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Voorwoord 

Deze graslandvisie beschrijft de grote ambitie die wij hebben voor onze graslanden: botanisch 

rijke, vochtige en natte schraallanden. Het dient als werkdocument voor het beheer van de 

Oostelijke Vechtplassen en wordt onderdeel van de Natuurvisie Oostelijke Vechtplassen en 

Naardermeer. De graslandvisie is de ecologische onderbouwing voor de te nemen maatregelen. 

Daarnaast wil Natuurmonumenten met dit document ook betrokkenen informeren over de 

achtergrond van het, huidige en gewenste, beheer.  

We willen dat in een oogopslag duidelijk is dat deze graslanden beheerd worden door een 

natuurorganisatie en haar partners, door de kleuren en bloemen in het landschap. Het resultaat is 

meer Vochtig hooiland, vaak geel met soorten als grote ratelaar, gewone rolklaver, 

moerasrolklaver, geel walstro, scherpe boterbloem, kruipende boterbloem of dotterbloem. Het 

resultaat is daarnaast ook meer Nat schraalland, vaak met een blauwe zweem door de aanwezige 

soorten zoals de blauwe zegge, brede orchis, rietorchis, vleeskleurige orchis, moeraswespenorchis 

en soorten als addertong, blauwe knoop, kleine valeriaan, moeraskartelblad. De aanwezige 

overgang van veen naar zand, met ijzer en kalkrijke kwel uit het Gooi, is de ideale locatie voor 

deze botanisch zeer rijke graslanden. Naast de bloemrijke graslanden met de bijzondere planten 

en dieren blijft er ook ruimte voor koeien en schapen in de wei. 

Natuurmonumenten beheert 658 ha grasland in de Oostelijke Vechtplassen. Het merendeel van 

deze graslanden heeft op dit moment een soortenarme vegetatie, die bestaat uit algemene 

grassen en kruiden. Dit komt door een jarenlang intensief, agrarisch gebruik, waardoor de bodem 

zeer voedselrijk is. Deze graslanden zijn niet kenmerkend voor de bodem (veen, zand of klei) en 

de bodemkwaliteit (kalk- en/of ijzerrijk), waarop ze voorkomen. En dat moet veranderen! 

Natuurmonumenten voert dit nieuwe beleid uit samen met haar partners. We streven naar één 

natuurondernemer per (deel)gebied die de graslanden, naastgelegen sloten en hakhoutbosjes 

langdurig kan beheren. We stimuleren het aanbieden van streekproducten, zorg of het geven van 

educatie op de boerderij en in het natuurgebied. De kunst is een samenwerking te vinden waarbij 

bloemrijke hooi- en weilanden terugkeren en de boer kan ondernemen.  

 

Maaike Bruggink  
Beheerder Vechtplassen 
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Samenvatting 
 

Inleiding 

Deze graslandvisie gaat over de graslanden in bezit bij Vereniging Natuurmonumenten in de 

Oostelijke Vechtplassen. Het huidige eigendom van Natuurmonumenten in de Oostelijke 

Vechtplassen is circa 2890 ha groot. Ongeveer een kwart van dit oppervlak bestaat uit graslanden, 

circa 658 ha. Het grootste areaal aan graslanden ligt in het oosten, tegen de Heuvelrug aan. Ze 

liggen hier op veengrond, op de kwelrijke flank, waar het zand (dicht) aan de oppervlakte ligt. Dit is 

de ideale locatie voor botanisch rijke vochtige en natte schraallanden. 

 

Het merendeel van de graslanden in de Oostelijke Vechtplassen heeft echter een soortenarme 

vegetatie, die bestaat uit algemene grassen en kruiden. Dit komt door een jarenlang intensief, 

agrarisch gebruik, waardoor de bodem zeer voedselrijk is. Deze graslanden zijn niet kenmerkend 

voor de bodem (veen, zand of klei) en de bodemkwaliteit (kalk- en/of ijzerrijk), waarop ze 

voorkomen. Voedselrijke graslanden zijn arm aan plantensoorten, en ook arm aan diersoorten.  

 

Van 2010 t/m 2014 is de kwaliteit van de graslanden beoordeeld. Daarna is, per deelgebied, aan 

de hand van de aanwezige bodem en waterkwaliteit, aangegeven welk botanisch rijk grasland 

mogelijk is. Daarbij is aangegeven welk beheer of welke inrichtingsmaatregel noodzakelijk is om dit 

grasland te bereiken. Vervolgens is er een keuze gemaakt welke ambitie we op korte termijn 

nastreven, en welk te voeren beheer daar bij hoort. Deze keuze heeft te maken met de abiotische 

(on)mogelijkheden, maar zeker ook met praktische. De meeste graslanden zijn verpacht, soms met 

kortlopende contracten, soms regulier. Bij reguliere verpachting kan Natuurmonumenten niets 

wijzigen in het pachtcontract. 

 

Deze graslandvisie dient als werkdocument voor het beheer van de Oostelijke Vechtplassen en 

wordt onderdeel van de Natuurvisie Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer. Daarnaast wil 

Natuurmonumenten met dit document ook betrokkenen informeren over de achtergrond van het, 

huidige en gewenste, beheer. 

 

Beschrijving van de graslanden 

De verpachte graslanden waren tot voor kort vrijwel allemaal in intensief agrarisch gebruik. De 

vegetatie van deze graslanden is over het algemeen soortenarm; engels raaigras is vrijwel altijd 

dominant. Daarnaast komen andere algemenere graslandsoorten voor, zoals witte klaver, ruw 

beemdgras, kweek, straatgras en gewone paardenbloem. In veel van deze intensief gebruikte 

graslanden komen ook soorten voor die op een vochtig milieu wijzen: geknikte vossestaart, 

fioringras en mannagras. Op de dekzandruggen komen soorten van een droger milieu voor, zoals 

duizendblad en schapezuring. 

 

Niet alle graslanden worden even intensief gebruikt. Op de wat extensiever gebruikte graslanden 

komen soorten voor als gestreepte witbol en gewoon reukgras. Op de vochtige, matig voedselrijke 

graslanden komen soorten voor als kruipende boterbloem, pinksterbloem, veldzuring, 

moeraszegge, gewone hoornbloem en ruwe smele. Wordt het nog vochtiger dan staan er 

bijvoorbeeld echte koekoeksbloem, grote ratelaar, kale jonker en biezeknoppen. 

 

De voedselrijkdom van de graslanden is de grootste belemmering voor het behalen van de 

botanische doelen; er zit o.a. teveel fosfaat en nitraat in de bodem. 
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Bodem 

De Oostelijke Vechtplassen liggen tussen de hooggelegen, pleistocene zanden in het oosten en de 

rivier- en zeekleiafzettingen van de Vecht in het westen en noorden. Tussen deze zandgronden en 

de Vecht is het uitgestrekte veengebied van de Oostelijke Vechtplassen ontstaan. Dit grootschalige 

laagveenmoeras vormt één groot watersysteem, met tal van bodemtypen en overgangen in 

bodem, water, waterkwaliteit en voedselrijkdom. Globaal bestaat de bodem in de Oostelijke 

Vechtplassen uit een gradiënt van zandgronden in het oosten naar moerige en veengronden in het 

westen. Langs de Vecht, geheel in het westen liggen kleigronden. De mens heeft goed gebruik 

gemaakt van deze bodem; zo werd het veen gebruikt als brandstof en het zand als ondergrond 

voor de aanleg van wegen. De grote plassen en meren in het gebied zijn het gevolg van deze 

ontginningen. 

 

    
Figuur 1: Bodemkaart 1:50.000 uit www.bodemdata.nl 

 

Hydrologie 

De Gooise stuwwal en de Utrechtse Heuvelrug in het oosten vormen het centrale infiltratiegebied. 

Van oorsprong wordt het Vechtplassengebied gevoed door voedselarm, ijzerrijk kwelwater vanuit 

het Gooi. Deze kwel is van grote invloed op de grondwaterkwaliteit in het gebied, die van oudsher 

een sterk grondwaterachtig karakter heeft. De Horstermeerpolder en de Bethunepolder hebben 

een grote invloed op de hydrologie van het gebied. Ze liggen circa 2,5 m lager dan de omringende 

plassen en moerassen, en trekken het kwelwater naar zich toe. Kwelinvloed in de Oostelijke 

Vechtplassen is daardoor nu voornamelijk beperkt tot het oostelijk deel van het gebied, tot de 

overgang veen naar het zand. Deze kwelrijke flank is erg smal, maar essentieel voor de 

waterkwaliteit in het gebied. De kwel bevat o.a. ijzer en calcium. IJzer en calcium binden fosfaat en 
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zorgen daardoor voor een voedselarme bodem. Daarnaast is calcium een goede zuurbuffer. 

Blauwgraslanden en dotterbloemhooilanden zijn zeer gevoelig voor verzuring. 

 

Doordat er minder grondwater beschikbaar is moet er oppervlaktewater worden ingelaten.  

Aan de westkant van het gebied wordt op twee plaatsen Vechtwater ingelaten: vanuit de 

Spiegelplas en het Hilversums kanaal. Aan de oostkant van het gebied wordt water uit de ’s 

Gravelandse vaart ingelaten. Het water uit de ’s Gravelandse vaart komt niet uit de Vecht, maar via 

de Karnemelksloot en Naardertrekvaart uit het Gooimeer. De kwaliteit van het oppervlaktewater in 

de kwelrijke flank wordt dus voor een groot deel bepaald door Vechtwater.  

 

Met dit gebiedsvreemde water wordt sulfaat en chloride het gebied ingelaten. Door bemesting van 

de graslanden in het gebied komt fosfaat, stikstof en nitraat in het water. Nitraat zorgt voor 

versnelde afbraak van veen. Bij die afbraak komen nutriënten vrij en neemt de voedselrijkdom van 

de bodem sterk toe. In tegenstelling tot het oorspronkelijke, natuurlijke watersysteem, waar in de 

kwelrijke flank schoon en zoet water aan de oppervlakte komt en de waterkwaliteit hier het beste is, 

zijn nu juist in de kwelrijke flank de stikstof- en fosfaatgehaltes in het oppervlaktewater het hoogst 

van de Noordelijke Vechtplassen. 

 

 

 
Figuur 2: Gemiddelde kwel- en infiltratie intensiteit Noordelijke Vechtplassen  

(Bron: hydrologische modellering IWACO, 2002) 
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Figuur 3: Kwel (blauw) en infiltratie (rood) binnen de Zuidelijke Vechtplassen in de 

wintersituatie (bron: Tauw, 2007 ) 

 

 

Landschap 

De zeekleipolders in het noorden van de Vechtstreek, de kleipolders langs de Vecht en de 

droogmakerijen Horstermeer en Bethune hebben een zeer open en weids karakter. Ze bestaan 

voornamelijk uit nat grasland en rietland. Ook de plassen in het westen van de Vechtstreek hebben 

een open, weids karakter, en worden in het oosten begrensd door de beslotenheid van de 

moerasbossen. Op de kwelrijke flank en in het zuiden van de Vechtstreek, op de overgang van 

zand naar veen, liggen smalle grasland percelen, waarvandaan er zicht is op de parkbossen van 

de buitenplaatsen van het Gooi en de stuwwal. 

 

Door de eeuwen heen heeft de mens gebruikt gemaakt van deze grote rijkdom, en daarmee zelf 

ook weer gezorgd voor een grote variatie aan landschappen en bijgedragen aan het karakter van 

het gebied: een gebied met landschappen van open water, rietlanden, veenbossen en kwel 

gevoede, natte graslanden. Natuurmonumenten wil deze verscheidenheid in het landschap 

behouden en waar mogelijk versterken. 

 

Doelen 

Natuurmonumenten streeft een mozaïek na van verschillende graslandtypes, die thuishoren bij de 

aanwezige bodem- en waterkwaliteit, met bijbehorende insecten, vogels, muizen, sprinkhanen, en 

reptielen. In de Oostelijke Vechtplassen betekent dit bloemrijke dotterbloemhooilanden en, de 

internationaal beschermde, blauwgraslanden en graslanden met kleine zeggenvegetaties. Op deze 

manier wordt het aanwezige, schone kwelwater zo goed mogelijk benut. Er zijn ook percelen waar 
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de ambitie vooral gericht is op de fauna, en niet op een botanisch waardevolle ontwikkeling. Dit zijn 

de kruiden- en faunarijke graslanden, begraasd door koeien en schapen.  

Natuurmonumenten wil het open en weidse karakter van het landschap, waar dit nog aanwezig is, 

behouden. 

 

De ambitie voor de graslanden is bepaald aan de hand van de aanwezige bodem en de kwaliteit 

van de bodem en het grondwater. Verder is er ook gekeken naar wat er praktisch mogelijk is met 

het beheer. Een belangrijk aandachtspunt was de recreatieve waarde van de graslanden: zijn de 

graslanden te zien voor de wandelaar of fietser. 

 

Vochtige hooiland of dotterbloemhooiland is oud, boerengrasland. Het is bloemrijk grasland, 

vaak geel van soorten als grote ratelaar, gewone rolklaver, moerasrolklaver, geel walstro, scherpe 

boterbloem, kruipende boterbloem of dotterbloem. Het komt voor op natte veen- en kleibodems 

met een redelijke draagkracht. Vochtig hooiland is ontstaan door langdurig gebruik als hooiland. Ze 

zijn nu niet meer interessant voor boeren door hun lage productie en eiwit-arm gewas, maar ze 

behoorden ooit tot de betere graslanden. Ze zijn door ontginning, ontwatering en bemesting 

zeldzaam geworden. 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. 

 

 

 

 

 

Nat schraalland is, net als Vochtig hooiland, zeer oud boerengrasland. Nat schraalland is echter 

voedselarmer en minder productief. De variatie in de graslanden is groot, blauwgraslanden en 

kleine zeggenvegetaties worden tot nat schraalland gerekend. Nat schraalland heeft vaak een 

blauwe zweem door de aanwezige soorten, het kan rijk zijn aan zeggen (blonde zegge, blauwe 

zegge, geelgroene zegge, vlozegge, tweehuizige zegge), orchideeën (brede orchis, rietorchis, 

gevlekte orchis, vleeskleurige orchis, moeraswespenorchis, groenknolorchis veenmosorchis) en 

soorten als addertong, blauwe knoop, gewone vleugeltjesbloem, heidekartelblad, kleine valeriaan, 

klokjesgentiaan, moeraskartelblad. De graslanden zijn vaak slecht toegankelijk omdat ze zo nat 

zijn. Ze kunnen ’s winters onder water staan maar zullen ’s zomers oppervlakkig uitdrogen. 
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Kruiden- en faunarijk graslanden zijn voedselrijkere graslanden dan de andere twee. Deze 

graslanden hebben daardoor geen kenmerkende planten. Een goede kwaliteit van kruiden- en 

faunarijk grasland wordt gekenmerkt door variatie in structuur (ruigte en plaatselijk struweel, hoge 

en lage vegetatie) en een kruidenrijke graslandbegroeiing die schuilplaats bieden aan kleine fauna, 

zoals muizen, insecten en de ringslang. Gradiënten in (grond)waterpeil en voedselrijkdom zorgen 

voor diverse vegetatietypen. 
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Huidige kwaliteit  

Natuurmonumenten bezit circa 658 ha. graslanden in de Oostelijke Vechtplassen. Het merendeel 

van deze graslanden (561 ha) heeft een soortenarme vegetatie van algemene grassen en kruiden. 

Dit zijn de voedselrijke graslanden met de beheertypes Nog om te vormen naar natuur (N00.01 en 

N00.02) en Kruiden- en faunarijke graslanden (N12.02). Iets minder dan 100 ha heeft een 

botanisch interessantere vegetatie, met soorten die invloed van kwelwater indiceren.  

 

Tabel: Kwaliteit huidig grasland 

Huidig grasland (ha) 

Inclusief eigen beheer, kortlopende contracten en 

reguliere pacht 

  

Nog om te 

vormen 

naar 

natuur 

Kruiden- 

en 

faunarijk 

grasland 

Nat 

schraal 

land 

Vochtig 

hooiland 

SNL-beheertype totaal 

N00.01  

N00.02 N12.02 N10.01 N10.02 

Hollands Ankeveen 77,2 16,5 44,3 6,7 9,7 

Stichts Ankeveen 70,5 18,1 49,5 0,9 2 

Kortenhoef-Oost 54,2 27,1 14,1  13 

Kortenhoef-West 12,8 0,2 6,5 3,3 2,8 

Horstermeer 38,5 23,9 14,6   

Wijde Blik 5,8  5,8   

Hol en Suikerpot 56,7 20 4,2  32,5 

Vuntus 70,7  59,2  11,5 

Ster van Loosdrecht 9,9  9,9   

Weersloot, Achteraf en Kievitsbuurt 106,6 28,1 78,5   

Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven 122,5 7,8 101,3 13,4  

Taartpunt Tienhoven 32,5  32,5   

Totaal 657,9 141,7 420,4 24,3 71,5 

 

Ambitie 

De ambitie is om bijna 500 ha botanisch waardevolle graslanden te ontwikkelen, omringd door 

structuurrijke graslanden, rijk aan kleine fauna als muizen en ringslangen. In de toekomst zal de 

oppervlakte grasland kleiner zijn, o.a. door het graven van petgaten. 

