenstruwelen kunnen in de winter wel inunderen, maar het inundatiewater bestaat vooral uit regen- en grondwater
Kwaliteitsbepaling
Kwaliteitsbepaling
Schatting voor Gravingen: “Hoog”: gemiddelde laagste waterstand (GLG) tussen 5 cm en 45 cm – maaiveld, en de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) binnen 0 en 20 cm.
b) Externe beïnvloeding
Stikstofdepositie per jaar
Waarden: Laag < 12 kg N/ha , Midden 12 – 25 kg N/ha en Hoog > 25 kg N/ha. Voor Gravingen zijn er een metingen gedaan. Maar de indruk bestaat dat de N-depositie aanmerkelijk is.
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Beheertype - N17.06 Vochtig en hellinghakhout
Algemene beschrijving
 Vochtig en hellinghakhout zijn loofbossen die bestaan uit houtgewas dat men
niet hoog laat opschieten, maar dicht bij de grond afzet om de stronken weer
te laten ontspruiten en de gevormde opslag te kunnen oogsten.
 In West-Nederland en het rivierengebied zijn hakhoutbossen vaak opvallende
elementen in het open landschap. Denk bijvoorbeeld aan elzenhakhout in het
veenweidegebied.


Afbakening
 Vochtig en hellinghakhout wordt
periodiek afgezet.
 Het betreft hakhout of middenbos op
vochtige bodem (…).
 Bij dit vochtige type kan gedacht
worden aan boomsoorten van rijke
groeiplaatsen als els, es, hazelaar. De
cyclus verschilt per vorm en boomsoort,
maar meestal dient om de 5 tot 20 jaar
afgezet te worden.

Vergoeding
p.j./ha
€ 590,66

N17.06 Vochtig en hellinghakhout
Structuurelementen
 We gaan een elzenbroekbos, met veel braam in de onderbegroeiing omvormen naar elzenhakhout. Het uitkomende hout gaan we gebruiken
voor de kachels, onder andere in de Sauna.
 Hakhout past goed bij de aard van dit veenontginningsgebied en vergroot de ruimtelijke variatie.
N17.06 Vochtig en hellinghakhout – Soorten – in potentie te realiseren
Planten
Ja / nee
Broedvogels::
aardbeiganzerik
blauwborst
bleke zegge
?
boompieper
bosaardbei
gekraagde roodstaart
bosanemoon
havik
bosroos
matkop
boszegge
?
nachtegaal
christoffelkruid
putter
gevlekte aronskelk
spotvogel
gewone dotterbloem
Ja
wielewaal
gewoon pelsmos (m)
appelvink
groot touwtjesmos (m)
grote keverorchis
gulden boterbloem
haagbeuk
heelkruid
moeraslathyrus
Ja
moerasviooltje
moeraswolfsmelk
moeslook
purperorchis
recht palmpjesmos (m)
ruig hertshooi
ruige veldbies
slangelook
slanke sleutelbloem
waterdrieblad
welriekende agrimonie
wilde marjolein
glad kringmos (m)
Soorten:
2
Er regelmatig worden ransuilen gehoord
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Situatie voor Gravingen
Wij hebben van SBB een bosje in beheer, dat we naar
hakhout op vochtig tot nat veen willen omvormen (Oostbos,
dat we van SBB in beheer hebben)

Toelichting
We zijn van plan dit bosje in vier fasen af te
zetten, om uiteindelijk in een hakcyclus van 12
jaar uit te komen (iedere drie jaar een kwart
afzetten).

Ja / nee

Fouragerend

ja

1
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De ontwikkeling van het landschap sinds de IJstijd

Atlas van Nederland in het Holoceen, Landschap en bewoning vanaf de laatste ijstijd tot nu.
natuurvisie gravingen 2020-2034 versie 25-12-2020
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Bijlage 4. Beschrijving van Gravingen door de eeuwen heen
De geschiedenis van het landschap
Heel kort gezegd: sinds de laatste IJstijd (Weichselien), die ca. 11.000 jaar geleden eindigde hadden we hier achtereenvolgens een toendralandschap met
hevige zandstormen. In die tijd lag het peil van de Noordzee zeker 100 m. lager. Door de stijging van de zeespiegel ontstond een binnenzee achter een
eilanden reeks die nu zo ongeveer onze duinen vormen, met aan de kust brakke omstandigheden en meer in het binnenland zoet water. Hier ontstonden dikke
veenlagen, open landschappen, afgewisseld met bos, veenrivieren en meren. Zo omstreeks het jaar 1000 begonnen de mensen de veengronden te ontginnen:
er werden sloten gegraven, bos werd gekapt om er akkerland van te maken, met gewassen zoals boekweit, granen, vlas (zeilen!) en hennep (touw!). Naarmate
de ontginning verder ging klonk het veen door oxidatie in en werd het steeds natter, zo nat dat akkerbouw steeds moeilijker werd en men de akkers omvormden
tot grasland voor de veeteelt. Waar nu Gravingen ligt begonnen de eerste ontginningen zo rond 1450, aangestuurd door de bisschop vanuit Oostbroek. Men
ontdekte ook dat de grond kon branden: turf.
Deze werd eerst in den droge ontgonnen. Rond 1530 vond men in het oosten van Engeland het slagturven uit, baggeren met een baggerbeugel aan een
ongeveer 4,5 m. lange stok. Dit was het begin van de omvorming van weilanden in open plassen via een proces van petgaten (waar de bagger uitgehaald werd)
en legakkers (waar de turven werden gedroogd door de wind).
Dat kwam mooi uit, want er ontstond een enorme behoefte aan brandstof. Steenkool, olie en gas waren nog niet uitgevonden. Het hout raakte op, Nederland
was op een gegeven moment bedekt met niet meer dan 1% bos. Turf bleek een uitkomst! De economie van de Gouden eeuw heeft lang gedraaid op het “bruine
goud”, niet alleen omdat dit op ruime schaal voorradig was, maar ook omdat het gemakkelijk per schip naar de steden getransporteerd kon worden. Maar
uiteindelijk was dit gewoon roofbouw, aangestuurd door handelaren die de boeren onder druk zetten om hun grond te laten afgraven tot moeras en meren.
Gelukkig is de vervening in de Molenpolder niet zo erg uit de hand gelopen (de veenlaag is hier dun), als wat meer naar het westen: Breukeleveen, Loosdrecht,
Spiegelpolder, Vinkenveen, om maar niet te spreken over het Haarlemmermeer. Waar het oorspronkelijke verveningslandschap nog bestaat, treffen we nu de
laagveenmoerassen aan, die tot de belangrijkste natuurgebieden van ons land behoren. En daar is Gravingen er een van: een complex van petgaten,
legakkers, veenmosrietlanden, hooilanden, moerasbos en open water.
De ontwikkeling van de bodem
Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien lag Nederland aan de rand van of midden in een poolwoestijn. De sedimenten van de Noordzeebodem werden met
straffe noordelijke poolwinden over ons land geblazen en afgezet als golvend dekzand en löss. Er waren ook tussenliggende perioden, waarin het iets warmer
was en de hier typische ijstijdfauna gedijde met onder andere mammoeten. Tussen 18.000 en 10.000 jaar geleden voltrok zich met horten en stoten de
overgang naar de moderne warme tijd, het Holoceen, waarin de moerassen zich konden gaan ontwikkelen.
Op deze kaartjes (bron: Atlas van Nederland in het Holoceen, Landschap en bewoning vanaf de laatste ijstijd tot nu) is de ontwikkeling van het Nederlandse
landschap in het Holoceen, dus na de laatste IJstijd goed te zien. De Noordzee lag meer dan 100 m. lager dan nu. Na het begin van het smelten van de
poolkappen liep de Noordzee vol: een zeespiegelstijging van ongekende omvang.
Over het licht golvende dekzand in de ondergrond lag in de vorige eeuwen een veenpakket, met een in de richting van de Vecht toenemende dikte. Gravingen
was vroeger zo’n veengebied. waarvan eerst een veenlaag over grote oppervlakten ten behoeve van turfwinning is afgegraven. Hoe dik de veenbult was is niet
meer te achterhalen, maar de huidige water stand is thans ca. 1m. onder NAP, en de waterdiepte is ook ca. 1m. Als de veenbult ook een meter hoog is
geweest, zou de afgegraven laag veen ca. 3m. hebben bedragen.
Het gedroogde veen (turf) werd in Amsterdam en Utrecht als brandstof gebruikt. Op de terugweg naar de Molenpolder namen de turfschepen huisvuil mee. Dit
werd ook op de legakkers – die gebruikt werden om de turfjes te laten drogen - in de Molenpolder gestort. De scherven die onder andere door mollen en door
het proces van bevriezen en opdooien aan de oppervlakte komen, vormen hiervan stille getuigen.
De zandondergrond van Gravingen golft, en ligt thans vrij ondiep onder de veenoppervlakte – ca 80 – 150 cm.
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De vervening

De verkaveling voordat de vervening begon.

Hermanus van Brussel, 1805 Breukeleveen. Dit schilderijtje geeft een mooi
inzicht hoe de vervening in zijn werk ging.

Hieronder een ets, die onder aan de “Nieuwe kaart van Mynden en de
Loosdrecht“ staat van Jan van Spruytenburg 1734. Deze ets laat zien hoe in
die tijd de turfwinning in onze, vrijwel boomloze omgeving plaats vond.
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Bijlage 5. De geschiedenis van Gravingen, de verwerving en in gebruik neming
Bijlage 5. De geschiedenis van Gravingen, de verwerving en in gebruik neming
Een belangrijke rol bij het ontstaan van Gravingen speelde Gibo Smilda. In 1949 kocht hij stukken land in de Molenpolder. De allereerste aankoop vond plaats
Een belangrijke rol bij het ontstaan van Gravingen speelde Gibo Smilda. In 1949 kocht hij stukken land in de Molenpolder. De allereerste aankoop vond plaats
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1. Kaartje met de eigendommen en ruilingen in de tijd
(bijgewerkt t/m 2013)
Paars: afgestoten
2. Kaartje met eigendom en gebruik – huidige situatie (zie H. 3.1)
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In de loop van de zestiger jaren verkreeg Zon en Leven langzamerhand het eigendom van meer terreinen. In 1971 vond de aankoop van het huidige Gravingenoost plaats. Men beschouwde dit als een rustige begrenzing van het oorspronkelijke terrein, hoewel de oorspronkelijke bedoeling was er een
caravankampeerterrein van te maken. Er lag immers een stevige brug met een goede verbinding naar de Westbroekse binnenweg. De provincie stak hier
evenwel een stokje voor, omdat de recreatieve ontwikkelingen in deze regio (zie ook het Scheendijkje, Kalverstraat en de huisjesterreinen aan de overkant van
de weg) grote ruimtelijke zorgen baarden. Eind 70’er jaren vond er een discussie plaats om het grasland, dat werd beweid met pinken (en erg voedselrijk was
met witbol en brandnetel) te verkopen. Maar een groep binnen Gravingen zag er een mooie toekomst voor natuurontwikkeling in door het langdurig te
verschralen, wat goed is gelukt.
Eind 1993 werd het terrein van Stöpler aangekocht. Dit stuk (ca 1 ha groot) was van belang omdat men dan niet meer over andermans grond hoefde als men
naar Gravingen Oost wilde. Dit betreft het oostelijke deel van het Vijverbos, de Vijverboslaan en de Bosvijver.
Omstreeks 1995 is nog het terrein De Vriesakker aangekocht door Gravingen, nadat door Dissen de huur van het oorspronkelijke kampeerterrein (Keukenhof,
Berkenhof, Kikkerwei en Gageldijk) werd opgezegd, omdat Gravingen het vegetarische principe ging verlaten en beperkt alcohol gebruik ging toelaten.
In 2006 werd het, als een enclave in ons terrein gelegen, Schilfgard (0,42 ha) aangekocht. Jo Driessen bezat dat perceel dat geheel werd omsloten door het
terrein van Gravingen, vlakbij Zoddestein. Na het overlijden van Jo in april 2004 gaven de erven een makelaar opdracht het land te verkopen. Het zou voor
Gravingen onwenselijk zijn dat een niet-lid van Zon en Leven het perceel in bezit zou krijgen. Het heeft de naam behouden die Jo eraan gegeven had,
Schilfgard, wat rietgaarde betekent. Het huisje Schilfgard dat op dit stukje legakker staat, is thans van slechte kwaliteit en zal in 2020/2021 worden verbouwd.
Het terrein Gravingen heeft door aan- en verkoop van percelen gedurende enkele decennia zijn huidige plattegrond gekregen, waar soms onlogische
terreingrenzen uit zijn voortgekomen. Het meest in het oog springend waren de enclaves. Aan de noordkant van Gravingen lag een perceel dat geheel los van
de andere lag, de Enclave genaamd. Er was ook een perceel dat geheel omsloten werd door percelen van Z&L, maar aan Staatsbosbeheer toebehoorde. Eind
2009 kreeg een complexe ruil met SBB zijn beslag waardoor de enclaves over en weer verdwenen en de grenzen met het SBB-gebied logischer werden.
Een nog grotere ruil vond plaats in 2013 toen in een driehoeksruil Groot-Oost in eigendom werd overgedragen aan Dirk de Graaf, hij gronden in eigendom
overdroeg aan SBB, en wij de gronden westelijk van de Zwemplas en het huisje de Distelvink in eigendom kregen.
Het afstoten van Groot-oost leidde tot veel discussie in de vereniging. Maar tijdens de onderhandelingen is overeengekomen dat Gravingen Groot-oost in
beheer kon krijgen van Dirk de Graaf (10-jarig contact 2013-2023, eind 2020 aangepast voor de periode 2021-2027 – gelijk oplopend met de 6-jarige SNLsubsidie).
Bovendien heeft SBB het in de periode 2017-2020 goed gevonden dat wij ook het Poelruitveld, Groenland (met de Oude kampeerweide), het Houtsnipbos, het
Amerikaanse vogelkersbos, het Slangenwortelmoerasje en het Veenreukgrasmoeras in beheer hebben genomen.
De naam “Groenland ” stamt uit 1986 toen na het overlijden van Harry Dissen de Beheersstichting Natura door zijn erfgenamen werd opgericht. De naam
Groenland kwam naar voren omdat hun eerste optrekje de naam “Walvis” had. Dat optrekje was gemaakt van twee landingsvaartuigen op elkaar, van hout.
Op de volgende twee bladzijden is de landschapsgeschiedenis van Gravingen weergeven over de laatste 200 jaar.
De website www.topotijdreis.nl, Topotijdreis: 200 jaar topografische kaarten is daarvoor een prachtige bron.
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Voor 1850

Bron: www.topotijdreis.nl, Topotijdreis: 200 jaar topografische kaarten
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Bron: www.topotijdreis.nl, Topotijdreis: 200 jaar topografische kaarten
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Bijlage 6. De Molenpolder – vegetatiekaart 1950, vergelijking met de situatie anno 2020
In het boek De Zuidelijke vechtplassen, flora en fauna van de Stichting voor de Vecht en het Oostelijke en Westelijk Vechtplassengebied, RIVON-verhandeling
nr. 7 (1969), eindredactie P. Leentvaar, troffen we als bijlage en zonder toelichting een kaart aan met de titel Vegetatiekaart Molenpolder Gemeente Westbroek.
Deze kaart bevat een vegetatiekartering van J.C. Lindeman 1950-1951, RIVON no 281 g.
Het leuke is dat het oostelijke gedeelte van deze kaart Gravingen omvat, waarvoor thans een nieuwe natuurvisie 2020-2030 wordt vervaardigd op basis van de
natuurgegevens vanaf ca 1980. We kunnen nu heel mooi een vergelijking maken van de situatie in 1950 en nu.
Enkele conclusies:
1. Jammer genoeg ontbreekt de beschrijving van de kartering in het boek. Gelukkig konden we met behulp van Gerrit Jan Peltjens wel de kartering met de
Google Maps ondergrond combineren en konden de locaties met grote precisie worden teruggevonden.
2. De niet-gekarteerde delen waren waarschijnlijk niet in eigendom bij SBB. De legakkers zijn niet gekarteerd, waarschijnlijk niet interessant genoeg.
3. De watervegetatie is vrijwel helemaal verdwenen. Rond 1950 kwam vegetatieloos water niet voor. Het was witte waterlelie en geel plomp, of met
mattenbies, of met krabbenscheer, op enkele plekken riet, een paar plekken met vooral lisdodde, en ook nog wel met waterdrieblad en padderus met
zeggesoorten.
4. Het veenmosbroek werd voor Gravingen niet gekarteerd, dat komt nu op verschillende plekken wel voor, hoewel de thans voorkomende beste bosjes
met veenmos toen niet gekarteerd zijn.
5. Op of in de oevers vrij veel plekken met galigaan, een soort die op Gravingen ook nu algemeen is.
6. Van de gekarteerde bossen bestond het Vijverbos nog niet, dat was mattenbies-vegetatie, dus nog vooral water. Het De Graafbos, dat parallel aan
Groot-Oost loopt was in de randen heel gevarieerd met o.a. waterdrieblad. Nu nog komen er plekken met dikke veenmoslagen voor.
7. De bossen: Moerasoerbos, Oostbos en Varenbos waren in 1950 ook al bos (Overgangsbroek els-wilg en Alnetum (Elzenbos). Dus deze bossen zijn al
ruim meer dan 70 jaar oud. Evenals de bosstrook tussen de Hazenakker en het Poelruitveld.
8. Het Valeriano-Filipenduletum, dat nu heel algemeen voorkomt is in 1950 voor ons gebied niet gekarteerd.
9. Kalmoes en waterscheerling is toen maar op een paar plekken gevonden, nu niet meer aanwezig.
10. De veenmosrietlanden van Gravingen bestonden rond 1950 nog uit water: verlandingsvegetaties van mattenbies, krabbenscheer, riet, en hier en daar
waterdrieblad.
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Nr