 

Tabel: Ambitie kwaliteit grasland 

Ambitie grasland (ha) 

Inclusief eigen beheer, kortlopende  

contracten en reguliere pacht 

  

Nog om te 

vormen 

naar 

natuur 

Kruiden- 

en 

faunarijk 

grasland 

Nat 

schraal 

land 

Vochtig 

hooiland 

SNL-beheertype totaal 

N00.01 

N00.02 N12.02 N10.01 N10.02 

Hollands Ankeveen 76,3  45,6 9 21,7 

Stichts Ankeveen 69,4  17,8 0,9 50,7 

Kortenhoef-Oost 54,1  1,5 25,5 27,1 

Kortenhoef-West 12,9  2 3,3 7,6 

Horstermeer 24,1  9  15,1 

Wijde Blik 5,8  5,8   

Hol en Suikerpot 60   35,9 24,1 

Vuntus 69,9  11,7  58,2 

Ster van Loosdrecht 10  2 1,7 6,3 

Weersloot, Achteraf en Kievitsbuurt 108,1    48,2  59,9 

Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven 121,9    4,7 31,6 85,6 

Taartpunt Tienhoven 32,7   21,2 11,5 

Totaal 645,2 0 148,3 129,1 367,8 
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Tabel: Kwaliteit grasland, nu en in de toekomst. 

Grasland (ha) 

Nog om te vormen 

naar natuur 

Kruiden- en 

faunarijk 

grasland 

Nat schraal 

land 

Vochtig 

hooiland totaal 

SNL beheertype 

 

N00.01 

N00.02 N12.02 N10.01 N10.02 

 

Huidig 141,7 420,4 24,3 71,5 658 

Ambitie 0 148,3 129,1 367,8 645 

 

 

Maatregelen en beheer 

De voedselrijkdom van de graslanden is de grootste belemmering voor het behalen van de 

botanische doelen; er zit teveel fosfaat in de bodem. In het beheer is rekening gehouden met 3 

maatregelen om deze voedselrijkdom te verlagen: 

- Verschralen door maaien en afvoeren, waar mogelijk 2 keer per jaar. Een verschralingsbeheer 

door intensief maaien en afvoeren kan in veel gevallen een verbetering van de fosfaattoestand 

geven. In produktieve graslanden kan de eerste maaibeurt in mei uitgevoerd worden, bij 

witbolgraslanden eind mei, begin juni. Een tweede maaibeurt in de tweede helft van 

september. Het is natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden of dit ook mogelijk is. 

(Na)beweiden van graslanden met zo'n hoog produktieniveau is niet wenselijk. Vertrapping 

maakt het maaien moeilijker en zorgt voor stoorsoorten. 

- Uitmijnen van fosfaat door maaien, in combinatie met het inzaaien van klaver en een 

kalibemesting. Hiermee wordt de grasgroei optimaal aan de gang gehouden, en de bodem en 

het bodemleven intact gelaten. Het is een goedkoper maatregel dan plaggen, omdat het gewas 

goed bruikbaar blijft voor boeren. 

- Plaggen van de fosfaatrijke bovenlaag. Het fosfaatgehalte is daarmee meteen laag. Het is 

echter een dure maatregel en er moet een depot voor het plagsel zijn. Nadeel is dat het 

bodemleven en een deel van de zaadvoorraad tezamen met het plagsel wordt verwijderd. 

 

Keuze van de maatregel 

Niet op alle graslanden passen we hetzelfde beheer toe. Er is een duidelijke keuze in beheer 

gemaakt per perceel. Deze keuze is op de volgende manier genomen: 

 Verschralen doen we op bodems die zeer voedselrijk zijn en waar met uitmijnen niet 

binnen 10 jaar resultaat verwacht wordt. Ook gronden waar uitmijnen niet mogelijk is, 

omdat ze moeilijk berijdbaar en/of moeilijk bereikbaar zijn, krijgen een 

verschralingsbeheer. 

 Uitmijnen gebeurt op plaatsen waar een zandgrond (dicht) aan het oppervlak ligt. Dus niet 

op een dikke veenbodem of op een kleigrond. De voedselrijkdom van de bodem mag niet 

te hoog zijn, binnen 10 jaar moet het beheer botanisch wat opleveren. We gaan uitmijnen 

waar graslanden beïnvloed worden door kwelwater. Het grasland ligt in kwelgebied of 

benedenstrooms van een kwelgebied en profiteert van het kwelwater. Verder moet het 

praktisch haalbaar zijn om meerdere keren per jaar te maaien. De bovengrond moet stevig 

genoeg zijn en berijdbaar met trekkers. De percelen moeten ook goed bereikbaar zijn. 

 Plaggen. Circa 15 hectare grasland gaan we plaggen. We doen dit op bodems waar 

maaien en afvoeren niet binnen circa 10 jaar tijd iets oplevert en waar de diepere bodem 

fosfaatarm en rijker aan calcium en ijzer is. Het grasland ligt in kwelgebied, of wordt 

beïnvloed door kwel. 
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 Koeien. Daarnaast willen we in elk deelgebied ergens koeien in de wei hebben lopen. 

Deze percelen worden dus niet tot nauwelijks verschraald, maar ze zorgen voor extra 

structuur in het gebied voor fauna. Dit doen we op percelen waar de bodem zo voedselrijk 

is dat geen enkele maatregel binnen 10 jaar een zichtbare verschraling oplevert. En op 

percelen die we meteen gaan inzetten voor fauna, zoals de ringslang of muizen. 

 

Op percelen met reguliere pacht is niets te wijzigen aan het beheer, tenzij de pachter vrijwillig 

meewerkt. Natuurmonumenten kan daardoor niet op alle graslanden het gewenste natuurresultaat 

bereiken. 

 

Produktie 

De verschraling van de bodem zorgt er voor dat de gewasopbrengst van de graslanden zal 

afnemen. Er is een zeer grove schatting gemaakt van de betekenis hiervan voor de totale produktie 

van de graslanden. De totale grasproduktie in ton droge stof per jaar voor alle graslanden in de 

Oostelijke vechtplassen gaat terug van zo’n 5300 ton naar 3800 ton per jaar. 

 

Beheer door derden 

Natuurmonumenten wil het beheer van de botanische graslanden uitbesteden aan boeren. Het 

verpachten van kleine stukjes aan verschillende boerenbedrijven is verleden tijd. Voor de 

graslandcomplexen in het Vechtplassengebied wordt gestreefd naar het uitbesteden van het 

beheer, en indien mogelijk ook eventueel aanliggende sloten en hakhoutbosjes, aan een of 

meerdere deskundige en vakbekwame ondernemers. De ondernemer heeft de ambitie om het 

beoogde natuurdoel te halen. Het realiseren van natuurdoelen gaat in samenwerking met 

Natuurmonumenten. De aanpak is professioneel, zakelijk en met oog voor milieu en omgeving. 

Andere landbouwkundige en/of produktiedoelstellingen zijn hieraan ondergeschikt en dragen bij 

aan een gezonde exploitatie.  

De ondernemer kan op basis van meerjarige overeenkomsten investeren en inrichten; het bedrijf 

kan een marktconforme pacht opbrengen. We spreken over een vitaal bedrijf middenin de 

samenleving van de dorpen van de Vechtplassen, en met een nader te definiëren rol in het 

aanbieden en onderhouden van bijvoorbeeld educatieve of recreatieve voorzieningen. 

 

Recreatie en beleving van graslanden in de Vechtstreek 

Bij elk deelgebied is beschreven of en zo ja, hoe de graslanden beleefd kunnen worden. De 

uitgangspunten zoals beschreven in de recreatievisie van de Vechtstreek worden gevolgd. 

Vooruitlopend op de visie zijn op alle hekken aan straatkanten op percelen die in botanisch beheer 

zijn (dus niet de regulier verpachte gronden) bordjes van Natuurmonumenten geplaatst. Dit draagt 

bij aan de zichtbaarheid van de graslanden in het gebied. 

We gaan de schoonheid van de graslanden en het belang van dit type natuur voor vele soorten 

planten en dieren, “aan de man brengen”. 

 

Monitoring 

Natuurlijk willen we weten of het uitgevoerde beheer ook de natuurdoelen oplevert die we voor 

ogen hebben De komende 6 jaar worden de resultaten van de maatregelen gemonitord, zodat 

daarna het beheer geëvalueerd kan worden. Hierbij wordt gekeken naar de ontwikkeling van de 

graslanden, de flora, structuur en bodemkwaliteit. 
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1 Inleiding 

 

Graslanden in de Oostelijke Vechtplassen 

Het huidig eigendom van Natuurmonumenten in de Oostelijke Vechtplassen is 2890 ha groot. 

Ongeveer een kwart hiervan bestaat uit graslanden: 658 ha. De meeste graslanden in de 

Oostelijke Vechtplassen hebben een soortenarme vegetatie, die bestaat uit algemene grassen en 

kruiden. Dit komt door een jarenlang intensief, agrarisch gebruik, waardoor de bodem zeer 

voedselrijk is. Deze graslanden zijn niet kenmerkend voor de bodem waarop ze voorkomen (veen, 

zand of klei) en de bodemkwaliteit (bijvoorbeeld ijzer- of kalkrijk). Voedselrijke graslanden zijn arm 

aan plantensoorten, en ook arm aan diersoorten.  

 

Het grootste areaal aan graslanden ligt in het oosten van het gebied, tegen de Heuvelrug aan. Ze 

liggen hier op veengrond, op de kwelrijke flank, waar het zand (dicht) aan de oppervlakte ligt. Dit is 

de ideale lokatie voor deze vochtige en natte schraallanden. 

 

De verpachte graslanden waren vrijwel allemaal in intensief agrarisch gebruik. De vegetatie van 

deze graslanden is soortenarm; engels raaigras is vrijwel altijd dominant. Daarnaast komen andere 

algemenere graslandsoorten voor, zoals witte klaver, ruw beemdgras, kweek, straatgras en 

gewone paardenbloem. In veel van deze intensief gebruikte graslanden komen ook soorten voor 

die op een vochtig milieu wijzen: geknikte vossestaart, fioringras en mannagras. Op de 

dekzandruggen komen soorten van een droger milieu voor, zoals duizendblad en schapezuring. 

 

Niet alle graslanden worden intensief gebruikt. Op de wat extensiever gebruikte graslanden komen 

soorten voor als gestreepte witbol en gewoon reukgras. Op de vochtige, matig voedselrijke 

graslanden komen soorten voor als kruipende boterbloem, pinksterbloem, veldzuring, 

moeraszegge, gewone hoornbloem en ruwe smele. Wordt het nog vochtiger dan staan er 

bijvoorbeeld echte koekoeksbloem, grote ratelaar, kale jonker en biezeknoppen. 

 

Streefbeeld 

Het streefbeeld voor de graslanden is een mozaïek van verschillende graslandtypes, die 

thuishoren bij de aanwezige bodem- en waterkwaliteit, met bijbehorende insecten, vogels, muizen, 

sprinkhanen en reptielen. In de Oostelijke Vechtplassen betekent dit bloemrijke 

dotterbloemhooilanden en, de internationaal beschermde, blauwgraslanden. Deze botanisch zeer 

rijke graslanden worden omzoomd door structuurrijke graslanden, met schuilplaatsen voor o.a. 

ringslangen en muizen. 

 

De naam blauwgrasland is afgeleid van de zwak blauwgroene kleur van de soorten die het aanzien 

bepalen, zoals blauwe zegge, spaanse ruiter, blauwe knoop en riet orchis . Dotterbloemhooilanden 

zijn bloemrijke graslanden, vaak geel van soorten als ratelaar, gewone rolklaver, moerasrolklaver, 

geel walstro, scherpe boterbloem, kruipende boterbloem of dotterbloem. Dotterbloemhooiland is 

minder zeggenrijk dan blauwgrasland.  

 

Beheer door derden 

Natuurmonumenten wil het beheer van de botanische graslanden uitbesteden aan boeren. Het 

verpachten van kleine stukjes aan verschillende boerenbedrijven is verleden tijd. Voor de 

graslandcomplexen in het Vechtplassengebied wordt gestreefd naar het uitbesteden van het 

beheer, en indien mogelijk ook eventueel aanliggende sloten en hakhoutbosjes, aan een of 

meerdere deskundige en vakbekwame ondernemers. De ondernemer heeft de ambitie om het 
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beoogde natuurdoel te halen. Het realiseren van natuurdoelen gaat in samenwerking met 

Natuurmonumenten. De aanpak is professioneel, zakelijk en met oog voor milieu en omgeving. 

Andere landbouwkundige en/of produktiedoelstellingen zijn hieraan ondergeschikt en dragen bij 

aan een gezonde exploitatie. De ondernemer kan op basis van meerjarige overeenkomsten 

investeren en inrichten; het bedrijf kan een marktconforme pacht opbrengen. We spreken over een 

vitaal bedrijf middenin de samenleving van de dorpen van de Vechtplassen, en met een nader te 

definiëren rol in het aanbieden en onderhouden van bijvoorbeeld educatieve of recreatieve 

voorzieningen. 
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2 Graslandtypering 

 

De vegetatie van het merendeel van de graslanden in de Oostelijke Vechtplassen is soortenarm. 

Het monitoren van bijzondere en rode lijst soorten is hier niet onderscheidend en dus niet geschikt 

voor een typering. Wel willen we de graslanden op een makkelijke manier typeren en de 

ontwikkeling kunnen volgen. Voor de beoordeling van de graslanden is daarom gebruik gemaakt 

van de classificatie uit de Veldgids Ontwikkeling van botanisch waardevol grasland, van IKC en 

DLG. Deze classificatie bestaat uit 6 fases, met toenemende botanische waarde. Daarvan zijn de 

eerste 3 fases ontwikkelfasen, en de laatste 3 fases, fases met botanische doelen. Deze 

botanische doelen zijn vertaald naar de beheertypen van SNL. 

 

Ontwikkelfasen 

De graslanden in de fasen 0, 1 en 2 (raaigrasweide tot en met dominant-stadium) kenmerken zich 

door een gering aantal soorten. Het betreft overwegend hoogproductieve grassoorten. De 

graslanden hebben een vrij uniforme samenstelling, met soorten die weinig karakteristiek zijn voor 

de abiotische omstandigheden, zoals soort bodem en bodemwaterkwaliteit. Kruiden als kruipende 

boterbloem, scherpe boterbloem, paardenbloem en veldzuring kunnen in fase 1 en 2 voor een 

mooi landschappelijk plaatje zorgen, maar zijn weinig karakteristiek.  

 

Fase 0, raaigrasweide.  

Zeer uniform, vrijwel uitsluitend sterk glanzend gras, egaal groen. Daarnaast vormt ruw beemdgras 

een aandeel van de grasmat. Ook kruipende boterbloem is aanwezig. Open plekken zijn verder 

opgevuld met vogelmuur, varkensgras en straatgras. 

 

Fase 1, grassen-mix.  

Groenbonte lappendeken met enkele kruidenhaarden; kruipende boterbloem, witte klaver ed. 

Pinksterbloem, veldzuring, scherpe boterbloem, rietgras, geknikte vossenstaart. 

 

Fase 2, dominant-stadium.  

In fase 2 beginnen grondsoort en vochttoestand onderscheidend te worden. 

Meer dan 50% van één, niet sterk glanzende grassoort: gestreepte witbol op veengrond, 

glanshaver op drogere, kalkhoudende gronden en grote vossestaart op vochtige, kalkhoudende 

gronden. Hiertussen staan algemene kruiden als veldzuring en scherpe boterbloem. Als de 

begroeiing later dan half juni gemaaid wordt kan dit stadium zeer lang stand houden. 

 

Botanische doelen 

Pas vanaf fase 3 neemt de botanische betekenis van de graslanden sterk toe. Het aantal soorten 

stijgt en de hoogproduktieve grassen maken plaats voor laagproduktieve grassen (reukgras, 

roodzwenkgras, gewoon struisgras). De jaarproduktie ligt onder de 6 ton droge stof per ha. Dat 

betekent 1 of 2 maaisnedes. 

 

Fase 3, gras-kruidenmix. 