Naam

6

Maliebaanplas

10

Futenmoeras

28

Gageldelta

45

Distelvinkruigte

48
49
50
54
57
59
60
61
67

Distelvinkplas
Houtsnipbos
Houtsnipbos (SBB-deel)
Hazenakker
Oude kanovijver
Poelruitveld
Am. vogelkersbos
Meidoornmoeras
Vinkensteinmoeras

68
70

Scheidijkje, Scheidijkjes plas,
Kikkerpoel
Vijverbos

72
73

Vijverboslaan
Vijverbosplas

75

Veenmosmoeras

Noordelijke helft, boven Bosvijver: Schoenoplectus lacustris / Scirpeto-Phragmitetum
(mattenbies). Zuidelijk deel niet gekarteerd.
Deels Overgangsbroek els-wilg.
Schoenoplectus lacustris / Scirpeto-Phragmitetum (mattenbies) en Krabbenscheer
(Hydrochareto-Stratiotetum), en Myriophylleto – Nupharetum, Associatie van Witte
waterlelie en Gele plomp
Schoenoplectus lacustris / Scirpeto-Phragmitetum (mattenbies)

77
78
79
81

Koningsvarenmoeras
Slootjesmoeras
Veendijkje
Varenbos

Schoenoplectus lacustris / Scirpeto-Phragmitetum (mattenbies)
Schoenoplectus lacustris / Scirpeto-Phragmitetum (mattenbies)
Alnetum (elzenbos) en Overgangsbroek els-wilg
Alnetum (elzenbos) en Overgangsbroek els-wilg

84

Oostmoeras

85

Oostplas

86
91
92

Oostbos
Moerasoerbos
Veenreukgrasmoeras

93

Slangenwortelmoeras

94

Ringslangplas

95

De Graafbos

96
xx

Roodoogjufferplas
Zoddesteinplas zuid

Schoenoplectus lacustris / Scirpeto-Phragmitetum (mattenbies) en Krabbenscheer
(Hydrochareto-Stratiotetum), en Myriophylleto – Nupharetum, Associatie van Witte
waterlelie en Gele plomp
Schoenoplectus lacustris / Scirpeto-Phragmitetum (mattenbies) en Krabbenscheer
(Hydrochareto-Stratiotetum), en Myriophylleto – Nupharetum, Associatie van Witte
waterlelie en Gele plomp en klein randje Menyanthes – Carex – Juncus subnodulosus
gezelschap (waterdrieblad, zeggen en padderus.
Alnetum (elzenbos) en Overgangsbroek els-wilg
Alnetum (Elzenbos) met tussen het Oostdijkje en dit bos een sloot met krabbenscheer.
Varenrijk Magnocaricion met Schoenoplectus lacustris / Scirpeto-Phragmitetum
(mattenbies)
Schoenoplectus lacustris / Scirpeto-Phragmitetum (mattenbies) en Krabbenscheer
(Hydrochareto-Stratiotetum),
Krabbenscheer (Hydrochareto-Stratiotetum), met aan de rand wat Myriophylleto –
Nupharetum, Associatie van Witte waterlelie en Gele plomp
De rand / sloot langs Groot-Oost is heel gevarieerd van noord naar zuid. Menyanthes –
Carex – Juncus subnodulosus gezelschap (waterdrieblad, zeggen en padderus, Galigaan,
Mattenbies, en enkele plek Acorus - Cicuta virosa gezelschap (kalmoes en waterscheerling.
Myriophylleto – Nupharetum, Associatie van Witte waterlelie en Gele plomp
Noord: Schoenoplectus lacustris / Scirpeto-Phragmitetum (mattenbies); zuid: idem, plus
Krabbenscheer (Hydrochareto-Stratiotetum), en Myriophylleto – Nupharetum, Associatie
van Witte waterlelie en Gele plomp

5
5

Pluimzeggemoeras
Pluimzeggemoeras

Vegetatietype 1950 RIVON

Overgangsbroek els-wilg
Krabbenscheer (Hydrochareto-Stratiotetum), Phragmitus – riet, strookje Varenrijk
Magnocaricion (moerasvaren en grote zeggen)
Myriophylleto – Nupharetum, Associatie van Witte waterlelie en Gele plomp met plekjes
Scirpeto-phragmitetum (lisdodden)
Scirpeto-phragmitetum (Typha lat. ook ang. - lisdodden)
Galigaanvegetatie en Overgangsbroek els-wilg, met Myriophylleto – Nupharetum, Associatie
van Witte waterlelie en Gele plomp
Deels: Myriophylleto – Nupharetum, Associatie van Witte waterlelie en Gele plomp met
galigaanrand, plus Phragmites (rietstrook)
Myriophylleto – Nupharetum, Associatie van Witte waterlelie en Gele plomp
Alnetum - elzenbos
Alnetum - elzenbos
Galigaanvegetatie
Myriophylleto – Nupharetum, Associatie van Witte waterlelie en Gele plomp
Krabbenscheer (Hydrochareto-Stratiotetum), Phragmitus – riet,
Alnetum (elzenbos)
Deels Alnetum (oostzijde). Kop: Galigaan-vegetatie met wat riet.
Schoenoplectus lacustris / Scirpeto-Phragmitetum (mattenbies) met Krabbenscheer
(Hydrochareto-Stratiotetum) en rand (tegen Vinkenstein aan) Menyanthes – Carex – Juncus
subnodulosus gezelschap (waterdrieblad, zeggen en padderus. Klein stukje galigaan.
Schoenoplectus lacustris / Scirpeto-Phragmitetum (mattenbies)

Situatie 2020

Elzenbroekbosje
Petgat, vegetatieloos
Eind 1950 soortenrijke vegetatie met mattenbies, krabbenscheer, waterranonkel etc.
(zie scan dia)
Veenmosrietland en trilveen. Winter 2017/2018 van opslag ontdaan, daarna maaien
met Truxor. Eventueel nog wat vergroten, geleidelijke overgang naar het moerasbos
maken.
Langwerpig legakkertje, grotendeels moerasbos. Zuidelijk deel riet en gagel met
galigaan.
Soortenrijke moerasruigte
Petgat, thans onderdeel van het kreeften-pilotproject
Moerasbos natuurlijke ontwikkeling
Moerasbos ten westen van het Poelruitveld en Houtsnipbos (SBB)
Sloot
Er zijn geen waterplanten meer.
Witte Koenplas, vegetatieloos
Bos met veel Am. Vogelkers en esdoorn. Deze geringd in 2020, jonge opslag gemaaid.
Voormalig petgat: open moerasbos
Veenmosrietland/trilveenmoeras
Galigaanvegetatie met gagel
Mooi ontwikkelend moerasbos met veel natte plekken, zeker in het noordelijke deel.
Ten zuiden van de Bosvijver (zonder vegetatie): veel droger bos.
Oude legakker door het veenmosrietland, alsmede , deels een boslaan
Waterplas zonder vegetatie, op een klein plukje witte waterlelie na.
Veenmosrietland met veel veenmos, ronde zonnedauw, en andere zuurminnende
soorten
Veenmosrietland
Veenmosrietland
Landschappelijk mooi legakkertje tussen de veenmosritelanden en petgaten
In het noordelijke deel ontwikkelt zich een veenmosplek in het bos, het zuidelijke deel
bevat nog veel stekelvaren.
Trilveenmoerasje met verschillende stadia in het verlandingsproces, met gagelstruweel
Vegetatieloos petgat met een overgang tussen water en de legakker

Nogal droog moerasbos,
Fraai “moerasoerbos”, natuurlijke ontwikkeling. Met veel elzenzegge
Veenmosrietland, in 2017 ontboomt.
Oud petgat met open water, verlandingsvegetaties en trilvenen: primair is thans de
slangenwortel, in 2017 ontboomt.
Open plasje zonder vegetatie
De slootranden zijn nog steeds wel leuk. De sloot zelf is vrijwel vegetatieloos. Het bos is
open met mooie veenmosplekken.
Open water met veel witte waterlelie en gele plomp
Vegetatieloze plas
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De Groenbeheercommissie: v.l.n.r Lein, Han, Hans en John, circa 2017

Overleg met Staatsbosbeheer (circa 2017)