Een mix van minder produktieve grassen, zoals reukgras en roodzwenkgras. Er is sprake van een 

fijn mozaïekpatroon van verschillende grassen. Ook de talrijk aanwezige kruiden zijn homogeen 

verdeeld over het perceel (niet in haarden van één soort).  
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Fase 4, bloemrijk grasland 

Een fijn mozaïekpatroon van verschillende grassen en kruiden. Ook diverse russen en zeggen 

doen hun intrede. De kruidenmix bestaat nu voor een groot deel uit soorten die karakteristiek zijn 

voor de aanwezige grondsoort en vochttoestand. Het geheel maakt een sterk gekleurde indruk, in 

de regel bonter dan de gras-kruidenmix van fase 3. Winterbeeld: vrij open mat van grassen (groen-

geelgroen) en stugge schijngrassen (geelgroen/bruin). Op veengronden zijn dit de 

dotterbloemhooilanden N10.02 Vochtige hooilanden. 

 

Fase 5, schraalland 

Een fijn mozaïekpatroon van laagblijvende, geel-, grijs- en blauwgroene zeggen en russen 

(schijngrassen) en kruiden. Winterbeeld: geelgroen/bruine mat van schijngrassen. In de Oostelijke 

Vechtplassen zijn dit de N10.01 Natte schraallanden, waar Blauwgraslanden en Kleine 

zeggenvegetaties onder vallen. 

 

Produktie 

De ontwikkelfases van graslanden zijn ingedeeld naar diversiteit in plantensoorten en de opbrengst 

van het gras, zie onderstaande tabel. In de laatste 2 kolommen is te zien dat de invloed van mest 

steeds geringer wordt, en de kwaliteit van de bodem en het water steeds meer tot uiting komt. 

 

Bron: Veldgids Ontwikkeling van botanisch waardevol grasland, van IKC en DLG. 
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3 Ambitie graslanden 

 

De ambitie van Natuurmonumenten voor de Oostelijke Vechtplassen is om zoveel mogelijk 

zeggen- en bloemrijke schraalgraslanden te herstellen. Natuurmonumenten streeft een mozaïek na 

van verschillende graslandtypes die thuishoren bij de aanwezige bodem- en waterkwaliteit, met 

bijbehorende insecten, vogels, muizen, sprinkhanen, en reptielen. In de Oostelijke Vechtplassen 

betekent dit bloemrijke dotterbloemhooilanden en, internationaal beschermde, blauwgraslanden. 

Deze schraalgraslanden worden omzoomd door kruiden- en faunarijke graslanden, begraasd door 

koeien.  

 

Vochtige schraalgraslanden zijn grazige, laagproductieve begroeiingen op vochtige en natte 

bodems. In goede vorm zijn ze opmerkelijk soortenrijk, vooral wat de flora betreft. Hun 

voortbestaan is afhankelijk van jaarlijks maaien en afvoeren van het maaisel. Geringe verschillen in 

de bodem en het grondwaterregime zorgen voor vele verschillende soortencombinaties. 

 

N10.01 Nat schraalland 

Nat schraalland is, net als Vochtig hooiland, zeer oud boerengrasland. Nat schraalland is echter 

voedselarm en minder productief en de bodem is heel slap. De variatie in de graslanden is groot. 

Blauwgraslanden en kleine zeggenvegetaties worden tot nat schraalland gerekend. Nat 

schraalland is door de rijkdom aan zeldzame soorten van groot Europees en nationaal belang. Het 

nat schraalland van het laagveen is vrijwel verdwenen door verdroging, verzuring en vermesting. 

Blauwgraslanden zijn beperkt tot een klein gebied aan de Atlantische kust van Europa. De 

vegetatie is kruiden- en zeggenrijk en vormt overgangen naar rietland, heide of struweel. De naam 

blauwgrasland is afgeleid van de zwak blauwgroene kleur van de soorten die het aanzien bepalen, 

zoals blauwe zegge, spaanse ruiter, blauwe knoop en riet orchis. In de graslanden zijn vaak kleine 

verschillen in hoogte. In laagten blijft water langer staan, op overgangen naar iets drogere gronden 

kunnen heischrale graslanden en heiden voorkomen. Juist deze gradiënten maken het type zeer 

soortenrijk.  

 

Doelsoorten 

Nat schraalland kan rijk zijn aan zeggen (blonde zegge, blauwe zegge, geelgroene zegge, 

vlozegge, tweehuizige zegge), en orchideeën (brede orchis, rietorchis, gevlekte orchis, 

vleeskleurige orchis, moeraswespenorchis, groenknolorchis veenmosorchis). Andere 

plantensoorten zijn addertong, blauwe knoop, draadzegge, gewone vleugeltjesbloem, 

heidekartelblad, kleine valeriaan, klokjesgentiaan, moeraskartelblad, moeraspaardenbloem, 

moerasstreepzaad, moeraswespenorchis, plat blaasjeskruid, schildereprijs, 

schraallandpaardenbloem, Spaanse ruiter, veenreukgras, waterdrieblad,  

Karakteristieke dagvlinders zijn zilveren maan en bruine vuurvlinder. Deze vlinders zijn uit de 

Oostelijke Vechtplassen verdwenen, echter vele algemenere dagvlinders maken ook gebruik van 

de bloemen in dit grasland. Moerassprinkhaan en ringslang komen hier ook voor. 

 

Beheer 

Natte schraalgraslanden worden vanouds laat in het zomerseizoen, meestal begin augustus, 

gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd. De graslanden worden doorgaans niet bemest. Het zo nu 

en dan opbrengen van organisch materiaal kan echter noodzakelijk zijn om verzuring van natte 

schraalgraslanden tegen te gaan. 
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Abiotiek 

Een combinatie van hoge grondwaterstanden, tijdelijke inundaties met gebufferd schoon 

oppervlaktewater of wat beter gebufferde bodems is nodig. Vaak zijn de bodems matig zuur, maar 

omdat nat schraalland zeer gevoelig is voor verdere verzuring is de aanwezigheid van 

bufferstoffen, die verdere verzuring voorkomen, van essentieel belang. 

 

 Grondwater in de zomer tot maximaal 35 cm onder maaiveld;  

 Tijdelijk gevoed door regenwater, tijdelijk door grondwater;  

 Geen stagnatie van regenwater op het maaiveld;  

 Matig zure tot zwak gebufferde omstandigheden (pH < 6 - 5,5);  

 Calciumconcentratie > 20 mmol/l; 

 Voedselarme tot matig voedselrijke omstandigheden;  

 Geen bemesting;  

 Geen bekalking. 

 

 

N10.02 Vochtig hooiland 

Vochtige hooilanden of dotterbloemhooilanden zijn bloemrijke graslanden en daardoor ook voor het 

grote publiek aantrekkelijk om te zien. Vaak zijn ze geel van soorten als grote ratelaar, gewone 

rolklaver, moerasrolklaver, geel walstro, scherpe boterbloem, kruipende boterbloem of dotterbloem. 

Vochtig hooiland is minder zeggenrijk dan nat schraalland. Het komt voor op natte veen- en 

kleibodems met een redelijke draagkracht. Vochtig hooiland is ontstaan door langdurig gebruik als 

hooiland. Ze zijn nu niet meer interessant voor boeren door hun lage productie en eiwitarm gewas, 

maar ze behoorden ooit tot de betere graslanden. Ze zijn door ontginning, ontwatering en 

bemesting zeldzaam geworden. 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. 

 

Doelsoorten 

De doelsoorten van Vochtig hooiland in de Oostelijke Vechtplassen zijn: addertong, adderwortel, 

brede orchis, echte valeriaan, gevlekte orchis, gevleugeld hertshooi, gewone dotterbloem, kale 

jonker, kleine valeriaan, moeraskartelblad, moerasspirea, moerasstreepzaad, moerasrolklaver, 

moeraswalstro, moeraszoutgras, rietorchis, rode ogentroost, trosdravik, veenreukgras, 

waterkruiskruid en moeras-vergeet-mij-nietje. Karakteristieke dagvlinders zijn bruine vuurvlinder en 

oranjetipje en vele algemenere dagvlinders als bruin zandoogje, groot dikkopje, icarusblauwtje, 

zwartsprietdikkopje en argusvlinder. De kievit, grutto, tureluur en gele kwikstaart zijn vogels 

waarvan we hopen dat die er weer gaan broeden. Ook voor moerassprinkhaan en ringslang zijn de 

graslanden geschikt. 

 

Beheer 

Het grasland wordt jaarlijks gemaaid, soms 2 maal, en het maaisel wordt afgevoerd. De graslanden 

worden doorgaans niet bemest. Om verzuring tegen te gaan kan, bij uitzondering, ruige stalmest 

toegepast worden.  

 

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.  
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Abiotiek 

Vochtige hooilanden komen voor op vochtige, matig voedselrijke gronden met gebufferde 

condities. Op veengronden speelt de grondwaterstand een belangrijke rol. De voor vochtige 

hooilanden kenmerkende vegetaties komen hier voor op plekken die in de winter plas-dras staan 

en waar de grondwaterstand in de zomer slechts ondiep wegzakt. Veel dotterbloemhooilanden 

hebben overgangen naar kleine zeggenvegetaties, als gevolg van stagnatie van regenwater. De 

grondwaterstand reikt 's winters voor een periode van 10 tot 20 weken tot aan het maaiveld. 

Het is van belang dat de bodems van Dotterbloemhooilanden nat blijven omdat hoge waterstanden 

de stikstofmineralisatie beperken. Veengronden gaan sterk mineraliseren wanneer de 

waterstanden in het vroege voorjaar en de zomer laag zijn. Omdat in organische bodems grote 

hoeveelheden stikstof liggen opgeslagen, zal sterke mineralisatie leiden tot een verhoging van de 

productie en tot een verlies aan soorten.  

 

 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 

Kruiden- en faunarijke graslanden zijn voedselrijke graslanden. Graslanden van een goede 

kwaliteit hebben een variatie in structuur (ruigte en plaatselijk struweel, hogere en lage vegetatie) 

en een kruidenrijke graslandbegroeiing die rijk is aan kleine fauna. Gradiënten in (grond)waterpeil 

en voedselrijkdom zorgen voor diverse vegetatietypen. 

 

De vegetatie kan behoren tot allerlei verbonden van graslandvegetaties, zoals 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. 

 

Doelsoorten 

Kenmerkende of bijzondere soorten van schralere beheertypen ontbreken grotendeels binnen 

kruiden- en faunarijk grasland, maar ze kunnen wel rijk zijn aan minder zeldzame soorten: bochtige 

klaver, draadklaver, echte koekoeksbloem, gewone brunel, gewone margriet, gewone veldbies, 

grote ratelaar, kamgras, karwijvarkenskervel, klavervreter, klein vogelpootje, knolvossenstaart, 

knoopkruid, moerasstruisgras, muizenoor, polei, spits havikskruid, waterkruiskruid, witte munt, 

zwarte zegge. Het type is o.a. van belang voor vlinders, zoals argusvlinder, bruin blauwtje, bruine 

vuurvlinder, bruin zandoogje, groot dikkopje, hooibeestje, icarusblauwtje, kleine vuurvlinder, 

koevinkje, oranjetipje en andere insecten, vogels en kleine zoogdieren zoals muizen.  

 

Beheer 

Kruiden- en faunarijke graslanden zijn voedselrijk en hebben daardoor een hogere produktie dan 

de andere twee natuurdoelen. Het grasland wordt jaarlijks gemaaid, meestal 2 maal, en het 

maaisel wordt afgevoerd. De graslanden worden doorgaans niet bemest. Om verzuring tegen te 

gaan kan, bij uitzondering, ruige stalmest toegepast worden. 
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4 Keuzes in beheer 

 

Door jarenlange bemesting van de graslanden zijn grote hoeveelheden fosfaat maar ook stikstof en 

kalium op het land gebracht. Omdat stikstof en kalium veel mobieler in de bodem zijn dan fosfaat, 

is het vooral het fosfaatgehalte wat extreem oploopt. Het fosfaat wordt namelijk gemakkelijk 

gebonden aan bodemdeeltjes en vormt ijzerfosfaten, aluminiumfosfaten (vaak in 

landbouwsituaties, bij lage pH) en calciumfosfaten (dit gebeurt meer bij hogere pH). De 

fosfaataccumulatie leidt tot een onbalans aan voedingsstoffen op zulke gronden. Dit is een 

belemmering voor de ontwikkeling van soortenrijke graslanden. Uit onderzoek blijkt dat soortenrijke 

graslanden in natuurgebieden een laag gehalte aan bodemfosfaat hebben. Daarnaast belast de 

‘langzame’ lekkage van een grote hoeveelheid fosfaat ook het grond en oppervlaktewater. Dit heeft 

onder andere effect op de aquatische biotopen (bijv. slootkanten) naast de graslanden. 

 

Op veengronden met een gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand dieper dan 50 cm. -m.v. is sprake 

van een aanzienlijke natuurlijke stikstof-leverantie door verwering van het veen. Zodra echter door 

ontwikkelbeheer de fosfaat (P)- en kali (K)-toestand voldoende laag geworden is kan ook hier na 4-

5 jaar fase 3 bereikt worden. Richtwaarden voor P-totaal is < 20 mmol/l of <230 mg/kg.  

 

De graslanden in de Oostelijke Vechtplassen zitten voornamelijk in fase 0, 1 en soms 2. Een groot 

deel van de graslanden wordt nu nog beweid. Beweiden levert nauwelijks verschraling op, omdat 

de afgevoerde nutriënten via de mest weer in de bodem terugkeren. Het botanische doel is nog 

lang niet bereikt en daarom passen we ontwikkelbeheer toe. Om landbouwgronden om te zetten in 

interessante (schrale) natuur of een meer natuurlijke vegetatie maken we gebruik van drie 

belangrijke methoden: plaggen, uitmijnen of verschralen door maaien en afvoeren. (Na)beweiden 

van graslanden met zo'n hoog productieniveau is niet wenselijk. De vertrapping van de bodem leidt 

tot verruiging met probleemkruiden als akkerdistel, ridderzuring, krulzuring, brandnetel en kweek. 

 

 

4.1 Plaggen 
 

Afgraven van de bovenste bodemlaag (plaggen) is een ingrijpende inrichtingsmaatregel om de 

voedselrijke toplaag in een keer kwijt te raken. Grondig bodemonderzoek is noodzakelijk om te 

weten hoe diep er afgegraven moet worden en om zeker te weten dat de bodem die bloot komt te 

liggen van betere kwaliteit is.  

Voordeel van plaggen is dat er snel een schrale situatie bereikt kan worden. Nadeel is dat de 

oorspronkelijke geomorfologie verstoord wordt en dat de bodemorganische stof en 

bodemmicroflora (voor een deel) worden afgevoerd. Door het afgraven wordt het maaiveld 

verlaagd. Dit kan zowel een voor- als nadeel zijn, afhankelijk van het doel. Met afgraven verdwijnt 

(een deel van) de zaadvoorraad. Dit kunnen zaden zijn van planten die nu niet meer voorkomen, 

maar waarvoor wel de inrichtingsmaatregelen plaats vinden. 

 

 

4.2 Uitmijnen 
 

Uitmijnen is het langjarig maaien van de graslanden, zonder fosfaat aan te voeren maar in 

combinatie met gerichte bemesting (stikstof en kalium, maar geen fosfaat) die de gronden meer in 
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balans brengt. De productie wordt hierdoor opgevoerd en kan worden hoog gehouden. Hierdoor 

wordt in elke snede een behoorlijke hoeveelheid fosfaat afgevoerd. Dit proces kan jarenlang 

worden volgehouden totdat het fosfaat op een interessant, laag, niveau komt. De kwaliteit van het 

gemaaide gewas van een perceel dat wordt uitgemijnd is bovendien zo goed (hoog eiwit gehalte) 

dat het voor veehouders interessant blijft. Voordeel van uitmijnen is dat het hierdoor relatief weinig 

kost, en indien het natuurdoel grasland is, dat er een langzame overgang naar soortenrijk grasland 

kan worden ingezet. Nadeel is dat het, afhankelijk van de hoeveelheid fosfaat die er in de grond zit, 

een behoorlijke tijd kan duren voordat een perceel een streefwaarde heeft bereikt. Van deze duur 

hebben we een inschatting gemaakt aan de hand van bodemanalyses. Alleen op de percelen waar 

we binnen tien jaar het einddoel kunnen halen, gaan we uitmijnen. 

 

 

4.3 Verschralen 
 

Botanisch ontwikkelbeheer is gebaseerd op verschralen van de bodem door maaien en het 

achterwege laten van bemesting. Met maaien en afvoeren haal je zo'n 10-25 kg P/ha/jaar uit de 

bodem. Afhankelijk van het tempo van verschralen, en hoe snel de graslandontwikkeling gaat, 

schuift het maaitijdstip in de tijd gezien steeds wat naar achter (zie tabel). De cijfers 1, 2 en 3 in de 

tabel geven resp. de eerste, tweede en eventuele derde maaibeurt aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bron: veldgids Ontwikkeling botanisch waardevol grasland  

 

 

Fase 0 en 1 

Voor alle deelgebieden geldt dat verreweg de grootste oppervlakte in fase 0 of fase 1 zitten. Dit is 

voedselrijk grasland. Het eerste doel van het beheer is dus verschralen. Veengronden verschralen 

is een langzaam proces, omdat het van nature voedselrijke gronden zijn. Het optimale 

verschralingsbeheer bestaat uit 2 keer maaien, indien mogelijk 3 keer. De eerste snede in de 

tweede helft van mei, de laatste snede in de (na)zomer, tweede helft van september. In de fasen 0, 

1 en 2 leidt weiden, of maaien in combinatie met nabeweiden niet tot de gewenste botanische 

doelen. 

 

De energiewaarde van het gras is in mei relatief hoog, mede door de nog geringe ouderdom. Bij 

vroeg in het jaar maaien worden veel voedingsstoffen aan de planten onttrokken. Voor het 

verminderen van de productie is daarom een vroeg maaitijdstip gewenst. Veel grassen en 

ruigtekruiden krijgen dan bovendien minder mogelijkheden om het volgend jaar tot dominantie te 
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komen. In september is er dan weer een piek in de energiewaarde van het gras, en het grasland 

kan kort de winter in. Dit is van belang om vervilting te voorkomen. Een vervilte grasmat is nadelig 

voor zaadkieming en ontwikkeling van jonge planten. 

 

Fase 2  

Op veengronden is fase 2 het witbol-stadium. Met verkeerd beheer kan het grasland jarenlang in 

dit stadium blijven hangen. Verschillen in groeiverloop tussen de verschillende grassen en kruiden 

zijn een belangrijk handvat voor de realisatie van de botanische doelen.  

Tussen half mei en half juni schiet witbol door, en steekt dan al zijn energie in de stengelstrekking 

en de bloei. Dit is dus het beste moment om te maaien, met de hoogste productie. Kruiden met een 

langere voorjaarsontwikkeling krijgen dan de kans om door te groeien, en onderdrukken daarbij de 

hergroei van de tot dan toe dominante grassoorten. De meeste kruiden uit fase 3 en 4 ontwikkelen 

zich trager dan de dominante grassen van fase 2 (witbol, vossestaart en glanshaver). 

Begin pas met het vervolgbeheer op het moment dat het niet meer loont om tweemaal te hooien, 

dus als de kop van de productie van het grasland er af is. 

 

Uitvoering van maaibeheer 

Maaien van een grasland dient altijd met zo licht mogelijke apparatuur te gebeuren om dichtslibben 

van de bodem te vermijden. Dit is in het bijzonder van belang voor veengronden. Maaien met 

machines leidt vrijwel altijd tot schade aan de zode. Dit is deels te voorkomen door de maaibalk 

hoger af te stellen. Lichte beschadiging van de zode in voedselrijk milieu geeft ruimte aan soorten 

als distels en ridderzuring. 

 

 

    4.4 Regulier beheer 
 

Door plaggen, uitmijnen of verschralen zal er een voedselarmere situatie ontstaan. Afhankelijk van 

de beginsituatie en van het na te streven natuurdoel kan dit 3 tot meer dan 10 jaar duren. 

 

 
bron: veldgids Ontwikkeling botanisch waardevol grasland  

 

Is de bodem schraal genoeg dan zal, in de percelen waar Natte schraallanden of 

Dotterbloemgraslanden nagestreefd worden, een maaibeheer ingesteld worden dat is afgestemd 

op deze natuurdoelen. Hoe vaak het grasland gemaaid moet worden hangt af van de productie: 

hoeveel maaisel (droog) er per jaar afkomt. Als er te weinig gemaaid wordt treedt sneller verruiging 

op en krijg je niet de gewenste structuur en soorten. Vooral dotterbloemgrasland wordt in de 

praktijk vaak te weinig gemaaid, terwijl op de bijbehorende matig voedselrijke gronden toch een 

behoorlijke gewasproductie kan optreden. 

Productie aantal maai-

beurten 

type grasland 

< 2 ton hooi per ha per jaar 1 x schrale graslanden 

Bij 2-5 ton hooi per ha per jaar 2 x  dotterbloemgrasland 

5-8 ton hooi per ha per jaar 3 x  kamgrasland 
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Beheer fauna  

Bij een soortenrijk nat grasland hoort ook fauna. In het beheer moet er daarom met de volgende 

zaken rekening worden gehouden: 

- Gefaseerd maaien (zowel in ruimte als in tijd). Dus stroken laten staan en gevarieerde 

maaitijdstippen. De botanisch allerrijkste graslanden worden wel “optimaal” volgens 

bovenstaande tabellen gemaaid. 

- Niet te laag maaien (niet lager dan10 cm) in verband met de entomofauna. Er moet nog wel 

geschikt leefgebied overblijven voor kleine insecten, wat ook weer belangrijk is voor bijv. 

vogels. 

- Het maaisel 2 of 3 dagen laten liggen voor het afvoeren. Niet alleen kunnen dan de zaden uit 

het maaisel naar de bodem zakken; ook insecten krijgen de kans om te “ontsnappen”. 

- Waar het natte grasland aansluit op rietland kan een strook met ruigte (bijv. nectarplanten als 

kale jonker), grote zeggen en struweel een grote meerwaarde hebben voor bijvoorbeeld 

dagvlinders en kleine zoogdieren. 

 

 

4.5  Herintroductie van soorten 
 

Bij herstel van graslanden keren vaak de gewenste plantensoorten niet terug op een locatie, terwijl het milieu 

wel weer geschikt is. Probleem is meestal dat de gewenste flora en bodemfauna niet meer aanwezig zijn en 

dat herkolonisatie uiterst traag verloopt. Dat komt vaak doordat plantensoorten belemmeringen 

ondervinden in hun verspreiding. De oorzaken van de verspreidingsproblemen zijn bijvoorbeeld: 

versnippering en isolatie van natuurgebieden. Wanneer de oorzaken niet opgelost kunnen worden 

en de natuurdoelen anders niet gerealiseerd kunnen worden kan herintroductie van planten 

worden overwogen. 

 

Als herstel van de verspreiding van plantensoorten niet of onvoldoende mogelijk is én de 

natuurdoelen hierdoor worden belemmerd biedt Natuurmonumenten ruimte voor het actief 

terugbrengen van plantensoorten. In het wilde weg uitzaaien of uitzetten van soorten is echter niet 

gewenst omdat dit strijdig is met het uitgangspunt van natuurlijke processen Hoeveel ruimte geboden 

wordt voor herintroducties hangt af van de soort en omstandigheden.  

Met herintroducties van zeldzame en bedreigde soorten (RL 1 en 2) gaat Natuurmonumenten 

terughoudend om en geldt de beleidslijn ‘NEE, TENZIJ”. Dat wil zeggen dat aan de criteria moet 

worden voldaan. Deze criteria zijn niet wezenlijk anders dan bij herstel ecosystemen, wel is het bij 

zeldzame en bedreigde soorten moeilijker om aan de eisen (met name ‘abiotiek is voldoende’) te 

voldoen. 

Natuurmonumenten staat positief tegenover herintroductie van plantensoorten wanneer dit 

noodzakelijk is voor het herstel van de beoogde levensgemeenschappen en aan de 

voorwaarden (criteria en werkwijze) wordt voldaan. Voor de volgende vormen van herintroductie 

geldt daarom als uitgangspunt JA, MITS:  

 herstel van vegetatie met maaisel, plagsel of grond,  

 herstel ecosysteem met sleutelsoort 

Het ‘mits’ houdt in dat er aan enkele criteria voldaan moet worden (bijv. maaisel van lokale 

herkomst), en de werkafspraken over vastlegging en monitoring gevolgd moeten worden. 
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Natuurmonumenten staat positief tegenover een aantal vormen van het inbrengen van algemene 

plantensoorten, die al min of meer gangbaar zijn in het natuurbeheer. Voor de volgende 

maatregelen hanteert Natuurmonumenten het uitgangspunt JA, MITS: 

- Ontwikkelen grasland door de inzaai van algemene grassoorten  

- Inbrengen van plantensoorten met cultuurhistorisch doel  

- Inbrengen plantensoorten met als doel natuurbeleving  

Dat wil zeggen dat voldaan moet worden aan de criteria en werkafspraken. 

Deze vormen zijn al min of meer gangbaar in het natuurbeheer, de afspraken hebben vooral een 

rol in het bevorderen van de zorgvuldigheid. 

 

Criteria herintroductie zeldzame en bedreigde plantensoorten 

Om te beoordelen of de herintroductie van een zeldzame of bedreigde soort is toegestaan worden de 

volgende criteria gebruikt. 

 

1. De soort(en) moeten passen binnen de doelstelling voor het natuurgebied 

2. De oorzaak van het verdwijnen van de soort is opgeheven 

3. De soort kan het gebied niet op eigen kracht bereiken, er is geen alternatieve oplossing 

4. Herintroductie vindt plaats binnen het huidige of historische verspreidingsgebied van de 

soort(en) 

5. De ecologische condities zijn voldoende voor een duurzaam voortbestaan van de soort 

6. Het gebied is groot genoeg voor een duurzame populatie van de soort 

7. Het materiaal (zaad, maaisel) komt uit een dichtbij gelegen gebied met dezelfde 

ecologische condities 

8. De bronpopulatie is voldoende groot om schade te voorkomen 

9. Gebruik voldoende materiaal 

10. Een goed vervolgbeheer is gewaarborgd 

11. Goede documentatie, monitoring en evaluatie van de herintroductie 

 

Hooi uitstrooien 

Voor zaden is het uitstrooien van maaisel van naburige gewenste graslandtypen een goede optie. In sommige 

boerenbonte graslanden verbeteren de omstandigheden voor een rijke flora (bijv. door plaggen), maar kunnen 

zaden het perceel niet bereiken vanwege een geïsoleerde ligging. In dat geval is het te overwegen om hooi 

van kruidenrijke graslanden in het perceel uit te strooien. Het moet wel hooi zijn van vergelijkbare 

groeiplaatsen en het moet niet om topzeldzaamheden gaan. 

 

Grote ratelaar 

Maaisel met grote ratelaar kan ingezet worden om graslanden kruidenrijker te maken. Het maaisel met 

ratelaar moet in de late zomer of herfst geoogst worden en direct worden verspreid op de gewenste locatie. 

Puur ratelaar zaad kan ook (+/- 1,2 kg /ha). Vervolgens moet het grasland tot maart kort gehouden worden 

zodat de jonge zaailingen voldoende licht krijgen. Van maart tot juli moeten ze groeien en bloeien en kan er 

dus niet gemaaid worden. 

 

Voor alle vormen van (her)introductie is het belangrijk de uitgangsituatie, de maatregel en de locatie vast te 

leggen om later uitspraken te kunnen doen over het succes van de maatregel. 

  

 

 

  



28 

5 Situatie per deelgebied 

5.1  Hollands Ankeveen 
 

 

Ligging  

In Hollands Ankeveen zijn 3 complexen van graslanden te onderscheiden:  

A. de Hollandse Kade in het noordwesten (ten zuiden van de Aalkeetse polder) en 

aanliggende graslanden tussen kade en de plassen; 

B. graslanden ten westen van doorgaande weg Hollands End; 

C. het grootste aandeel graslanden ligt ten oosten van het Hollands End, in de zogeheten 

Hollands Ankeveense Polder Oost. 

Tezamen is dit circa 77 ha grasland. 

 

Kwaliteit graslanden 

1. De graslanden tussen de Hollandse Kade en de Hollands Ankeveense Plassen hebben een 

geringe botanische kwaliteit. Hier en daar staat een boterbloem. Ook voor fauna zijn ze op dit 

moment weinig interessant. Fase 0. 

 

2. De graslanden ten westen van doorgaande weg Hollands End zijn soortenarme graslanden, 

met o.a. boterbloemen, fase 1. 

 

3. In de Hollands Ankeveense Polder Oost komen diverse stadia van graslanden voor.  

In het noorden en het oosten van de polder liggen graslandpercelen en legakkers tussen 

recent gegraven petgaten in. Deze graslanden zijn van gevarieerde kwaliteit. De meeste 

graslanden zijn echter nog niet zo mooi ontwikkeld en voedselrijk/soortenarm; zij zitten meest 

in fase 1. Waterviolier en Breekbaar kransblad in de sloten tussen de legakkers geven aan dat 

er kwel zit. 

a) In de noordwesthoek liggen nog enkele soortenarme percelen grasland 

b) In 2008 zijn delen van de graslanden ten noorden van de Stichtse Kade geplagd en is een 

poel gegraven, waarbij het dekzandprofiel geaccentueerd is. Deze plagstukken 

ontwikkelen zich naar Nat schraalland, met soorten als Gevleugeld hertshooi, Gewone 

dophei, Moeraskartelblad, Hazenzegge, Geelgroene zegge, Moeraszoutgras en Ronde 

zonnedauw. 

c) Ten westen van dit geplagde deel liggen voedselrijke graslanden. 

d) Ten oosten van het geplagde deel ligt een mooi ontwikkeld, aaneengesloten 

dotterbloemgrasland, met soorten als dotterbloem, moeraskartelblad, rietorchis, 

wateraardbei en zompzegge. Hier ligt het zand niet ver onder het maaiveld. Dit stuk laat 

goed de potentie van het gebied zien. 

 

Huidig beheer 

De graslanden langs de Hollandse Kade en de kade zelf worden sinds 2010 niet meer bemest, en 

wel gemaaid. De percelen zijn met een kortlopende gebruiksovereenkomst in gebruik gegeven aan 

een boer uit nabijgelegen polder. 

 

De graslanden in het zuiden en westen van Hollands Ankeveense Polder zijn grotendeels in 

kortlopend gebruik gegeven. Deze graslanden worden in mozaïek beweid en gemaaid (1 a 2 keer 

per jaar). De graslanden en akkers rondom de petgaten worden 1 keer per jaar gemaaid indien het 

weer het toelaat, door gespecialiseerde loonwerkers, in opdracht van Natuurmonumenten. De 
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draagkracht van de grond is, zeker op de legakkers tussen petgaten in, minimaal. Vrijgekomen 

biomassa wordt gestort bij een afvalverwerkingsbedrijf.  

 

Pachtsituatie  

Een deel van de Hollandse Kade, enkele percelen tussen de kade en de plassen, en, aan de 

andere kant van Hollands End, een perceel aan de westkant van Hollands Ankeveense Polder 

Oost zijn nog regulier verpacht. Overige in gebruik gegeven gronden kennen kortlopende, 

eenmalige pachtcontracten met beperkingen. Gebruikers maaien (indien mogelijk 2x per jaar) en/of 

beweiden met rundvee of schapen.  

 

Bodem 

1. De graslanden langs de Hollandse Kade liggen op veraard veen met daaronder een diepe 

veengrond. 

 

2. De graslanden ten westen van doorgaande weg Hollands End liggen op een niet verveende 

zandrug. Waarschijnlijk is het nooit verveend omdat het zand hier dicht aan het oppervlak lag. 

Rondom het noorden van het dorp Ankeveen en ten zuiden ervan liggen zandopduikingen 

dicht onder het oppervlak, circa 40-50 cm onder het maaiveld. 

 

3. Een paar percelen grasland ten oosten van het Hollands End zijn meegenomen in het 

bodemonderzoek (5,28 ha). In het toemaakdek van deze bodems bevind zich leem en lutum, 

wat van belang is voor de buffercapaciteit van de grond. Van het onderzochte perceel is de 

zuurgraad nu goed, maar die moet in de gaten gehouden worden. De kwaliteit van het 

oppervlaktewater is goed, maar doorstroming (afvoeren regenwater) moet verbeterd worden. 

De gronden zijn gedeeltelijk te rijk voor Blauwgrasland maar deels nu al geschikt. Na 10 jaar 

verschralen zijn de gronden gedeeltelijk nog steeds te rijk, maar deels wel geschikt als 

Dotterbloemgrasland. Een deel van de gronden is na plaggen geschikt voor blauwgrasland. 

In vrijwel het hele gebied bestaat de bovengrond uit een toemaakdek, met soms nog een 

veraard restant van een veenlaag. Van een echte veenbodem is veelal geen sprake.  