Excursie met SBB naar de Maarsseveense zodden om te bezien dat het water daar glashelder is (2020).
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Bijlage 7. Overzicht soorten op Gravingen
Bijlage 7a. Paddenstoelen van Gravingen 2005 -2010 - Wim Appelhof
Wim schreef:
In 2009 kwamen de paddenstoelen nogal laat. In soorten en aantal ook wat minder dan in andere jaren, maar dat is een normaal verschijnsel. Nog steeds is de
Poortlaan het rijkst aan soorten. In 2010 zou ik wel eens aandacht willen besteden aan Oost. Misschien heeft het gevoerde beleid al resultaat op het gebied van
de mycologie. In de bijgevoegde totaallijst van alle soorten in ongeveer zeven jaar, staan veel soorten die slechts één keer gevonden zijn. Dat kan betekenen
dat ze wel meerdere jaren aanwezig waren, maar dat ik ze niet heb waargenomen. Alleen in 2005 heb ik gedurende dat jaar vaak het terrein bezocht om de
paddenstoelen te inventariseren. Toch jammer dat een aantal bijzondere soorten, slechts eenmalig aanwezig was.
Op de totaallijst staan veel korstjes, schorsjes en asci. Die zijn vaak erg klein en onaanzienlijk. Voor mij zijn ze heel leuk om te determineren. Van die soorten
zijn er ongetwijfeld nog veel meer. Het aantal van deze soorten zegt natuurlijk wel iets over de rijkdom aan paddenstoelen in het gebied.
In het algemeen kan gezegd worden, ook al zijn er 213 soorten, dat de kwantitatieve en kwalitatieve aanwezigheid van paddenstoelen op Gravingen matig tot
goed en licht afnemend te noemen is.
Al deze soorten zijn te vinden in de onderstaande lijst.
Lijst verklarende tekens:
Kolom met jaar: Is het jaar van de eerste vondst van de betreffende soort. 2005 is alles van 2005 (inventarisatie) en daarvoor.
Afkortingen
Pl
Bo
As
Ap
Ga
Ph
j
M
G
S
X

= plaatjeszwam (met lamellen)
= boleet (met buisjes)
= ascomyceten (sporen in zakjes)
= plaatjesloos
= gastromyceten (o.a. buikzwammen)
= Phragmobasidiomyceten (trilzwammen)
= jaarlijks. Anders aantal jaren waarin de soort is waargenomen (soms een schatting).
= ectmycorrhyzae (symbiose met bomen)
= op de grond, in het gras, op begraven takjes end
= saprofyt of soms ook parasiet, op hout
= functie onbekend.

Lijst paddenstoelen Gravingen 2005 -2010
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Agaricus augustus

Reuzenchampignon

Agaricus bisporus var. bisporus
Agaricus cupreobrunneus
Agaricus silvaticus
Agrocybe pediades

Jaar

Type

Voorkomen

Functie

2005

Pl

1

G

bij de poort

Locatie

Gekweekte champignon

2009

Pl

1

G

bij de poort

Bruine weidechampignon

2005

Pl

1

G

Schubbige boschampignon

2005

Pl

1

G

Grasleemhoed

2005

Pl

2

G

bij hek a.d weg

Alnicola alnetorum

Rossige elzenzompzwam

2007

Pl

1

M

landje appelhof

Alnicola bohemica

Zilversteelzompzwam

2005

Pl

j

M

poortlaan

Alnicola escharoides

Bleke elzenzompzwam

2005

Pl

j

M

Alnicola salicis

Wilgenzompzwam

2005

Pl

2

M

Alnicola scolecina

Donkere elzenzompzwam

2005

Pl

j

M

Alnicola subconspersa

Fijnschubbige elzenzompzwam

2005

Pl

j

M
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Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Type

Voorkomen

Functie

Amanita fulva

Roodbruine slanke amaniet

Jaar
2005

Pl

j

M

Locatie

Amanita muscaria

Vliegenzwam

2005

Pl

j

M

Amanita rubescens

Parelamaniet

2005

Pl

j

M

Amanita solitaria

Stekelkopamaniet

2007

Pl

2

M

bij fietsenrekken

Armillaria lutea

Knolhoningzwam

2005

Pl

1

S

op hout

Armillaria mellea

Echte honingzwam

2005

Pl

1

S

op hout

Armillaria ostoyae

Sombere honingzwam

2005

Pl

1

S

op hout

Ascocorine sarcoides imperfect

Paarse knoopzwam imperfect

2007

As

1

S

op hout

Ascocoryne cylichnium

Grootsporige paarse knoopzwam

2005

As

1

S

op hout

Bjerkandera adusta

Grijzebuisjeszwam

2005

Ap

j

S

korstzwam

Bjerkandera fumosa

Rookzwam

2005

Ap

2

S

korstzwam

Boletus badius

Kastanjeboleet

2005

Bo

j

M

Boletus edulis

Gewoon eekhoorntjesbrood

2005

Bo

j

M

Boletus reticularis

Vroeg eekhoorntjesbrood

2006

Bo

j

M

Calocera cornea

Geel hoorntje

2005

Ph

2

S

op hout

Calocybe gambosa

Voorjaarspronkridder

2005

Pl

j

G

bij hek a.d.weg

Calvatia excipuliformis

Plooivoetstuifzwam

2005

Ga

1

G

buikzwam

Ceratiocorticium confluens

Ziekenhuisboomkorst

2005

Ap

j

S

schorsje

Ceratiomyxa fructiculosa

Ijsvingertje

2005

M

1

X

slijmzwam

Chondrostereum purpureum

Paarse korstzwam

2005

Ap

1

S

korstzwam

Ciboria amentacia

Elzenkatjemummiekelkje

2005

As

2

S

Clavulina coralloides

Witte koraalzwam

2005

Ap

j

G

Clavulinopsis helveola

Gele knotszwam

2005

Ap

1

S

Clitocybe amarescens

Mesttrechterzwam

2006

Pl

1

G

Clitocybe candicans

Kleine bostrechterzwm

2009

Pl

1

G

Clitocybe clavata

Knotsvoettrechterzwam

2005

Pl

1

G

Clitocybe inornata

Krulzoomtrechterzwam

2006

Pl

1

G

Clitocybe metachroa

Tweekleurige trechterzwam

2006

Pl

1

G

Clitocybe rivulosa

Giftige weidetrechterzwam

2007

Pl

1

G

Clitocybe vibeciana

Gestreepte trechterzwam

2006

Pl

2

G

Collybia butyracea var. Asema

Gewone botercollybia

2005

Pl

j

G

Collybia confluens

Bundelcollybia

2009

Pl

j

G

Collybia dryophila

Eikenbladzwammetje

2005

Pl

j

G

Conocybe moserii

Grijs breeksteeltje

2009

Pl

1

G

Coprinus atrimentarius

Kale inktzwam

2006

Pl

1

G

Coprinus auricomus

Kastanje-inktzwam

2007

Pl

1

G

Coprinus disseminatus

Zwerminktzwam

2005

Pl

2

S

op hout

Coprinus lagopus

Hazenpootje

2005

Pl

1

S

op hout

Coprinus micaceus

Glimmerinktzwam

2005

Pl

2

S

op hout

Coprinus urticicola

Witte halminktzwam

2006

Pl

1

S

stengel
brandnetel
op pop van rups

Cordyceps militaris

Rupsendoder

2006

As

2

P

Cortinarius alnetorum

Gegordelde elzengordijnzwam

2005

Pl

1

M

Cortinarius anomalus

Vaaggegordelde gordijnzwam

2005

Pl

1

M

Cortinarius bibulus

Kleine elzengordijnzwam

2005

Pl

j

M

Cortinarius cinnamoluteus

Gele wilgengordijnzwam

2005

Pl

1

M

kruidentuin
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Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Jaar