 

Hydrologie 

In Hollands Ankeveen Oost is een duidelijke gradiënt aanwezig van meerdere mm kwel per dag in 

het oosten, naar wegzijging in het westen. Van nature dagzoomt in het oostelijk deel van dit 

deelgebied kwel, die afkomstig is van de Utrechtse Heuvelrug. De kwel treedt van nature uit nabij 

de grens tussen zand en veen en stroomt af naar het westen. Dit is een gebied met hoge, 

kwelafhankelijke natuurpotenties. De huidige kwel is echter nog maar beperkt. Eén van de 

oorzaken is de verminderde inzijging op de Utrechtse Heuvelrug. Ook de aanzuigende werking van 

de diep gelegen Horstermeerpolder, die ten zuiden van de Ankeveense Plassen ligt, heeft voor een 

verstoring van de natuurlijke kwelstromen gezorgd. Na de drooglegging van de Horstermeerpolder 

is hier een laag waterpeil ingesteld waardoor er veel lokale en regionale kwel vanuit de hoger 

gelegen omgeving naar deze polder ‘toegezogen’ wordt.  

 

Vanwege de verminderde kwel wordt water ingelaten bij de ’s-Gravelandsevaart langs de N236 in 

het noorden van het deelgebied. Dit water wordt via de ’s-Gravelandsevaart, de Karnemelksloot, 

Naarden-vesting en de Naardertrekvaart uit het Gooimeer aangevoerd. Het heeft een hoog 

fosfaatgehalte.  

In de oostelijke helft van het deelgebied is daardoor de waterkwaliteit niet goed, met hoge 

fosfaatconcentraties. De afspoeling van fosfaat van de graslanden, die nog in agrarisch gebruik 

zijn, is een andere belangrijke oorzaak voor de hoge fosfaatconcentraties. Ook zijn de 

stikstofconcentraties in het oostelijk deel hoog. De matige waterkwaliteit in het oosten zorgt ervoor 
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dat in de kwelzone het voorkomen van kranswier- en krabbenscheervegetaties beperkt is. Door de 

hoge fosfaatconcentraties is hier een voedselrijk watersysteem ontstaan met overmatige 

algengroei en slib. De plaatselijk dikke sliblaag op de bodem, waarin veel voedingsstoffen zijn 

opgeslagen, zorgt voor de nalevering van fosfaat en voor een ongeschikte voedingsbodem voor 

waterplanten. Sinds 1997 nemen de sulfaat- en chloridengehaltes in de oostelijk gelegen Hollands 

Ankeveense Plassen af. Wat hiervan de oorzaak is, is niet bekend. 

 

De graslanden ten westen van het Hollands End krijgen lokale kwel, doordat de zandrug beter 

water doorlaat dan het veen. 

 

Beleving  

De graslanden zijn goed te zien vanaf wandel-/fietspad Stichtse Kade (die Hollands en Stichts 

Ankeveen van elkaar scheidt) en voor een klein gedeelte via een doorkijk vanaf doorgaande weg 

Hollands End.  

De graslanden aan de westkant (plassenkant) zijn vanaf randen of weg niet te zien of te 

benaderen. 

 

Ambitie 

De graslanden langs de Hollandse Kade in het noord-westen hebben als ambitie N12.02 Kruiden- 

en faunarijk grasland, voor dagvlinders en kleine zoogdieren. Dit maakt het ook geschikt als 

foerageergebied voor bijvoorbeeld de zwarte stern. 

De Hollandse Kade zelf ontwikkelen tot bloemrijke dijk.  

Het voorkomen van kwel en een ondiepe zandondergrond in het oosten van het gebied zijn 

gunstige omstandigheden voor (op termijn) de ontwikkeling van blauwgrasland. Alle graslanden in 

de kwelzone in het oosten hebben als ambitie N10.02 Vochtig hooiland gekregen. Op locaties waar 

al is geplagd, is de ambitie N10.01 nat schraalland. Een uitzondering hierop zijn enkele locaties 

tussen de petgaten in. Op deze legakkers is het plagsel uit de petgaten gekomen, waardoor deze 

rijk aan voedingsstoffen zijn. Deze legakkers vormen faunastroken in het gebied, met als 

natuurdoel N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. 

Ten westen van het geplagde deel liggen voedselrijke graslanden met waarschijnlijk weinig 

potentie, maar waar kruiden-faunarijke percelen verder ontwikkeld kunnen worden. Met veel 

dagvlinders en kleine zoogdieren. 

 

Maatregelen 

Onderzochte percelen 

 een gedeelte ondiep plaggen (zie kaart) 

 blijven maaien/afvoeren 

 greppelen 

 waterbeheer polder optimaliseren, zodat het kwelwater zo goed mogelijk benut wordt 

 het perceel met potentie blauwgrasland  

 slootkanten opruimen: oud slootvuil weg halen en boompjes rooien. 

 

 Graslanden met ambitie N10.02 Vochtig hooiland en N10.01 nat schraalland verschralen, door 

2 keer per jaar te maaien en het maaisel af te voeren.  

 De graslanden tussen de petgaten elk jaar maaien, indien het mogelijk is. 

 Nabeweiding van de Hollandse Kade met schapen zorgt voor een structuurrijk grasland, 

waardoor het interessanter wordt voor dagvlinders en kleine zoogdieren. 

 In het beheer rekening houden met fauna. Zie hoofdstuk 4.4. voor beheermaatregelen. 
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5.2  Stichts Ankeveen 
 

 

 

Ligging 

In het oosten van de Stichts-Ankeveense polder (locatie A) heeft NM circa 40 hectare 

aaneengesloten, bemest cultuurgrasland in eigendom. Deze graslanden liggen tegenover het 

Centraal kantoor van Natuurmonumenten. De graslanden zijn in beheer bij een vijftal pachters 

(kortlopend en regulier). 

 

Kwaliteit grasland 

De vegetatie laat de gradiënt zien die ook in de bodem voorkomt: van zandig en droger, naar venig 

en natter. Over het algemeen zijn de percelen divers wat grassen betreft; er is een behoorlijk 

aantal soorten in het gebied aanwezig. Zowel fosfaatmetingen als plantensoorten laten in het 

noordoosten en zuiden van het gebied de meest schrale vegetatie zien. 

 

In het oosten, op het hoge, zanderige stuk van het gebied, liggen percelen met een lappendeken 

van overwegend gras (Louis Bolk instituut, 2011) (fase 1); Engels raaigras, Zachte dravik, 

Gestreepte witbol, Ruw beemdgras, een paar ‘patchen’ met Kropaar, en hier en daar een Geknikte 

vossestaart. Aan de rand bij de sloot groeit Lidrus. Naar het westen, bij de overgang van zand naar 

veen of opgehoogd veen, wordt de vegetatiehoogte een stuk lager, en gaat de vegetatie over in 

een natte grassen-mix, nog steeds fase 1. Hier staat Geknikte vossestaart erg dominant in het 

perceel, wat duidt op een relatief hoge waterstand, in ieder geval gedurende een deel van het jaar. 

Verder staat er Gestreepte witbol, veel Kruipende boterbloem, Scherpe boterbloem en 

Ridderzuring, Reukgras, Hoornbloem, Paardebloem, en Madeliefjes. Mannagras in het westen 

indiceert ook hier een natte situatie  

 

De percelen in het noorden worden gedomineerd door Ruw- en Veldbeemdgras, veel Geknikte 

vossestaart, flink wat Reukgras en wat Gestreepte witbol. Op enkele plaatsen Fioringras, hier een 

daar een Kale jonker, en enkele Pinksterbloemen en Boterbloemen geven kleur. Op 2 plaatsen in 

het noorden staat Melkeppe, een indicator voor carbonaat-arme grond.  

 

De slootkanten zijn vrij divers; er staan soorten als Dotterbloem en Holpijp, vooral in het 

middengebied, maar ook Ruige zegge, Waterbies, Lidrus en Tweerijige zegge. Reukgras en in het 

bijzonder ook Tweerijige zegge geven aan dat de percelen niet extreem rijk aan fosfaat zijn. 

Tweerijige zegge staat erom bekend na enige verschraling in een grasland te komen, maar bij 

verdere verschraling ook weer te verdwijnen. Dotterbloem en Holpijp in de slootrand indiceren de 

aanwezigheid van lokaal kwel in de middenzone van het gebied.  

 

Huidig beheer en pachtsituatie 

In Stichts Ankeveen ten oosten van de wetering, zijn alle graslanden verpacht aan agrariërs of 

particulieren uit de omgeving. Een aantal percelen is nog regulier verpacht. 

Het beheer varieert van: maaien na 15 juni en nabeweiden, of alleen beweiden. Alleen de regulier 

verpachtte percelen worden nog bemest (drijfmest).  

In het gedeelte aan de westzijde van de Wetering (locatie B) zijn de graspercelen in gebruik 

gegeven aan particulieren. Deze zijn al sinds lange tijd niet bemest, en kleine gedeelten zijn 

geplagd. 
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Bodem 

Er is een gradiënt wat betreft bodemtypes, van oost naar west in het gebied. Het oostelijk deel is 

hoger gelegen en gedeeltelijk laarpodzolgrond. Het westelijk gebied is venige grond over de oude 

podzol die zich hier dieper onder bevindt (zeggeveen). Lokaal is de bodem opgehoogd met zand 

en potscherven. De vroegere vegetatie was veenachtig (broekbos) in het westen, en natte heide of 

bos in het oosten. 

 

De fosfaatverzadiging in de gronden varieert van 20-40% in de bovengrond (Louis Bolk instituut, 

2011) Dit is te hoog voor interessante natuur, maar niet zo extreem hoog om een grote uitspoeling 

van fosfaat te hebben. De hoge fosfaatgehaltes in de bovengrond kunnen met maaibeheer in 11-

19 jaar dusdanig verlaagd worden dat er interessante plantensoorten kunnen gaan voorkomen. De 

gehalten aan kali waren echter lokaal laag. 

 

Hydrologie 

Het merendeel van de percelen heeft grondwatertrap 2. Dit betekent dat meer dan 10 maanden per 

jaar het grondwater minder dan 40 cm diep zit, en dat het grondwater nooit dieper dan 80 cm. 

beneden maaiveld zakt. Het grondwater is hier kalkarm en sterk door regenwater beïnvloed. In het 

oosten van het gebied, op de dekzandgronden, schommelt het grondwaterpeil meer, en zakt het 

grondwater dieper weg. Het gebied is daar dus aan de droge kant voor N12.02 Vochtig hooiland. 

 

In het oosten van het gebied ligt een smalle kwelzone (IWACO, 2002). In het westelijk deel is een 

sterke wegzijging van het grondwater naar de Horstermeerpolder. Hierdoor ontstaat er in het 

gebied netto een watertekort in voorjaar en zomer, en moet er water worden ingelaten vanuit de 's 

Gravelandse Vaart. De oorsprong van het water is het Gooimeer. 

 

Waterkwaliteitsmetingen oostelijk in het gebied laten extreem hoge nitraatgehalten zien, en iets 

naar het westen een hoog sulfaat gehalte. Dit komt door het uitspoelen van nitraat, afkomstig uit 

bemesting, en de reactie van dit nitraat met ijzer-sulfiden in de bodem, waarbij sulfaat vrijkomt. 

Sulfaat vormt een potentieel gevaar omdat het kan leiden tot interne eutrofiering, vooral in 

anaerobe condities. Dit kan leiden tot mobilisatie van gebonden fosfaat. Opstuwing van grondwater 

met hoge nitraat of sulfaatconcentraties en een fosfaatgehalte dat nog niet is verlaagd is dus niet 

aan te raden. 

 

Beleving 

Het wandelpad “Verlengde Bergse Pad verbindt de Cannenburgerweg in ’s Graveland met Stichts 

End, in Ankeveen. Het maakt deel uit van de wandelroute Ankeveense Plassen. Bezoekers 

beleven hier het afwisselende landschap van grasland, moerasbos, petgaten/legakkers en de 

plassen. Het pad loopt voor een groot gedeelte door graslanden. Het desbetreffende perceel wordt 

gemaaid en beweid met schapen.  

 

Ambitie 

De graslanden in Stichts Ankeveen hebben potenties voor N10.02 Vochtig hooiland, in combinatie 

met N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland.  

De drogere graslanden in het oosten hebben als potentie N12.02, kruiden- en faunarijk grasland. 

Op de zandgronden in het oosten kunnen zich uiteindelijk blauwgraslanden ontwikkelen, door de 

aanwezige kwel. De percelen in het oostelijk deel zijn echter nu nog zo voedselrijk dat het meer 

dan 20 jaar duurt voordat we dit natuurdoel door maaien kunnen bereiken, daarom is nu gekozen 

voor N12.02. Speciale aandacht is hier voor dagvlinders en kleine zoogdieren, door stroken in de 
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graslanden niet te maaien. Dit zorgt er ook voor dat het een interessanter wordt als 

foerageergebied voor vogels. 

Het westelijk deel van de polder is natter en heeft als potentie N10.02 Vochtig hooiland. 

 

Maatregelen 

Alle graslanden zijn voedselrijk met een hoog fosfaatgehalte. Daarom stoppen we op alle 

graslanden met bemesten. Uitmijnen zal voor een schralere, bloemrijkere vegetatie zorgen. Dit 

wordt gedaan door meerdere keren per jaar te maaien, een mengsel van witte en rode klaver uit te 

zaaien, en te bemesten met kali van 240 kg K2O per ha. 

 

Het westelijke deel van de polder willen we verschralen. Er is sprake van hoge fosfaatgehaltes. 

Door maaien en afvoeren kan binnen 11-19 jaar het natuurdoel, vochtig hooiland behaald worden. 

De gehalten aan kali waren echter lokaal laag, en een gerichte kaligift is nodig om uitmijnen met 

gras/klaver in gang te houden.  

 

Het oostelijke deel maaien en beweiden. Op deze percelen fauna stroken over laten staan voor 

kleine fauna. 

 

Het waterpeil mag niet opgezet worden voordat de fosfaatgehaltes zijn verlaagd. Dit om interne 

eutrofiëring en een explosie van pitrus te voorkomen. 

 

In het westen van het gebied wordt regenwater vastgehouden. In het oosten van het gebied zit wel 

kwelwater in de grond, maar dit komt niet ten goede van het grasland. Kijken welke hydrologische 

maatregelen genomen moeten worden, nadat de fosfaatrijkdom is afgenomen. 
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5.3   Horstermeerpolder 
 

 

Ligging 

Het eigendom van Natuurmonumenten ligt in het zuiden van de Horstermeerpolder, tegen de dijk 

aan. Er zijn 2 grotere graslandcomplexen, met daar tussenin moeras. 

 

Kwaliteit grasland  

De graslanden in het westelijke deel (locatie A) zijn goed ontwikkeld; hier bloeien grote ratelaar, 

rietorchis en dotterbloem. Dit vak is al een goede kwaliteit N12.02 fauna- en structuurrijk grasland. 

De graslanden in het oostelijke deel zijn minder ver ontwikkeld; het is een groene lappendeken met 

enkele kruidenhaarden van scherpe boterbloem, ridderzuring en gestreepte witbol. Dit is fase 1.  

 

Huidig beheer en pachtsituatie  

Het overgrote deel van de graslanden in de Horstermeer is regulier verpacht. Alleen de dijk en een 

paar percelen aan de westkant (locatie B) zijn in eigen beheer en kortlopend verpacht.  

De regulier-verpachte percelen (locatie A) zijn vochtig, en weinig bemest. Ze worden beweid door 

paarden of gemaaid en het maaisel blijft liggen. Op de meest zuidelijke delen van locatie A komt in 

grotere mate moeraspaardenstaart voor. 

De graslanden in eigen beheer worden begraasd door schapen en daar wordt een hoge mate 

kruiden-en structuurrijkdom nagestreefd. De dijk wordt begraasd door schapen. 

 

Bodem  

De bodem van de Horstermeerpolder is zeer gevarieerd. De graslanden aan de westkant liggen 

voornamelijk op veengronden op ongerijpte klei. Locatie A ligt op zware zavel met een homogeen 

profiel. Zware zavel heeft lutumpercentage tussen 17,5% en 25%, de rest is zand. Lutum zijn 

kleideeltjes kleiner dan 0,002 mm. Deze lutum kan voor buffering van fosfaat zorgen.  

De graslanden aan de oostkant liggen op veen: een veraarde bovengrond op diep veen.  

 

Hydrologie 

De Horstermeerpolder is een laag gelegen droogmakerij. Het gebied ligt circa 2 meter lager dan de 

omringende polders. Door deze lage ligging trekt de polder grondwater aan uit de omringende 

polders. In het centrum van de Horstermeer komt fossiel, brak grondwater naar boven uit de diepe 

ondergrond. Echter, het meeste water dat in de Horstermeerpolder opkwelt, is afkomstig van de 

gebieden er direct omheen. In de graslanden in de zuidelijke randzone overheerst kwel vanuit de 

Kortenhoefse Plassen. De kwel is hier gemiddeld 15 mm/dag. Deze sterke kweldruk zorgt ervoor 

dat de bodem van de percelen snel en gemakkelijk vernat wanneer de sloten worden verondiept of 

afgestuwd. Een deel van het kwelwater wordt onderschept en teruggevoerd naar de Kortenhoefse 

Plassen, wel aangerijkt met stoffen uit de ondergrond en bemesting. Het water vanuit de 

Horstermeer is relatief van betere kwaliteit dan het water uit de Vecht. 

In vak 05/B en 02/F (locatie B) is het peil opgezet. In deze vakken is de kwel omgeslagen naar 

infiltratie. In het zuiden van de polder, vak 02/F (ook locatie B) ten zuiden van Nera-gebied, ligt een 

proefvak van Natuurmonumenten met vergund hoog peil (plas-dras). Het grasland is nooit meer 

gemaaid en er is een ruig moeras ontstaan. Met een verder peilverhoging moet de wegzijging van 

oppervlaktewater vanuit Kortenhoefse Plassen teruggebracht worden tot nul. Bij verdere 

peilverhoging groeit het ruige moeras verder naar een rietmoeras als broedgebied voor rietvogels. 

En in de Kortenhoefse Plassen hoeft minder water ingelaten te worden, wat positief is voor de 

waterkwaliteit. 
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Beleving  

De graslanden in het westen (locatie B) zijn te zien vanaf de ringdijk. Ook loopt de Radioweg langs 

de graslanden. Hier is plaats voor een uitkijkpunt op de fundering van de oude schotel. 

 

Ambitie 

Alleen de graslanden helemaal in het westen, op veengronden op ongerijpte klei blijven in de 

toekomst ook graslanden. Hier kan zich N10.02 Vochtig hooiland ontwikkelen.  

Op de overige percelen is de wens van Natuurmonumenten om een robuust rietmoeras te 

ontwikkelen door het waterpeil op te zetten. 

 

Maatregelen 

Maaien en afvoeren op 13 ha voormalig agrarisch land om te verschralen en distels onder controle 

te houden. Geen bemesting. 
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5.4   Kortenhoef-Oost 
 

 

Ligging 

De graslanden in Kortenhoef-Oost kunnen in drie locaties worden verdeeld: 

A. de graslanden die helemaal in het oosten liggen, tegen de Emmaweg, in de kwelzone, 

B. de graslanden die in het westen, tegen de Kortenhoefsedijk aan liggen (noordwesten), 

C. en de graslanden die rondom wandelpad Oppad liggen. 

 

Kwaliteit grasland 

A. De graslanden in het oosten, die vanaf de Emmaweg te zien zijn, liggen er allemaal 

glimmend bij, zonder enige kruiden. Dit is allemaal fase 0. 

B. Enkele percelen in het noordwesten zijn in eigen beheer. Hier is een aardige ontwikkeling 

op gang met echte koekoeksbloem en verschillende gras- en kruidensoorten in mix.  

C. De graslanden aan de westkant van dit deelgebied bestaan uit een grassen-kruidenmix, 

fase 1, en zijn aan het ontwikkelen richting de schralere graslanden.  

* In de zuidwestpunt van de polder ligt nog een graslandperceel, waar schapen op lopen. 

 

Huidig beheer en pachtsituatie 

Zoals op de kaart te zien is, zijn grote delen van de graslanden langdurig verpacht. Deze worden 

grotendeels gemaaid, beweid en bemest. Echter valt op dat de graslanden die verder van de weg 

en boerenbedrijven gelegen zijn, minder mest krijgen, waardoor deze iets schraler lijken dan de 

percelen die wel volop gebruikt worden. Op dit moment is niet in beeld hoe de situatie hier is, qua 

voedselrijkdom van de bodem. De percelen zijn verpacht aan drie boeren.  

Enkele van de percelen in het noordwesten zijn in eigen beheer of in kortdurend gebruik gegeven 

aan een hobbyboer met schapen.  

De graslanden in het westen, langs het Oppad (locatie C) worden al sinds enige jaren niet meer 

bemest en wel gemaaid (eens per jaar). Er is een lage begrazingsdruk met schapen of jongvee, 

mits de weerstomstandigheden het toelaten. 

Op het graslandperceel in de zuidwestpunt van de polder lopen schapen. 

 

Bodem 

In het hele gebied liggen dekzanden, aflopend van oost naar west. Alleen aan de oostkant van het 

gebied komen de dekzandafzettingen aan de oppervlakte. In deze dekzanden zijn 

laarpodzolgronden ontwikkeld met leemarm en zwak lemig fijn zand. Naar het westen ligt over dit 

dekzand veen, wat steeds dikker wordt. 

Bemesting van de graslanden vormt waarschijnlijk een belangrijk knelpunt voor de waterkwaliteit in 

het gebied, en het kan de motor zijn voor de veenafbraak vanwege de verhoogde nitraat- en 

sulfaatgehalten. 

 

Hydrologie 

In het oostelijk deel (locatie A) komt nog schoon en voedselarme kwel aan de oppervlakte, dat 

afkomstig is uit het hoger gelegen Gooi en uit de naastgelegen 's-Gravelandse polder. Ondanks 

dat de waterkwaliteit hierdoor van nature heel goed is, is het water plaatselijk minder schoon. Dit 

heeft te maken met de uitspoeling van meststoffen vanaf landbouwgronden (fosfaat en nitraat) en 

met de inlaat van gebiedsvreemd water vanuit de boezem. Nitraat kan de motor vormen van veen 

afbraak. Nitraat reageert met ijzer-sulfiden in de bodem, waarbij sulfaat vrijkomt. Sulfaat vormt een 

potentieel gevaar omdat het kan leiden tot interne eutrofiering, vooral in anaerobe condities. Dit 
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kan leiden tot mobilisatie van gebonden fosfaat. Hierdoor kan ook stroomafwaarts het schone 

kwelwater niet zijn nuttige werk voor de natuur doen. 

Het Hilversums Kanaal, dat langs de zuidgrens van het deelgebied loopt, vangt veel kwelwater af. 

Hierdoor komt dit schone kwelwater nu niet in de Kortenhoefse Plassen en in buurgebied Het Hol 

aan de oppervlakte. In plaats daarvan wordt nu het schone kwelwater via het kanaal afgevoerd 

naar de Vecht. Door de versnelde afvoer van het kwelwater treedt er vooral in de zomer een 

watertekort op in het gebied, en de sloten in het oosten vallen droog. Er wordt dan rechtstreeks 

water uit de Vecht via het Hilversums Kanaal ingelaten (20%) en uit de 's-Gravelandse vaart 

(80%). Het water uit de 's-Gravelandse vaart bestaat 's zomers uit IJmeerwater, met daarin hoge 

gehaltes aan sulfaat en chloride. Langs het Zuidereinde ligt een hoogwaterzone. Deze 

hoogwaterzone met oppervlaktewater uit de 's-Gravelandse vaart zorgt ervoor dat de sloten niet 

droogvallen. De invloed van grondwater in de percelen is nog vrij groot in dit oostelijk deel, 

ondanks de grote drooglegging. 

 

Het dorp Kortenhoef in de noordpunt van de polder bevindt zich niet op een verhoogde bodem. In 

het dorp zijn weinig waterpartijen aangelegd. Een verandering in het waterpeilbeheer heeft dan ook 

al snel consequenties voor het dorp, en is onmogelijk. 

 

Beleving 

Van het oosten richting westen, dus tussen de Emmaweg en de Kortenhoefsedijk (beide 

Kortenhoef) is wandelpad het Oppad gelegen. Het is een oud kerkenpad en maakt deel uit van de 

wandeling Oppad/Kromme Rade (wandeling van 9 km door natuurgebieden Kortenhoefse Plassen 

en Het Hol/Loosdrecht (Vuntus). Bezoekers lopen eerst door de graslanden, vervolgens door 

moerasbos, afgewisseld met petgaten en open water. Uiteindelijk komt men vlak voor de 

Kortenhoefse dijk nog door een graslandcomplexje van zo’n 3 ha groot, waar vee graast. 

Vanaf de Kortenhoefsedijk is er een mooi doorkijkje op het gevarieerde kruidenrijke grasland met 

schapen in de zuidwestpunt. 

 

Ambitie 

In het oosten van Kortenhoef-oost liggen grote kansen voor het ontwikkelen van 

dotterbloemhooilanden en blauwgraslanden, door de aanwezige kwel. 

Door gebruik te maken van het kwelwater uit het oosten zijn de potenties voor de graslanden in het 

westen ook goed. Hier zijn Vochtige hooilanden mogelijk. 

De ambitie voor het graslandperceel in de zuidwestpunt van de polder is Kruiden- en structuurrijk 

grasland, voor insecten, ringslang en kleine zoogdieren. 

 

Maatregelen 

De graslanden in het oosten van de polder zijn over het algemeen nog erg voedselrijk, en de 

grondwaterstand diep. Om te bepalen of plaggen of uitmijnen de beste methode is, is verder 

bodemonderzoek nodig. Vooralsnog zetten we met ons beheer, waar mogelijk, in op verschralen, 

door zo vaak mogelijk per jaar te maaien. 

Uitzoeken van de optimale waterhuishouding. 

De graslanden tegen de Kortenhoefsedijk aan maaien en afvoeren. 

Schapenbegrazing op het graslandperceel in de zuidwestpunt. 
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5.5   Kortenhoef-West 
 

 

Ligging 

Kortenhoef-west bestaat voornamelijk uit open water omringd door laagveenbos. Er zijn 2 

complexen van graslanden te onderscheiden:  

A. de graslandpercelen meteen ten westen van de Kortenhoefse dijk; 

B. de graslanden in de uiterste zuidwestpunt van Kortenhoef-west: de Put. 

 

Kwaliteit grasland 

A. De percelen ten westen van de Kortenhoefse dijk bestaan nu overwegend uit grasland in 

fase 0 of 1, met boterbloemen en witte klaver. De delen die begraasd zijn, zijn ruiger, met 

pitrus en waterpeper. Op sommige legakkers rond het Wijde Gat in Kortenhoef kwam in de 

kartering van 1993 nog een verarmde vorm van blauwgrasland voor, zonder de 

kenmerkende soorten Blauwe knoop en Blauwe zegge. 

B. De vegetatie in de Put is nog voedselrijk en soortenarm. De percelen hebben momenteel 

een hoge waarde voor fauna vanuit het Kortenhoefs plassengebied. Reeën en vogels 

maken er volop gebruik van.  

 

Huidig beheer en pachtsituatie 

Beheer op het complex aan de Kortenhoefsedijk varieert. Gedeeltes worden gemaaid, gedeeltes 

alleen beweid of een combinatie. Er wordt nergens bemest. Het botanisch waardevolle, 

soortenrijke zogenaamde Kortenoevertje wordt laat gemaaid, gezien de soorten die er voorkomen. 

Dit nat schraalland is citca 20 jaar geleden terug in beheer genomen: bomen verwijderd, mos 

getrokken en bekalkt. Tot 2004 is er met regelmaat bekalkt. 

De percelen in het zuidelijk deel van het complex zijn in gebruik gegeven aan een plaatselijke boer. 

Hij laat er wat vee lopen en maait nog wat. De rest is in eigen beheer en wordt in opdracht van 

Natuurmonumenten door gespecialiseerde aannemers gemaaid. 

 

In poldertje De Put is zo’n 4 hectare nog regulier verpacht (waaronder het dijkje aan de westzijde) 

en 2 kleinere percelen. Deze worden bemest, gemaaid en beweid. De overige twee grote percelen 

in de Put zijn in 2012 ingericht: er zijn delen geplagd en het water is op Kortenhoefs peil gekomen 

(een stuk natter dan de jaren ervoor). Ze worden alleen nog gemaaid, maar werden tot in 2011 nog 

bemest (drijfmest).  

 

Bodem 

Kortenhoef-West bestaat voor een groot deel uit open water. Het dorp Kortenhoef ligt op 

Koopveengronden op zand beginnend ondieper dan 120 cm.  

 

Tegen de Kortenhoefse dijk is de bodem van een graslandperceel onderzocht. De bodem van het 

onderzochte perceel bestaat uit een moerige podzolgrond met een humusrijke klei als toemaakdek. 

Van de eerste 30 cm is het lutumgehalte 20% en het leemgehalte 60%. De GLG is 70 cm onder 

maaiveld. Dit perceel kan door plaggen verschraald en vernat worden en geschikt gemaakt voor 

blauwgrasland en/of dotterbloemhooiland. De waterkwaliteit is echter niet optimaal; het is een 

basenarm infiltratieprofiel. De zuurgraad van het perceel is wel in orde. 

 

De bodem van de Put is door recente bemesting zeer voedselrijk. 
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Hydrologie 

De grondwaterstroming in Kortenhoef-west wordt gedomineerd door wegzijging naar de 

Horstermeerpolder. Om deze wegzijging te compenseren moet er oppervlaktewater worden 

ingelaten. De fosfaatgehalten van de mogelijke bronnen voor suppletie van de 

Kortenhoefseplassen liggen allemaal rond dezelfde waarde en duidelijk hoger dan het 

fosfaatgehalte van de Kortenhoefseplassen  

 

In het noorden wordt Horstermeerwater ingelaten (AnKo-project). Dit is water dat vanuit de 

randzone van de droogmakerij wordt teruggepompt naar de Kortenhoefse Plassen, waar het ook 

voor een belangrijk deel geïnfiltreerd is. Deze korte baan door de ondergrond zorgt er voor dat het 

water voedselrijker is geworden; het inlaatwater heeft hoge stikstof- en fosfaatgehaltes, lage 

chloride-gehaltes. Dit laatste komt doordat het zoetere kwelwater langs de randen van de 

Horstermeerpolder direct via het gemaal ANKO Zuid (Sniplaan) naar de plassen wordt gepompt, 

en het nog niet gemengd is met het brakkere water uit het centrale deel van de polder.  

Het inlaatwater vanuit de Horstermeerpolder is lager aan sulfaat en chloride concentraties, dan het 

Vechtwater. De concentraties aan chloride, fosfaat en stikstof, van inlaat water en in Kortenhoef, 

blijven echter hoog t.o.v. de eisen van krabbenscheer/fonteinkruidenwateren of kranswierwateren. 

Sub-optimaal voldoet het water in Kortenhoef-west aan de eisen voor Cl, P-totaal, maar stikstof is 

te hoog. En met het Horstermeerwater komt extra stikstof binnen. 

Het feit dat vooral in het noorden van Kortenhoef nog kranswierwateren voorkomen geeft aan dat 

bij de inlaat de waterkwaliteit geschikter is dan meer naar het zuiden. Blijkbaar zit er genoeg ijzer in 

het water om het hoge fosfaatgehalte te binden. De inlaat van Horstermeerwater blijft dus te 

verkiezen boven Vechtwater. 

 

In het zuiden van Kortenhoef-west wordt schoon water, via het Hilversums Kanaal, vanuit de diepe 

Wijde Blik ingelaten. Het is van oorsprong water uit de Vecht, maar door de lange verblijftijd in de 

Wijde Blik bevat het water weinig fosfaat en stikstof, en relatief veel chloride. Dit laatste komt 

doordat het brakke water uit het centrale deel van de Horstermeerpolder op de Vecht wordt 

uitgeslagen. Wanneer in droge perioden water vanuit de Vecht wordt ingelaten naar de 

Kortenhoefseplassen is dit gemengd met het brakke water uit de Horstermeer. 

 

De Put behoort officieel tot het peilvak van de Kortenhoefse Plassen en de Wijde Blik maar heeft in 

werkelijkheid een aanzienlijk lager waterpeil (circa  80cm  lager). 

 

Beleving 

Voor alle graslandpercelen in Kortenhoef Westzijde geldt dat ze niet te zien zijn vanaf de wegen, 

alleen vanaf het water. Met de inrichting van Fort Kijkuit (incl uitkijkpunt en pontje naar de overkant) 

liggen hier mooie kansen. Eventuele begeleide excursies of anderszins naar het ‘Kortenoevertje’ 

behoren ook tot de mogelijkheden. 

 

Ambitie 

De ambitie voor de graslanden aan de westkant van de Kortenhoefse dijk blijft N12.02, kruiden- en 

structuurrijk grasland, gericht op kleine fauna. De voedselrijkdom is te hoog en er is geen 

bufferende kwelwaterinvloed. Na 10 jaar verschralen zijn gedeeltes misschien wel geschikt als 

dotterbloemgrasland. 