Type

Voorkomen

Functie

Cortinarius delibutus

Okergele gordijnzwam

2005

Pl

1

M

Cortinarius helvelloides

Geelvlokkige gordijnzwam

2009

Pl

j

M

Locatie

Cortinarius hemitrichus

Witschubbige gordijnzwam

2005

Pl

2

M

Cortinarius hinnuleus

Muffe gordijnzwam

2009

Pl

1

M

Cortinarius huronensis var. huronensis

Valse veenmosgordijnzwam

2009

Pl

1

M

Cortinarius paleaceus

Gewone pelargoniumgordijnzwam

2005

Pl

1

M

Cortinarius saniosus

Bleke geelvezelgordijnzwam

2005

Pl

2

M

Cortinarius tubarius

Moerasgordijnzwam

2009

Pl

1

M

Cortinarius uliginosus

Koperrode gordijnzwam

2005

Pl

j

M

Cortinarius umbrinolens

Bietengordijnzwam

2005

Pl

3

M

Crepidotus cesatie

Rondsporig oorzwammmetje

2006

Pl

1

S

op takjes

Crepidotus epibryus

Klein oorzwammetje

2005

Pl

2

S

op takjes

Crepidotus luteolus

Gelig oorzwammetje

2005

Pl

1

S

op takjes

Crepidotus mollis

Weekoorzwammetje

2005

Pl

3

S

op takjes

Cudoniella clavus

Waterknoopje

2009

As

1

S

op hout

Cylindrobasidium laeve

Donzige korstzwam

2005

Ap

3

S

schorsje

Dacrymyces stillatus

Oranje druppelzwam

2005

Ph

j

S

op hout

Daedaleopsis confragosa

Roodporiehoutzwam

2005

Ap

j

S

houtzwam

Daldinia concentrica

Kogelhoutskoolzwam

2006

Ap

2

S

houtzwam

Enteridium lycoperdon

Boompuist

2005

M

2

X

slijmzwam

Entoloma clypeatum

Harde voorjaarssatijnzwam

2005

Pl

2

M

Entoloma conferendum

Sterspoorsatijnzwam

2005

Pl

2

G

Entoloma politum

Nitreuze satijnzwam

2008

Pl

1

G

Entoloma sericatum

Moerasbossatijnzwam

2005

Pl

j

G

Entoloma sericeum

Bruine satijnzwam

2005

Pl

1

G

Entoloma turbidum

Zilversteelsatijnzwam

2005

Pl

1

G

Fibrodontia gossypina

Muizentandjeskorstje

2009

Ap

1

G

schorsje

Flagellascypha minutissima

Klein zweephaarschijfje

2009

Ap

1

S

op hout

Flammulina velutipes

Gewoon fluweelpootje

2005

Pl

1

S

op hout

Fomes fomentarius

Echte tonderzwam

2005

Ap

j

S

op hout

Galerina atkinsoniana

Behaard barnsteenmosklokje

2007

Pl

j

G
G

Galerina calyptrata

Oranje mosklokje

2005

Pl

1

Galerina clavata

Groot mosklokje

2005

Pl

j

G

Galerina hypnorum

Geelbruin moskloje

2005

Pl

1

G

Galerina paludosa

Vlokkig veenmosklokje

2005

Pl

j

G

Galerina uncialis

Duinmosklokje

2005

Pl

1

G

Geastrum fimbriatum

Gewimperde aardster

2005

Ga

2

G

bij hek a.d.weg

Gloeocytidiellum porosum

Roomkleurige oliecelkorst

2009

Ap

1

S

schorsje

Gloeophyllum trabeum

Dunplaathoutzwam

2005

Ap

2

S

korstzwam

Hebeloma crustiliforme

Radijsvaalhoed

2005

Pl

1

G

Hebeloma helodus

Moerasvaalhoed

2008

Pl

1

G

Hebeloma mesophaeum

Tweekleurige vaalhoed

2005

Pl

1

G

Hebeloma sacchariolens

Oranjebloesemvaalhoed

2005

Pl

j

G

Hebeloma velutipes

Opaalvaalhoed

2005

Pl

j

G

Helvella lacunosa

Zwarte kluifzwam

2005

As

1

G

hoofdz. veenmos
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Hemimycena hirsuta

Golfhoedmycena

Jaar
2005

Pl

1

S

rietstengel….

Locatie

Hirneola auricula-judae

Echt judasoor

2005

Ph

3

S

op hout

Hyaloscypha hyalina s.l.

Waterkelkje

2005

As

1

S

op hout

Hychrocybe helobia

Broos vuurzwammetje

2006

Pl

1

G

Hygrocybe cantharellus

Trechterwasplaat

2005

Pl

2

G

Hygrocybe ceracea

Elfenwasplaat

2005

Pl

1

G

Hygrocybe chlorophana

Gele wasplaat

2005

Pl

1

G

Hygrocybe conica

Zwartwordende wasplaat

2005

Pl

3

G

Hygrocybe miniata

Gewoon vuurzwammetje

2005

Pl

j

G

Hymenoscyphus salicinus

Wilgenhoutvlieskelkje

2005

As

1

S

Hymenoscyphus scutula

Wimpersporig vlieskelkje

2009

As

1

S

op hout

Hyphoderma praetermissum

Kransbekerharskorstje

2009

Ap

1

S

schorsje

Hyphoderma setigerum

Barstend harskorstje

2006

Ap

1

S

schorsje

Hyphodontia barba-jovis

Franjetandjeszwam

2007

Ap

1

S

schorsje

Hyphodontia breviseta

Naaldhouttandjeszwam

2005

Ap

1

S

schorsje

Hyphodontia nesporie

Penseeltandjeszwam

2005

Ap

1

S

schorsje

Hypochnicium polonence

Ruwharig elfendoekje

2006

Ap

2

S

schorsje

Hypomyces aurantius

Oranjezwameter imperfect

2005

As

1

P

Hypoxylon fragiforme

Roestbruine kogelzwam

2005

As

1

S

op hout

Hypoxylon multiforme

Vergroeide kogelzwam

2005

As

j

S

op hout

Inocybe acutella

Spitse moerasvezelkop

2005

Pl

2

G

Inocybe curvipes

Zilversteelvezelkop

2005

Pl

3

G

Inocybe dulcamara

Gewone viltkop

2005

Pl

2

G

Inocybe flocculosa var. floculosa

Vlokkige vezelkop

2007

Pl

1

G

Inocybe geophylla var. geophylla

Witte satijnvezelkop

2005

Pl

j

G

Inocybe geophylla var. lilacina

Lila satijnvezelkop

2005

Pl

1

G

Inocybe lacera var. helobia

Zandpadvezelkop

2005

Pl

1

G

Inocybe lacera var. lacera

Zandpadvezelkop

2009

Pl

1

G

Inocybe napipes

Bruine knolvezelkop

2005

Pl

2

G

Inocybe rimosa

Geelbruine sleetvezelkop

2009

Pl

1

G

Inocybe sindonia

Blonde vezelkop

2007

Pl

1

G

Inocybe whitei

Blozende vezelkop

2007

Pl

1

G

Inonotus radiatus

Elzenweerschijnzwam

2005

Ap

2

S

houtzwam

Kuehneromyces mutabilis

Stobbezwammetje

2005

Pl

1

S

op hout

Laccaria laccata

Gewone fopzwam

2005

Pl

j

G

Laccaria proxima

Schubbige fopzwam

2005

Pl

1

G

Laccaria tortillus

Gekroesde fopzwam

2005

Pl

j

G

Lachnum virgineum

Gewoon franjekelkje

2007

As

1

S

Lactarius glyciosmus

Kokosmelkzwam

2005

Pl

3

G

Lactarius lacunarum

Greppelmelkzwam

2005

Pl

3

G

Lactarius necator

Zwartgroene melkzwam

2005

Pl

3

G

Lactarius obscuratus

Groenige elzenmelkzwam

2005

Pl

3

G

Lactarius omphaliformis

Rossige elzenmelkzwam

2006

Pl

2

G

Lactarius pubescens

Donzige melkzwam

2005

Pl

1

G

Lactarius quietus

Kaneelkleurige melkzwam

2005

Pl

j

G

op hout

op hout
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Nederlandse naam

Lactarius theiogalus

Rimpelende melkzwam

Jaar
2005

Type

Voorkomen

Functie

Pl

j

G

Lactarius vietus

Roodgrijze melkzwam

Lasiospaeria ovina

Eivormig ruigkogeltje

Leccinum scabrum

Locatie

2005

Pl

2

G

2009

As

1

S

Berkenboleet

2005

Bo

j

G

Leotia lubrica

Groene glibberzwam

2005

As

3

S

Lepiota rhacodes

Knolparasolzwam

2005

Pl

1

G

Lepista flaccida

Roodbruine schijnridderzwam

2005

Pl

1

G

Lepista nuda

Paarse schijnridderzwam

2005

Pl

1

G

Lycogala epidendrum

Bloedweizwam

2005

M

3

X

Lycoperdon perlatum

Parelstuifzwam

2005

Ga

1

S

buikzwam

Macrothypula fistulosa var. contorta

Pijpkotszwam

2006

Ap

1

S

knotszwam

op hout
tussen mos

slijmzwam

Macrotyphula juncea

Draadknotszwam

2005

Ap

1

S

knotszwam

Marasmius androsaceus

Paardenhaartaailing

2005

Pl

1

G

op takjes end.