 

In de Put is de ambitie 5 ha dynamisch voedselrijk moeras te ontwikkelen. Het doel is een 

gevarieerd natuurgebied te creëren dat fungeert als voedsel/broed plaats voor purperreiger, 

porseleinhoen en roerdomp en als leefgebied voor noordse woelmuis en heikikker. In dit gebied 
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blijven de graslanden dus niet behouden.  Door water vast te houden in het gebied in plaats van 

continue af te voeren wordt het waterverlies vanuit de Kortenhoefse plassen beperkt. Verhoging 

van het waterpeil heeft een direct positief effect op de naast gelegen rietlanden. 

 

Maatregelen 

1) Er is geen overgangsbeheer of verder onderzoek nodig. We blijven het grasland beheren met 

schapen, om het open te houden. 

 

2) Plaggen is een optie voor de graslanden ten westen van de Kortenhoefse dijk. Door te plaggen 

wordt de locatie wat betreft voedselrijkdom geschikt. 
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5.6   Wijde Blik 
 

 

Ligging 

Er ligt een klein complex graslanden van circa 5,8 ha aan de westkant naast het Wijde Blik, tussen 

de Vecht, de weg Oud-Over en het Wijde Blik.  

 

Kwaliteit grasland 

Het zijn voedselrijke en soortenarme graslanden, met boterbloemen, fase 1. De westkant van de 

percelen staat vol met lidrus. 

 

Huidig beheer en pachtsituatie 

De percelen worden jaarlijks gemaaid door een pachter (indien mogelijk 2x) en er wordt rundvee 

geweid. De percelen worden sinds 2010 niet meer bemest. Het beeld is sindsdien niet veel 

veranderd. Wel ontwikkelt zich veel lidrus. Er is sprake van kortlopende overeenkomsten.  

Over het centrale perceel ligt recht van overpad naar een achtergelegen vakantiehuisje. In natte 

tijden is het pad slecht begaanbaar, en wordt er steeds op een andere plek ernaast gereden en 

wordt het hele perceel als pad gebruikt.  

 

Bodem 

De graslanden liggen op de kleigronden langs de Vecht. Dicht langs de Vecht ligt een strook met 

kalrijke poldervaaggronden, meer naar het oosten liggen kalkloze drechtvaaggronden. 

 

Hydrologie 

De percelen zijn slecht ontwaterd; de greppels zitten dicht. Aan de westkant van de percelen, bij de 

toegang, zitten grote stukken vol met lidrus. Volgens de 1:50.000 bodemkaart liggen deze stukken 

op de kalkrijkere gronden, maar waarschijnlijk is dit kalkloze klei. Lidrus geeft een zuurder milieu 

aan, waar regenwater stagneert. Het is een plant van natte, voedselrijke gronden. 

 

Beleving 

De graslanden zijn goed te zien vanaf de weg en de Lambertzkade, die er langs de zuidkant langs 

loopt. De graslanden zijn in de winter parkeerplaats. Dit gaat in overleg met de plaatselijke 

schaatsvereniging. 

 

Ambitie 

De graslanden liggen op klei, en zullen nog lang voedselrijk blijven. De ambitie is door verschralen 

een bloemrijkere vorm van Kruiden- en faunarijke graslanden, N12.02 te krijgen. Nabeweiding met 

koeien zorgt voor een structuurrijk grasland, waardoor het interessanter wordt voor dagvlinders en 

kleine zoogdieren en een foerageergebied voor vogels wordt. 

De oevers van de kreek plaggen, tot glooiende, natuurvriendelijke, plas-dras oevers.  

 

Maatregelen 

Bestaande greppels opentrekken om regenwater af te voeren. 

Maaien en afvoeren, o.a. om van de lidrus af te komen. Dit hooi is ongeschikt als veevoer of als 

strooisel, omdat het giftig is. Koeien herkennen lidrus niet in gedroogde toestand en vreten er van. 

Geen bemesting. Nabeweiden. 
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5.7   't Hol en de Suikerpot 
 

 

Ligging 

De natuurgebieden het Hol en de Suikerpot liggen naast elkaar; het Hol in het westen (overwegend 

moeras) en de Suikerpot in het oosten. In het centrale gedeelte van het natuurgebied ligt een groot 

graslandcomplex.  

In het noordoosten van de Suikerpot ligt ook een cluster van graslanden. Verder liggen er 

graslanden her en der verspreid in de zuidwesten van het gebied. Tezamen is dit circa 56,7 ha. 

 

Kwaliteit grasland 

A. In de Suikerpot liggen natte schraalgraslanden met zeggen (welke zeggen?) en veel 

veenmos. 

B. Het centraal gelegen complex graslanden is een engels raaigrasweide, fase 0. Dit complex 

is regulier verpacht. 

C. In het zuiden van het Hol komt een kleine oppervlakte met goed ontwikkeld blauwgrasland 

voor. Tevens liggen hier verzuurde en vermestte degeneratiestadia van blauwgraslanden 

die door ecohydrologische ingrepen misschien nog hersteld kunnen worden. In 2014 is hier 

voor het eerst sinds 10 jaar weer een zilveren maan waargenomen. 

 

Huidig beheer en pachtsituatie 

In het centrum van het gebied ligt een complex graslanden in particulier eigendom. De 

naastgelegen percelen (en ook een kleiner complex ten noorden van de Kromme Rade maar in de 

meest westelijke hoek) van Natuurmonumenten zijn in pacht bij deze zelfde boer. Het gaat om 

kortlopende eenmalige pacht, maar er zijn in het verleden afspraken over gemaakt die ontwikkeling 

van botanische waarde in de weg staan. Totdat er een oplossing voor dit probleem gevonden is, 

vindt hier gangbare landbouw plaats, inclusief bemesting en intensieve beweiding. Er zitten veel 

ganzen op de percelen.  

 

De andere percelen in het gebied worden twee of in ieder geval een keer per jaar gemaaid. Dit is 

mede-afhankelijk van de weersomstandigheden. Afvoer van het maaisel is op de meeste plaatsen 

lastig en gebeurt per boot. De meeste graslanden worden niet (en de meeste al jarenlang) bemest.  

 

Bodem 

A. De graslanden in de Suikerpot liggen voor een belangrijk deel op een dekzandrug, of op 

veen met al ondiep zand in de ondergrond. De in 2013 onderzochte bodems in de 

Suikerpot (Alterra, 2013) zijn nu al gedeeltelijk voedselarm genoeg voor blauwgrasland of 

dotterbloemhooiland. De zuurgraad is niet overal optimaal (te zuur), en er is geen kwel of 

wegzijging (lateraal stromend water). 

 

B. In het zuidoosten van het centraal gelegen complex graslanden liggen de graslanden op 

een dekzandrug van zwak lemig zand. Het centrale deel ligt op een kleidek op veen op 

zand en de graslanden in de noord-westpunt, met regulier verpachte graslanden, liggen op 

opgehoogde gronden. De volkstuinen ten noorden hiervan liggen ook op opgehoogde 

grond, waarschijnlijk met zand dat vrijgekomen is bij het graven van het Hilversums 

Kanaal. 

 

C. De graslanden in de zuidwestpunt van 't Hol liggen voor het grootste deel op een diepe 

veengrond. 
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Hydrologie 

Het Hol (west) en de Suikerpot (oost) bestaan uit twee gescheiden watersystemen met elk hun 

eigen waterpeil. Het natuurgedeelte in 't Hol is bovendien sinds enkele jaren met damwanden 

gescheiden van het landbouwgebied aan de noordzijde. In de sloot aan de westzijde van het 

natuurreservaat Het Hol is een schot geplaatst. Het grondwaterpeil lijkt geleidelijk stabieler te 

worden sinds 1990: de fluctuatie is nog maar zo'n 10 cm.  

 

Alleen in De Suikerpot komt nog lokale kwel aan de oppervlakte. Dit komt doordat het regionale 

kwelwater, dat van de Utrechtse Heuvelrug afkomstig is, onder het deelgebied Het Hol wordt 

doorgetrokken naar de veel dieper gelegen Horstermeerpolder. Het grondwater in De Suikerpot 

bevat relatief veel ijzer (>100um/l) en vaak ook redelijk wat ammonium: een aanduiding van 

bemestingsinvloed bovenstrooms. De laatste jaren is de watervegetatie ineens sterk 

achteruitgegaan. De exacte oorzaak is onduidelijk en onderwerp van onderzoek.  

 

Tot 1998 was het oppervlaktewater aan het eind van de zomer licht brak. Nadien is het 

oppervlaktewater geheel zoet geworden. Dit komt door veranderingen in de kwaliteit van het 

inlaatwater uit de Wijde Blik. Tevens wordt er in 't Hol steeds minder water ingelaten. 

 

Beleving 

De graslanden in dit gebied zijn vanaf de randen te zien. Zowel voor fietsers en automobilisten 

vanaf de N201 en voor wandelaars vanaf de Kromme Rade. Er worden doorkijkjes gemaaid. Ook 

vanaf de weg Moleneind in het westen, zijn de bloemrijke hooilandjes uitstekend te zien voor 

fietsers. 

 

Ambitie 

De Suikerpot en ’t Hol zijn belangrijke locaties voor het ontwikkelen van blauwgraslanden en het 

behoud van dotterbloemhooilanden. Dit komt door het hier nog aanwezige kwelwater, en de 

gronden met een kleidek. Door verschraling van de huidige Vochtige hooilanden willen we nat 

schraallland ontwikkelen. Uit het bodemonderzoek is duidelijk dat dit voor de Suikerpot een 

realistische ambitie is. 

 

In deze vochtige en natte hooilanden ontwikkkelen we overgangen naar grote zeggenvegetaties en 

ruigten met moerasspirea. Lokaal kan opslag plaatsvinden van wilgenstruwelen. Deze elementen 

zijn van belang voor vlinders of struweelvogels. Voor vlinders moeten er voldoende nectarplanten 

aanwezig zijn. De waardplant voor de Zilveren maan is het moerasviooltje. 

 

Maatregelen 

Ontwikkelingsbeheer 

Het graslandcomplex in het oosten willen we verschralen. Hiervoor moet eerder in het jaar 

gemaaid worden; in juni i.p.v. augustus. De aanwezige pitrus in het noordelijke perceel in het 

najaar maaien en afvoeren, zodat het kort de winter ingaat. Daarna in juni maaien. De afwatering 

van dit perceel verbeteren door het opentrekken van sloten/greppels. 

Op alle graslandpercelen doorgaan met verschralen door maaien en afvoeren. 

 

Plaggen 

In het zuiden van het centrale deel een perceel plaggen, t.b.v. blauwgrasland. 

De landbouw in het Hol beëindigen en de opgehoogde grond afgraven of verschralen. Daarna 

kunnen de watersystemen van de Suikerpot en 't Hol weer aan elkaar gekoppeld worden. 
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Waterbeheer 

De belangrijkste maatregelen die genomen kunnen worden liggen in het waterbeheer. Het 

kwelwater moet zo goed mogelijk benut worden in beide gebieden. Deze maatregelen staan in het 

document: "Herstelmaatregelen voor het Hol: een praktische vertaling van de systeemanalyse en 

het watergebiedsplan". A. van Leerdam. 
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5.8   Vuntus 
 

 

Ligging 

In de Vuntus liggen twee grotere graslandcomplexen. Tezamen is dit circa 70,7 ha. 

A. Het uiterste westen van de Vuntus bestaat uit open water met daartussen een enkele 

legakker met gras. De legakkers zijn alleen via een brug, vanaf de Kromme Rade, te 

bereiken. 

B. In het centraal gelegen deel, van de Oud-Loosdrechtsedijk naar de Kromme Rade, liggen 

enkele grotere graslandpercelen bij elkaar.  

C. In het oosten ligt een graslandcomplex langs het fietspad van de ’s Gravelandse Vaart. 

Naar het westen gaat dit over in een gebied met veenbos, petgaten en graslanden.  

 

Kwaliteit grasland  

A. De graslanden in het westen betreffen merendeels vegetaties van Reukgras, op enkele 

plekken doorontwikkeld tot Zompzegge-Zwarte zegge Verbond. Dit wijst op een sterke 

invloed van regenwater. Verspreid door het gebied staat in de graslanden Echte 

koekoeksbloem, Moerasstruisgras, Zwarte zegge, Snavelzegge en Gagel voor. 

B. In het centrum van de Vuntus liggen twee voormalige baggerdepots, gedomineerd door 

ridderzuring of algemene grassoorten. De percelen in het zuiden, tegen de weg aan, 

worden tevens gebruikt als parkeerterrein tijdens evenementen.  

In de omliggende graslanden (zijnde niet voormalig baggerdepot) komen Kamgras, 

Gevleugeld hertshooi en Echte koekoeksbloem voor. 

C. De oostkant van de Vuntus, vak 04E, zit in het glanshaver-stadium, fase 2. Tijdens het 

veldbezoek in juni 2011 lag er een goudkleurige glans over de percelen, van de bloeiende 

aarpluimen van glanshaver. Het gras was nog niet gemaaid, waardoor het al begon te 

legeren. In een hoekje aan de oostrand staat kamgras. In de vochtige delen, langs de 

randen van de sloot in het oosten, komt echte koekoeksbloem voor. Zwarte zegge in de 

hoger gelegen delen van percelen verraadt de invloed van regenwater. Langs de sloot in 

het centrum staat grote boterbloem, draadzegge en veenreukgras. Het noordelijke stuk 

van vak 04E/031 is opgehoogd met zand. De zuidpunt van vak 04E/031 ligt lager dan het 

noordelijke stuk, en hier begint zich pitrus uit te breiden. Regenwater wordt hier 

vastgehouden. 

 

Huidig beheer en pachtsituatie 

A. De losse percelen in het westen worden voornamelijk gehooid in eigen beheer. 

B. Het complex in het centrale gedeelte (langs de Oud-Loosdrechtsedijk) wordt voornamelijk 

beweid. Sinds 2009 is er niet meer bemest.  

C. Het graslandcomplex in het oosten, langs het fietspad van de ’s Gravelandse Vaart, is 

sinds een aantal jaren in gebruik bij twee boeren. Een deel wordt alleen gehooid; de 

andere helft wordt beheerd in een combinatie van hooien en (na-)beweiden. 

 

Bodem 

De Vuntus ligt op de overgang van veen in het westen naar zand in het oosten. De noordoostpunt 

van de Vuntus bestaat uit een dekzandrug met laarpodzolgronden. Deze gronden zijn van leemarm 

en zwak lemig fijn zand. Richting het westen gaat dit over in meerveengronden op zand met een 

humuspodzol; beginnend ondieper dan 120 cm.  
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Uit het bodemonderzoek (Alterra, 2013) blijkt dat dotterbloemhooilanden en kamgrasweides in het 

oosten realiseerbaar zijn. Ook blauwgraslanden behoren tot de mogelijkheden. 

 

Hydrologie 

De Vuntus is onderdeel van het peilgebied van de Loosdrechtse Plassen. Er is wateraanvoer via 

open verbindingen vanuit de Loosdrechtse Plassen. In het oosten van de Vuntus kwelt grondwater 

op: water van de Heuvelrug en water van de naastgelegen polder Kerkelanden. Naar het westen 

slaat dit om in wegzijging, door de sterke aantrekking van de Horstermeerpolder.  

De Vuntus kent slechts weinig kwel. Dit komt omdat het gebied minder ver naar het oosten reikt 

dan de rest van de Vechtplassengebieden, en doordat het waterpeil in het Hol lager is. Hierdoor 

trekt het Hol meer kwelwater naar zich toe. Het water aan de oostkant van de Vuntus heeft een 

betere kwaliteit dan aan de westkant, waar water wordt ingelaten bij een watertekort. De 

waterkwaliteit van de Loosdrechtse Plassen is daarmee cruciaal voor een groot deel van de 

Vuntus. De waterkwaliteit van de Loosdrechtse Plassen is onvoldoende: te hoge gehalten aan 

nutriënten en sulfaat. Sloten die geïsoleerd liggen van het inlaatwater hebben een betere kwaliteit. 

Dit is te zien aan het voorkomen van Krabbenscheer, Drijvend fonteinkruid en Wateraardbei. De 

meeste kwelinvloed, en dus de meeste potenties voor kwelafhankelijke natuurtypen, bevindt zich 

aan de oostelijke zijde van het gebied 

 

De vochttoestand van de percelen in het oosten is grotendeels voldoende, echter vernatting geeft 

betere kansen voor blauwgraslanden en dotterbloemhooilanden. Het noordoosten is te droog. 