Marasmiellus ramealis

Takruitertje

2005

Pl

1

S

op takjes

Marasmiellus vaillantii

Halmruitertje

2005

Pl

j

S

Marasmius bulliardii

Dwergwieltje

2005

Pl

1

S

op stengels,
twijgen
op
blad

Marasmius cureyi

Oranje grastaailing

2007

Pl

1

G

Marasmius limosus

Rietwieltje

2009

Pl

1

S

Marasmius oreades

Weidekringzwam

2005

Pl

1

G

Megacollybia platyphylla

Breedplaatstreephoed

2005

Pl

1

G

Megalocystidium lactescens

Gewone melkkorst

2009

Ap

1

S

schorsje

Merismodes anomale

Breedsporig hangkommetje

2005

Ap

1

S

hangende takken

Merismodes confusa

Smalsporig hangkommetje

2005

Ap

1

S

hangende takken

Meruliopsis corium

Papierzwammetje

2009

Ap

1

S

korstzwam

Merulius tremellosus

Spekzwoerdzwam

2005

Ap

3

S

korstzwam

Mollisia cinerea

Gedrongen mollisia

2005

As

1

S

Mollisia discolor

Bleke mollisia

2006

As

1

S

Morchella semilibera

Kapjesmorielje

2008

Ga

1

G

Mutinus ravenelii

Roze stinkzwam

2007

Ga

1

G

Mycena abramsii

Voorjaarsmycena

2009

Pl

1

G

Mycena adcendens

Suikerycena

2006

Pl

2

S

Mycena aetitus

Grijsbruine grasmycena

2005

Pl

2

G

Mycena arcangeliana

Bundelmycena

2005

Pl

2

G

Mycena filopes

Draadsteelmycena

2006

Pl

1

G

Mycena flavescens

Geelsnedemycena

2005

Pl

2

G

Mycena flavoalba

Bleekgele mycena

2005

Pl

1

G

Mycena galericulata

Helmmycena

2006

Pl

3

S

Mycena galopus

Melksteelmycena

2006

Pl

3

G

Mycena galopus var. nigra

Melksteelmycena

2005

Pl

2

G

Mycena leptocephala

Stinkmycena

2006

Pl

1

G

Mycena metata

Dennenmycena

2005

Pl

1

G

Mycena olivaceomarginata

Bruinsnedemycena

2006

Pl

2

G

Mycena pura

Elfenschermpje

2006

Pl

2

G

Mycena pura var. Lutea

Elfenschermpje

2006

Pl

1

G

Mycena pura var. pura

Elfenschermpje

2005

Pl

3

G

op riet

op hout

op hout
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Mycena sanguinolenta

Kleine bloedsteelmycena

Jaar
2006

Pl

1

G

Mycena speirea

Kleine breedplaatmycena

2009

Pl

1

G

Mycena vitilis

Papilmycena

2009

Pl

2

G

Mycoacia uda

Gele stekelkorstzwam

2006

Ap

1

S

schorsje

Nectria cinnabarina imperfect

Meniezwammetje

2006

As

j

S

op hout

Nectria cinnabarina perfect

Meniezwammetje

2006

As

j

S

op hout

Nidularis deforma

Eierzakje

2006

Ga

1

S

op hout
korstzwam

Oligoporus tephroleuca

Asgrauwe kaaszwam

2006

Ap

1

S

Omphalina pixidata

Roodbruin trechtertje

2005

Pl

1

G

Locatie
op hout

Panaeolus acuminatus

Spitse vlekplaat

2007

Pl

3

G

Panaeolus fimicola

Grauwe vlekplaat

2006

Pl

1

G

Panaeolus foenisecii

Gazonvlekplaat

2006

Pl

3

S

Panellus serotinus

Groene schelpzwam

2006

Pl

2

S

op hout

Panellus stipticus

Scherpe schelpzwam

2006

Pl

1

S

op hout

Paxillus filamentosus

Elzenkrulzoom

2006

Pl

j

M

Paxillus involutus

Gewone krulzoom

2006

Pl

j

M

Peniophora incarnatum

Oranjerode schorszwam

2006

Ap

1

S

schorsje

Peniophora lyciii

Berijpte schorszwam

2006

Ap

1

S

schorsje

Peniophora quercina

Paarse eikenschorszwam

2005

Ap

j

S

schorsje

Peziza michelii

Zwavelmelkbekerzwam

2006

As

1

G

Peziza succosa

Gewone melkbekerzwam

2005

As

1

G

Phallus impudicus

Grote stinkzwam

2006

Ga

1

G

Phanerochaete sordida

Groezelig huidje

2007

Ap

1

S

schorsje

Phanerochaete velutina

Ruighuidje

2009

Ap

1

S

schorsje

Phlebia radiata

Oranje aderzwam

2006

Ap

2

S

schorsje

Pholiota gummosa

Bleekgele bundelzwam

2008

Pl

1

G

Physisporinus sanguinolentum

Bloedende buisjeszwam

2009

Ap

1

S

schorsje

Physisporinus vitreus

Glazige buisjeszwam

2009

Ap

1

S

schorsje

Piptoporus betulinus

Berkenzwam

2006

Ap

j

S

houtzwam

Pleurotus pulmonarius

Bleke oesterzwam

2006

Pl

1

S

op hout

Plicaturopsis crispa

Plooivlieswaaiertje

2006

Ap

2

S

korstzwam

Pluteus cervinus

Gewone hertenzwam

2006

Pl

3

S

op hout

Pluteus exiguus

Verborgen hertenzwam

2007

Pl

1

S

op hout

Pluteus salicinus

Grauwgroene hertenzwam

2006

Pl

1

S

op hout

Polyporus brumalis

Winterhoutzwam

2005

Ap

1

S

houtzwam

Polyporus ciliatus

Voorjaarshoutzwam

2006

Ap

2

S

houtzwam

Polyporus tuberaster

Franjeporiezwam

2005

Ap

1

S

houtzwam

Polyporus varius

Waaierbuisjeszwam

2006

Ap

1

S

korstzwam

Psathyrella candolleana

Bleke franjehoed

2009

Pl

1

G

Psathyrella corrugis

Sierlijke franjehoed

2009

Pl

1

G

Psathyrella piluliformis

Witsteelfranjehoed

2005

Pl

1

S

Psathyrella tephrophylla

Conische franjehoed

2006

Pl

1

G

Psathyrella typhae

Lisdoddefranjehoed

2005

Pl

1

S

Psilocybe caerulea

Valse kopergroenzwam

2006

Pl

1

G

Psilocybe elongata

Bleke moeraszwavelkop

2006

Pl

3

G

op hout

hoofdz. veenmos
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Psilocybe fascicularis

Gewone zwavelkop

Jaar
2006

Pl

3

S

op hout

Resupinatus applicatus

Harig dwergoortje

2006

Pl

1

S

op hout

Rickenella fibula

Oranjegeeltrechtertje

2006

Pl

j

G

Rickenella swartsii

Paarsharttrechterje

2006

Pl

3

G

Rogersella sambuci

Witte vlierschorszwam

2005

Ap

j

S

Russula betularum

Berkenrussula

2006

Pl

j

M

Russula claroflava

Gele berkenrussula

2006

Pl

j

M

Russula emetica

Braakrussula

2006

Pl

1

M

Russula fragilis

Broze russula

2005

Pl

j

M

Russula nigricans

Grofplaatrussula

2006

Pl

j

M

Russula nitida

Kleine berkenrussula

2006

Pl

1

M

Russula ochraleuca

Geelwitte russula

2006

Pl

2

M

Russula subrubens

Wilgenrussula

2006

Pl

2

M

Russula undulata

Zwartpurperenrussula

2006

Pl

1

M

Russula velenovsky

Schotelrussula

2006

Pl

2

M

Russula versicolor

Bonte berkenrussula

2007

Pl

1

M

Russula vesca

Smakelijke russula

2009

Pl

1

M

Schizopora flavipora

Abrikozenbuisjeszwam

2009

Ap

1

S

schorsje

Schizopora paradoxa

Witte tandzwam

2005

Ap

2

S

schorsje

Scleroderma areolatum

Kleine aardappelbovist

2006

Ga

1

G

buikzwam

Scleroderma citrinum

Gele aardappelbovist

2006

Ga

j

G

buikzwam

Scutellinia scutellata

Gewone wimperzwam

2006

As

1

S

Simocybe rubi s.l.

Gewoon matkopje

2006

Pl

1

S

op hout

Steccherinum bourdotii

Grootsporige raspzwam

2006

Ap

1

S

korstzwam

Stereum hirsutum

Gele korstzwam

2006

Ap

2

S

korstzwam

Stereum ochraceumflava

Twijgkorstzwam

2009

Ap

1

S

korstzwam

Stereum rugosum

Gerimpelde korstzwam

2006

Ap

1

S

korstzwam

Stereum subtomentosum

Waaierkorstzwam

2005

Ap

1

S

korstzwam

Telephora terrestris

Gewone franjezwam

2006

Ap

1

S

op hout

Tephrocybe palustris

Veenmosgrauwkop

2005

Pl

1

Tephrocybe tylicolor

Kleine grauwkop

2007

Pl

2

G

Trametes gibbosa

Witte bultzwam

2006

Ap

1

S

houtzwam

Trametes multicolor

Gezoneerd elfenbankje

2006

Ap

1

S

korstzwam

Trametes versicolor

Gewoon elfenbankje

2006

Ap

2

S

korstzwam

Trechispora farinacea

Melig dwergkorstje

2006

Ap

1

S

schorsje

Tricholoma fulvum

Berkenridderzwam

2006

Pl

j

G

Tricholoma ustaloides

Valse beukenridderzwam

2009

Pl

1

G

Tubaria hiemalis

Winterdonsvoetje

2006

Pl

3

S

Vascellum pratense

Afgeplatte stuifzwam

2007

Ga

1

G

buikzwam

Vuilleminia comedens

Schorsbreker

2006

Ap

1

S

schorsje

M

schorsje

veenmos

Xerocomus ferrugineus

Bruine fluweelboleet

2007

Bo

1

Xerocomus ripariella

Wijnrode fluweelboleet

2006

Bo

1

M

Xerocomuscommunis

Blozende fluweelboleet

2005

Bo

j

M

Xylaria hypoxylon

Geweizwam

2006

As

3

S

op hout

Xylaria oxyacatae

Meidoornbesgeweizwam

2006

As

1

S

op meidoornbes
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Bijlage 7b Alfabetische lijst van alle waargenomen macro-nachtvlinders in 2020, gesorteerd op Nederlandse namen.
1
Appeltak
Campaea margaritaria
27
Kameeltje
Macaria alternata
2
Berkenbrandvlekvlinder
Pheosia gnoma
28
Koperuil
Diachrysia chrysitis
3
Berkeneenstaart
Drepana falcataria
29
Kortzuiger
Crocallis elinguaria
4
Bruine eenstaart
Drepana curvatula
30
Kroonvogeltje
Ptilodon capucina
5
6
7
8
9
10

Bruine grijsbandspanner
Buxusmot (Exoot)
Donker klaverblaadje
Donsvlinder
Drietand Psi uil
Egale rietboorder

Euproctis similis
Cydalima perspectalis
Macaria alternata
Euproctis similis
Acronicta tridens
Arenostola phragmitidis

31
32
33
34
35
36

Maansikkeluil
Muisbeertje
Oranje agaatspanner
Oranje wortelboorder
Plakker
Puntige zoomspanner

Agrochola lunosa
Pelosia muscerda
Eulithis testata
Triodia sylvina
Lymantria dispar
Epione repandaria

11
12
13
14
15
16

Eikenprocessierups vlinder
Gamma uil
Geelblad
Geelschouderspanner
Gele eenstaart
Gerande spanner

Thaumetopoea processionea
Autographa gamma
Ennomos quercinaria
Ennomos alniaria
Watsonalla binaria
Lomaspilis marginata

37
38
39
40
41
42

Rietluipaard
Rietvink
Schildstipspanner
Sint Jansvlinder
Spitsvleugelgrasuil
Stofuil

Phragmataecia castaneae
Euthrix potatoria
Idaea biselata
Zygaena filipendulae
Mythimna straminea
Hoplodrina spec

17
18
19
20
21
22

Gestreepte goudspanner
Gewone spikkelspanner
Glad beertje
Graswortelvlinder
Groenbandspanner
Halvemaanvlinder

Camptogramma bilineata
Ectropis crepuscularia
Eilema griseola
Apamea monoglypha
Hydriomena impluviata
Selenia tetralunaria

43
44
45
46
47
48

Varenspanner
Variabele spikkelspanner
Vierbandspanner
Vierkantvlekuil
Vlekstipspanner
Vliervlinder

Petrophora chlorosata
Alcis repandata
Xanthorhoe ferrugata
Xestia xanthographa
Idaea dimidiata
Ourapteryx sambucaria

23
24
25
26

Hazelaaruil
Hennepnetelspanner
Herfstrietboorder
Huismoeder

Colocasia coryli
Perizoma alchemillata
Rhizedra lutosa
Noctua pronuba

49
50
51
52

Wapendrager
Witte grijsbandspanner
Zilverstreep
Zwarte c-uil

Phalera bucephala
Cabera pusaria
Deltote bankiana
Xestia C-nigrum
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Bijlage 8.
Samenvatting Projectvoorstel Toepassingsgereed maken biomanipulatie Kreeften:
Herstel Aquatisch ecosysteem met reductie uitheemse rivierkreeften in Molenpolder 2020-2022
1. Doel van het onderzoek
Doel van het aanvullende onderzoek is om biomanipulatie van Amerikaanse rivierkreeften zover te ontwikkelen dat deze methode als een zelfstandige,
praktisch toepasbare en betaalbare maatregel ingezet kan worden voor het halen van een goede ecologische toestand en verhoging van de biodiversiteit van
de ondiepe plassen in het AGV-gebied. De maatregel “biomanipulatie kreeften” omvat niet alleen het definitief reduceren van de kreeftenstand, maar ook
activiteiten die nodig zijn om de flora en fauna in de plassen tijdig terug te brengen. Daarnaast omvat de maatregel een monitoringsopzet die het mogelijk maakt
om het verloop van de maatregel tijdig bij te sturen en te beoordelen wanneer de maatregel voltooid is.
Om het halen van de KRW-doelen mogelijk te maken, is er in een aantal waterlichamen in het AGV-gebied reductie van de hoeveelheid Amerikaanse
rivierkreeften noodzakelijk (biomanipulatie). In de kreeftenpilot Molenpolder (2018-2019) is biomanipulatie van kreeften effectief gebleken: algen nemen af, het
water wordt weer helder en de waterplanten beginnen terug te komen. Deze methode is echter nog niet toepassingsgereed als KRW-maatregel. Dit
projectvoorstel is bedoeld om biomanipulatie van Amerikaanse rivierkreeften zover te ontwikkelen dat deze methode als een zelfstandige, praktisch toepasbare
en betaalbare maatregel ingezet kan worden voor het halen van een goede ecologische toestand van de ondiepe plassen in het AGV-gebied.
2. Project beschrijving
In de KRW-waterlichamen Molenpolder en Terra Nova is/was de fosforbelasting op orde, maar herstellen waterplanten en waterkwaliteit zich niet. Internationaal
en nationaal onderzoek maken het aannemelijk dat de hoge dichtheden Amerikaanse rivierkreeften daar het halen van de KRW-doelen verhinderen. Een
experiment in de Molenpolder laat zien dat dit inderdaad het geval is en dat reductie van de kreeftenstand het herstel van de biodiversiteit op gang kan brengen.
Algen nemen af, het water wordt weer helder en de waterplanten beginnen terug te komen. Zonder aanvullende maatregelen gericht op reduceren van
uitheemse rivierkreeften zullen in de Molenpolder de KRW-doelen verlaagd moeten worden. Daarom wordt deze “biomanipulatie” van kreeften als KRWmaatregel opgenomen en verwerkt in de KRW-doelen. Voor de waterlichamen Hollands Ankeveen en ’t Hol, mogelijk ook elders, moeten eerst andere
herstelmaatregelen worden uitgevoerd. Het is aannemelijk dat daarna ook in deze waterlichamen biomanipulatie van kreeften nodig zal zijn. Biomanipulatie van
kreeften is echter nog niet zover ontwikkeld dat dit als KRW-maatregel toegepast kan worden. Daarvoor is nog aanvullend onderzoek noodzakelijk.
Dit project bestaat uit drie onderdelen:
 Vergroting van de efficiëntie van het afkreeften
Nu is het afkreeften minder effectief omdat kleine exemplaren en vrouwen met jongen niet worden gevangen. Daar zijn nieuwe technieken voor nodig.
De vangstinspanning moet worden teruggebracht van wekelijks naar vier keer per seizoen.
 Stimulering van tijdig herstel van flora en fauna door herintroductie.
Na vele jaren zonder vegetatie, kost het meerdere jaren na maatregelen voor flora en fauna het gebied weer hebben geherkoloniseerd. Met als risico
dat de herstelmaatregel tussentijds faalt. Dat kan worden vermeden door de verdwenen soorten weer actief terug te brengen (herintroductie).
 Bepalen van het moment dat het afkreeften kan stoppen, zonder dat de kreeften weer dominant worden.
Het afkreeften is bedoeld als “eenmalige” ingreep, permanent afkreeften is niet duurzaam. Nagegaan wordt wanneer het ecosysteem voldoende robuust
is om het afkreeften te kunnen staken. Gedurende twee jaar (2020 en 2021) wordt aquatische ecosysteem hersteld en kreeften gereduceerd. In het
laatste onderzoeksjaar wordt getoetst of het ecosysteem stabiel blijft.
3. Doel van het onderzoek
Doel van het aanvullende onderzoek is om biomanipulatie van Amerikaanse rivierkreeften zover te ontwikkelen dat deze methode als een zelfstandige,
praktisch toepasbare en betaalbare maatregel ingezet kan worden voor het halen van een goede ecologische toestand en verhoging van de biodiversiteit van
de ondiepe plassen in het AGV-gebied. De maatregel “biomanipulatie kreeften” omvat niet alleen het definitief reduceren van de kreeftenstand, maar ook
activiteiten die nodig zijn om de flora en fauna in de plassen tijdig terug te brengen. Daarnaast omvat de maatregel een monitoringsopzet die het mogelijk maakt
om het verloop van de maatregel tijdig bij te sturen en te beoordelen wanneer de maatregel voltooid is.
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Om het halen van de KRW-doelen mogelijk te maken, is er in een aantal waterlichamen in het AGV-gebied reductie van de hoeveelheid Amerikaanse
rivierkreeften noodzakelijk (biomanipulatie). In de kreeftenpilot Molenpolder (2018-2019) is biomanipulatie van kreeften effectief gebleken: algen nemen af, het
water wordt weer helder en de waterplanten beginnen terug te komen. Deze methode is echter nog niet toepassingsgereed als KRW-maatregel. Dit
projectvoorstel is bedoeld om biomanipulatie van Amerikaanse rivierkreeften zover te ontwikkelen dat deze methode als een zelfstandige, praktisch toepasbare
en betaalbare maatregel ingezet kan worden voor het halen van een goede ecologische toestand van de ondiepe plassen in het AGV-gebied.
4. Project beschrijving
In de KRW-waterlichamen Molenpolder en Terra Nova is/was de fosforbelasting op orde, maar herstellen waterplanten en waterkwaliteit zich niet. Internationaal
en nationaal onderzoek maken het aannemelijk dat de hoge dichtheden Amerikaanse rivierkreeften daar het halen van de KRW-doelen verhinderen. Een
experiment in de Molenpolder laat zien dat dit inderdaad het geval is en dat reductie van de kreeftenstand het herstel van de biodiversiteit op gang kan brengen.
Algen nemen af, het water wordt weer helder en de waterplanten beginnen terug te komen. Zonder aanvullende maatregelen gericht op reduceren van
uitheemse rivierkreeften zullen in de Molenpolder de KRW-doelen verlaagd moeten worden. Daarom wordt deze “biomanipulatie” van kreeften als KRWmaatregel opgenomen en verwerkt in de KRW-doelen. Voor de waterlichamen Hollands Ankeveen en ’t Hol, mogelijk ook elders, moeten eerst andere
herstelmaatregelen worden uitgevoerd. Het is aannemelijk dat daarna ook in deze waterlichamen biomanipulatie van kreeften nodig zal zijn. Biomanipulatie van
kreeften is echter nog niet zover ontwikkeld dat dit als KRW-maatregel toegepast kan worden. Daarvoor is nog aanvullend onderzoek noodzakelijk.
Dit project bestaat uit drie onderdelen:
 Vergroting van de efficiëntie van het afkreeften
Nu is het afkreeften minder effectief omdat kleine exemplaren en vrouwen met jongen niet worden gevangen. Daar zijn nieuwe technieken voor nodig.
De vangstinspanning moet worden teruggebracht van wekelijks naar vier keer per seizoen.
 Stimulering van tijdig herstel van flora en fauna door herintroductie.
Na vele jaren zonder vegetatie, kost het meerdere jaren na maatregelen voor flora en fauna het gebied weer hebben geherkoloniseerd. Met als risico
dat de herstelmaatregel tussentijds faalt. Dat kan worden vermeden door de verdwenen soorten weer actief terug te brengen (herintroductie).
 Bepalen van het moment dat het afkreeften kan stoppen, zonder dat de kreeften weer dominant worden.
Het afkreeften is bedoeld als “eenmalige” ingreep, permanent afkreeften is niet duurzaam. Nagegaan wordt wanneer het ecosysteem voldoende robuust
is om het afkreeften te kunnen staken. Gedurende twee jaar (2020 en 2021) wordt aquatische ecosysteem hersteld en kreeften gereduceerd. In het
laatste onderzoeksjaar wordt getoetst of het ecosysteem stabiel blijft.
De looptijd van het project is drie jaar, om de ontwikkeling van flora en fauna goed te kunnen volgen en eventueel methodes verder te optimaliseren. Het project
wordt uitgevoerd in de Distelvinkplas in de Molenpolder waar ook het onderzoek in 2018-2019 plaatsvond. Het bouwt voort op dit eerdere onderzoek. De
kreeftenaantallen zijn die twee jaar gereduceerd onder de kritische dichtheid (0,9 kreeft/m2). En daarom willen we direct doorgaan in voorjaar 2020/2021.
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Bijlage 9. Maairegime Gravingen – gazonmaaier
Algemeen








Golvende lijnen maaien, diertjes houden niet van rechte lijnen, met uitzondering van Klein en Groot Oost
Voorkom stukrijden van de graszode en spoorvorming, bij twijfel maaibeurt overslaan en wachten op
drogere periode

Toegangspad van ligweide naar de weg




Rond de speeltoestellen wordt gemaaid, daar achter: 1x per jaar.

Tussen de Garderobe en de speeltoestellen aan de oostzijde een strook van 50 cm maaien.
 Margrietenweide (het stuk bij terrein Cor en Han): niet maaien.

Eigenlijk zo min mogelijk maaien



Maai zo hoog mogelijk als het voor het gebruik noodzakelijk is. Dus op de ligweide kort, en elders zo
hoog mogelijk om meer in te spelen op de plantensoorten, die maaien goed kunnen verdragen, maar
ook moeten kunnen bloeien (waternavel, brunel, zenegroen, egelsboterbloem, moerasviooltje).



Ook in het “gazon” mogen bloemrijke plekken (bijv. bloeiende pinksterbloem t.b.v. oranjetip) best een
paar keer worden overgeslagen.



Bij de Garderobe: alleen naar de entrees maaien. Langs het gebouw groeit o.a. koninginnekruid, dat kan
blijven staan. Dus niet achter het bankje etc. maaien.
De kunststof matten zijn kwetsbaar voor maaischade. Mede daarom (en als plek voor het bont
zandoogje) het toegangspad vanaf de Garderobe naar de weg: niet maaien. Het pad zelf vrijhouden van
overhangend groen - met de e-zeis.
Bij de fietsenrekken wel maaien.

De paden worden in twee gangen gemaaid. Om dotten dood gras zo veel mogelijk te voorkomen, wordt
er zodanig gemaaid, dat het gemaaide gras naar het midden wordt geblazen, zodat het bij de volgende
maaigang weer “onder het mes komt”. De nieuwe maaimachine heeft een mulchfunctie.

 Blijf bij de bomen en hun wortels weg.
Passage

 frequent maaien tot 1m van de rand en bloemen sparen
Kampeerweide
 frequent maaien tot 1m van de rand en bloemen sparen
Zoddestein
 frequent maaien tot 1m van de rand en bloemen sparen

Noordereind
 frequent maaien tot 1m van de rand en bloemen sparen
Kinderterrein
 frequent maaien tot 1m van de rand en bloemen sparen
Groenland




Distelvink-huisje
 Smal pad er naar toe, hoog maaien i.v.m. bloeiende planten
 Rond het huisje ligweide maaien tot aan w.c.
Oude Volleybalveld








Pad heen en weer 1,1 m. breed (speels), wat slingerend langs de bankjes. Pas op de
gemarkeerde plekken (en wat ruimer er om heen) niet maaien: orchideeën, pinksterbloemen
en zenegroen!



Bij orchisstukje: pad achterlangs maaien

Vinkenstein




1,5 meter voorbij laatste vlonder richting water: ligplek maaien i.v.m. doorzicht.

Verder alleen de paden maaien.
Klein Oost






Max. 1,5 meter breed. Gemarkeerd zijn de orchideeën. Is nat.
Lijn van het bestaande pad blijven volgen.
Aan het eind een rondje als ligplek.
Pas beginnen met maaien als het echt nodig is i.v.m. de bloeiende tredvegetatie

Het korte rondje met de gazonmaaier en het lange rondje (laarzenpad) paar keer per jaar met
de e-zeis

Gageldijk
Zonneweide maaien; langs het water aan de westzijde: minimaal 1 – 1½ meter (golvende lijn) als hooiland niet
maaien
Hazenakker

Hooiland

Pas beginnen met maaien als het echt nodig is i.v.m. de bloeiende tredvegetatie.
Poelruitveld
 Slingerend pad aansluiten op het paadje door het Houtsnippenbos, het paadje naar het Oude
volleybalveld en het snipperpaadje naar de Hazenakker, langs de bankjes

De U bocht: zo smal mogelijk, hoog maaien. Stoppen als het te drassig wordt: laarzen- of
blotevoetenpad / maaien met de e-zeis.

Eerste twee cirkels tegenover elkaar op de Hazenakker, de eerste groot, de tweede voorlopig
nog ligweide – twijfels of deze wel wordt gebruikt), het derde met toegangspaadje, kleiner dus.
De vierde, tegenover brug, onder de berk, naar het eind toe: smal pad.
Hazenakker: extra ligplek bij hoge berk noordzijde - in najaar met de e-zeis maaien hele
veld.Pas beginnen met maaien als het echt nodig is i.v.m. de bloeiende tredvegetatie

Onverdeelde helft



Ruim om de bomen heen (processierups). Naar de rand van het terrein: alleen heen en weer. Doorgang
naar de overburen is nu veel te nat en drassig. Mag op laarshoogte blijven (af en toe een klusje met de
e-zeis).

 Een groot deel van de vegetatie is mos is, daar hoef je niet te maaien, tenzij er veel riet opkomt
Vijverbos


Alleen paden maaien, 1,5 meter. Kortom, heen en weer. Rondje om het baggervijvertje.

Groot Oost






Max. 1,5 meter breed maaien. Slootkant zijde! Tot de brug alleen als de bodem droog is. Is erg drassig.
Lijn van het bestaande pad blijven volgen.
Bij de waterplas aan de noordzijde een kleine ligplek maaien.
Pas beginnen met maaien als het echt nodig is i.v.m. de bloeiende tredvegetatie.
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