 

Beleving 

De graslanden in de Vuntus zijn vanaf alle randen (Oud-Loosdrechtsedijk, ’s Gravelandsevaartweg 

en de Kromme Rade) goed te zien. In het inrichtingsplan (DLG, 2013) wordt voorzien in een 

laarzenpad van noord naar zuid, door de graslanden aan de oostkant. Bij het centrale 

graslandcomplex komt een toeristisch punt aan de dijk, waar mensen even van de fiets kunnen 

stappen en uitrusten. Met de toekomstige ontwikkeling van een kleinschalig “toeristisch punt” bij de 

Imkerij, kan er aangehaakt worden aan het “aan de man brengen” van de waarde van botanische 

graslanden en het bevorderen van biodiversiteit. 

 

Ambitie 

A. De graslanden in het westen hebben alle als ambitie N10.02 Vochtig hooiland. Door de 

grote variatie in vegetatie is het hele gebied belangrijk voor kleine fauna, zoals dagvlinders 

en muizen. Voor vlinders moeten er voldoende nectarplanten aanwezig zijn. 

B. Voor het centrale graslandcomplex van de Vuntus is de ambitie N12.02, Kruiden- en 

faunarijk grasland. Door plaggen is N10.01 Nat schraalland mogelijk op een perceel in het 

zuiden Uit het bodemonderzoek blijkt dat dotterbloemhooilanden en kamgrasweides in het 

oosten realiseerbaar zijn. Blauwgraslanden behoren tot de mogelijkheden, als kwel in de 

wortelzone kan komen. Mogelijkheden liggen hier in het plaggen van slootoevers.  

C. Vak 04E ligt in het gebied met een dekzandrug. Het zit nu in het witbol-stadium, maar kan 

zich tot vochtig-droog schraallland ontwikkelen, met soorten als fluitenkruid, margriet, 

knoopkruid, gewone rolklaver en glad walstro. Op nattere randen kunnen soorten 

voorkomen als lidrus, rode klaver, echte koekoeksbloem, kale jonker, biezeknoppen en 

brunel.  

Nat schraalland kan zich langs de slootkanten in het oosten ontwikkelen als hier de kwel 

wordt benut.  

De zuidpunt van vak 04E/031 biedt kansen voor een dotterbloemhooiland en een natte 

oever. 
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Maatregelen 

 

Plaggen 

Op twee percelen is plaggen zinvol. Dit is het meest zuid-oostelijke perceel, langs de 's 

Gravelandsevaartweg (de zuidelijke helft van vak 04E/031), en een perceel in het centrum, tegen 

de (04/D003). 

In het noord-oosten en in het centrum tegen de Oud-Loosdrechtsedijk aan is het zinvol om de 

oevers van sloten te plaggen, om zo het kwelwater beter te benutten.  

 

Hydrologie 

Afwatering in perceel in het noorden verbeteren en water in de sloot vasthouden.  

 

Verschralen 

Verschralen door maaien en afvoeren is grotendeels zinvol en zal na 10 jaar resultaat opleveren. 

De graslanden van vak 04E worden nu te laat gemaaid, waardoor de ontwikkeling als het ware stil 

staat. Om de dominantie van witbol te doorbreken, en andere grassen (kamgras) en kruiden een 

kans te geven, moeten de grassen uiterlijk de eerste week van juni gemaaid worden. 

 

De graslanden in het centrale graslandcomplex van de Vuntus maaien en beweiden, t.b.v. fauna. 

Waar het natte grasland aansluit op rietland kan een strook met ruigt (bijv. nectarplanten als kale 

jonker), grote zeggen en struweel een grote meerwaarde hebben voor bijvoorbeeld dagvlinders en 

kleine zoogdieren. 
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5.9  Drecht en Ster-gebied 
 

 

Ligging 

Natuurmonumenten heeft in het Stergebied enkele losse percelen grasland in eigendom. De 

percelen lopen bijna allemaal vanaf de dijken, tot aan de Drecht. Ze zijn omgeven door sloten en 

ingesloten door percelen van particulieren. 

 

Kwaliteit grasland 

In het Stergebied liggen maar enkele graslandpercelen, allemaal N12.02 Kruiden- en faunarijk 

grasland. De graslanden zijn sterk begraasd. Akkerdistel komt pleksgewijs uitbundig voor. Langs 

de oevers staan dotterbloemen en er liggen enkele goed ontwikkelde trilveentjes. 

 

Huidig beheer en pachtsituatie 

Het beheer is op alle graslandpercelen gelijk: geen bemesting (laatste perceel sinds 2011), alleen 

hooien. Eventueel nabeweiden. Er is op alle percelen sprake van kortlopende overeenkomsten.  

 

Bodem 

De graslandpercelen in het Stergebied liggen op de kwelrijke flank, op de overgang van zand naar 

veen. In de percelen ligt het zand overal (dicht) aan het maaiveld. Deze dekzandbodems zijn sterk 

doorlatend. De percelen liggen haaks op de Drecht waardoor de bodemopbouw binnen de 

percelen zeer gevarieerd is. Langs de Drecht bestaan de percelen uit voormalige petgaten, nu 

opgevuld met zandig materiaal. Naar de dijken toe, de Oud-Loosdrechtse dijk in het noorden en 

Nieuw-Loosdrechtse dijk in het zuiden, bestaat de bodem uit podzolgronden met toemaakdek. Een 

groot deel van de percelen heeft een kleiig toemaakdek, waarschijnlijk klei van de Vecht via de 

Drecht aangevoerd. 

Van het merendeel van de percelen is de voedselrijkdom nog te hoog, behalve de opgevulde 

petgaten dicht bij de Drecht. Hier is de bodem nu al geschikt voor blauwgraslanden en 

dotterbloemhooilanden. 

 

Hydrologie 

Het Stergebied ligt aan de voet van de Gooise stuwwal, en staat in open verbinding met de 

plassen. Het waterpeil in het Stergebied is daardoor gelijk aan dat van de Loosdrechtse Plassen.  

In de oostelijke rand van het Stergebied echter is, i.p.v. kwel, juist sprake van een sterke 

wegzijging, naar de drinkwaterwinning bij Nieuw-Loosdrecht. Dit gebied voert dus niet alleen water 

aan, maar onttrekt ook water. De onttrekking via het Oostelijke Drechtgebied is sterk, omdat in de 

oostpunt van de Ster het gemaal staat dat een belangrijk deel van het gebied langs de voet van de 

Gooise stuwwal op een verhoogd zomerpeil brengt. Dit laatste treedt meestal in het voorjaar en in 

de zomer op. In de winter is de stroming de andere kant op, van oost naar west, en stroomt er 

kwelwater via de Drecht de Plassen in.  

 

De graslanden liggen net in de kwelzone, waardoor in de percelen de invloed van grondwater 

zichtbaar is. De vochttoestand van de percelen is voldoende, niet optimaal. Vernatting vergroot de 

kansen voor ontwikkeling blauwgraslanden en vooral voor dotterbloemhooilanden. 

 

Beleving 

Zichtassen vanaf de dijkkant zijn zeldzaam geworden, door de bebouwing langs de dijk. De meeste 

open stukken die overgebleven zijn, zijn van Natuurmonumenten. Wellicht dat hier mogelijkheden 

liggen om de openheid en het botanisch grasland beleefbaar te maken.  
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Ambitie 

Door de aanwezigheid van goed kwelwater zijn hier de potenties van de graslanden hoog: N10.01 

Nat schraalland en N10.02 Vochtig hooiland. Het centrale perceel grasland, in het centrum van de 

ster, heeft als ambitie N12.02, Kruiden en faunarijk grasland.  

 

Maatregelen 

Een perceel in het zuiden gaan we plaggen, om het geschikter te maken voor blauwgrasland 

(voedselrijkdom en vochttoestand).  

De andere graslanden verschralen door maaien en afvoeren. Hier laten we faunastroken staan, 

waardoor het interessanter wordt voor dagvlinders en kleine zoogdieren en een foerageergebied 

voor vogels. 
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5.10 Weerslootgebied, polder Achteraf en Kievitsbuurt 
 

 

Ligging 

Het Weerslootgebied is, in combinatie met polder Achteraf en de Eendenkooi Breukeleveen, een 

van de laatste gebieden in de Vechtstreek waar nog sprake is van een vrijwel onbebouwde, 

geleidelijke overgang van het veen naar de hoger gelegen heide en bosgebieden in het Gooi. 

Onder andere dassen gebruiken het gebied als migratieroute. De eendenkooi, van het oudste type 

broekbos, is een belangrijk element in het landschap.  

In het meest westelijke gedeelte van het beheergebied (aan de overkant van de Loosdrechtse 

Plassen) ligt de Kievitsbuurt. 

 

Kwaliteit grasland 

Weersloot 

In het Weerslootgebied is sprake van een relatief groot en aaneengesloten graslandcomplex. Er 

zijn in het structuurrijke grasland eigenlijk geen bijzondere plantensoorten aanwezig. De 

natuurwaarden bevinden zich vooral in de sloten, langs de slootkanten en in de zodden. Daar 

groeien rode lijstsoorten en kwelindicatoren. Zo ontwikkelt zich op de afgegraven slootkant op het 

meest oostelijke perceel een schrale vegetatie met ronde zonnedauw en moeraskartelblad. Het 

gebied heeft wel een grote potentie voor soortenrijke graslanden, vanwege de aanwezige kwel. 

Kamgras en reukgras, indicatoren voor een mindere mate bemest en nat/vochtig grasland, zijn 

sterk teruggelopen in de afgelopen 10 jaar. Kamgras kwam in 1990 nog algemeen voor, in 2005 

nog maar in kleine aantallen in het grasland, grenzend aan het water. 

Van 1996 tot 2003 zijn dotterbloem, echte koekoeksbloem, kamgras, waterdrieblad en kleine 

valeriaan duidelijk achteruit gegaan. In 1996 was nog een blauwgraslandachtige vegetatie 

aanwezig, met spaanse ruiter en blauwe zegge; die is in 2005 geheel verdwenen.  

Ringslang en Moerassprinkhaan komen in het gebied voor. De bruine winterjuffer, een libelle van 

de Rode lijst, is hier sinds 30 jaar weer waargenomen en daarmee terug van weggeweest in het 

Vechtplassengebied. Algemene vogelsoorten komen er voor, en op het meest oostelijke, verruigde 

perceel ook de kwartel en de veldleeuwerik. De das gebruikt het gebied als migratieroute en er is 

ook een burcht in het gebied aanwezig waar (in elk geval in 2008) jongen gesignaleerd zijn.  

 

Polder Achteraf 

In Polder Achteraf liggen zeer structuurrijke graslanden, met akkerdistels, pitrus en een hoge 

grasproduktie. Percelen in het westen worden nauwelijks nog beheerd; er lopen een paar schapen, 

maar die staan voornamelijk op de meest oostelijke percelen. In het centrum liggen een paar 

percelen die kaal gegraasd zijn door paarden. 

 

Kievitsbuurt 

Alle graslanden in de Kievitsbuurt zijn waarschijnlijk soortenarm. Er is nooit goed naar de 

graslanden gekeken, omdat ze regulier verpacht zijn. 

 

Huidig beheer en pachtsituatie 

Weersloot 

Een groot deel van de percelen in het Weerslootgebied is in het verleden, voordat het zo’n twaalf 

jaar geleden in eigendom van Natuurmonumenten kwam, in gangbaar agrarisch gebruik geweest. 

Er is intensief bemest tot ongeveer 1997. Er is nog een klein aandeel in reguliere pacht. Buiten dit 

perceel, wordt er niet meer bemest (laatste bemesting was in 2011). Een aantal percelen wordt 
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alleen beweid in de zomer (na half april/begin mei), een gedeelte wordt gemaaid en nabeweid met 

rundvee en/of schapen en er worden percelen alleen gehooid.  

In het meest oostelijk gelegen perceel (op de grens naar particulier eigendom in Egelshoek en het 

vliegveld) is geplagd en een sloot gegraven. Op het perceel zelf wordt gefaseerd gemaaid. Op de 

buitenste rand (kade) van het perceel staat Jakobskruiskruid. Dit wordt intensief gemaaid, in 

verband met het mogelijk uitzaaien naar naastgelegen particuliere eigendommen. 

 

Polder Achteraf 

Het beheer in Polder Achteraf (vloedmoeras ten westen van de Eendenkooi) is vooral gericht op 

fauna; vogels en kleine zoogdieren. De percelen grasland direct naast de Eendenkooi (zowel ten 

oosten als westen daarvan) dragen bij aan landschappelijke beleving van het geheel en worden 

gemaaid en beweid.  

 

Kievitsbuurt 

De graslanden in de Kievitsbuurt zijn regulier verpacht. 

 

Bodem 

Weersloot 

Het gebied ligt op een overgangszone van zand naar moerige gronden. Dekzand bevindt zich hier 

en daar op maaiveldhoogte en het is nog relatief droog. Het gebied heeft een zeer complexe 

bodemopbouw, die sterk verschilt van perceel tot perceel. In voorjaar 2009 is er een bodem en 

hydrologisch onderzoek uitgevoerd door Bas van Delft (Alterra, 2009) in het Weerslootgebied.  

In het Weerslootgebied komen petgaten voor, veenresten en dichtgegroeide petgaten, 

koopveengronden op zand ondieper dan 120 cm, en moerige podzolgronden. De bovengrond van 

de koopveengrond is deels kleiig als gevolg van toemaakdekken. Door verschil in herkomst van 

toemaakdek, maakt ook dit de verschillen per perceel weer groter. 

In het noordelijke gedeelte is het resterende veendek dunner dan in het zuiden. De bodemkaart 

geeft hier een associatie van moerige podzolgronden met een zanddek en laarpodzolgronden.  

De laarpodzolgronden komen voor op de pleistocene dekzandruggen en de moerige 

podzolgronden in de tussenliggende laagtes waar nog een restant moerig materiaal aanwezig is. 

De bovengrond bestaat uit zand met een minerale eerdlaag (is opgebracht om draagkracht te 

verbeteren). Langs de zuidoostrand komt een dekzandrug met laarpodzolgronden voor.  

Als gevolg van het verdwijnen van het veen komt het pleistocene dekzandreliëf aan het maaiveld. 

Dat is goed zichtbaar op de hoogtekaart.  

 

Polder Achteraf 

De graslanden in het westen van polder Achteraf, tegen het moeras aan, liggen op een dunne 

veengrond op zand. Dit is een dekzandrug die vanuit het Weerslootgebied doorloopt naar Achteraf. 

De rest van de graslanden in de polder ligt op diepere veengronden. 

 

Kievitsbuurt 

De graslanden van de Kievitsbuurt liggen op de kleigronden van de Vecht met een 

veenondergrond. 

 

Hydrologie 

Weersloot 

In de huidige situatie komt nog kwel in het Weerslootgebied voor, maar wordt een deel van de 

kwelstroom afgebogen naar lager gelegen polders. In hydrologisch ongestoorde veengebieden 

komen aan de voet van hoger gelegen terreinen vaak zogenaamde doorstromingsvenen voor. 

Hierbij vloeit uittredend kwelwater traag door het oppervlakkige veen in de richting van de rivier, 
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waardoor bij de juiste waterkwaliteit grote oppervlakten met basenminnende veenvegetaties 

duurzaam kunnen voortbestaan. In het Watergebiedsplan Zuidelijke Vechtplassen staan 

maatregelen beschreven om het kwelwater zo lang mogelijk in het gebied vast te houden, zonder 

dat het mengt met water uit de Loosdrechtse Plassen. Dit biedt kansen voor ontwikkeling van natte 

schraallanden.  

 

In het herstelplan 1997 is het zo lang mogelijk vasthouden van kwelwater ook het uitgangspunt 

geweest (IWACO – verdrogingsbestrijding en natuurherstel in en rondom De Ster).  

Een deel van de maatregelen die in het plan beschreven zijn, is uitgevoerd, waaronder het graven 

van enkele petgaten en het afvlakken van een slootkant. Dit is ongeveer 10 jaar geleden gebeurd. 

Vrijkomend materiaal is op de kade verwerkt. De sloot is aangesloten op het watersysteem.  

De waterwinning in dit gebied is gedeeltelijk beperkt. Nu, in het licht van de Kaderrichtlijn Water, 

wordt er opnieuw gekeken naar mogelijkheden om wateronttrekking verder te beperken.  

 

Een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek luidt: door het dekzandreliëf ontstaan veel 

gradiënten die benut kunnen worden voor de ontwikkeling van diverse typen grasland. Door lokale 

infiltratie in dekzandruggen wordt lokale kwel en opstuwing van diepere kwel in aangrenzende 

laagtes bevorderd. 

 

Polder Achteraf 

De meeste sloten in polder Achteraf hebben helder water met Krabbenscheer en Gele Plomp. 

 

Beleving 

Weersloot 

De graslanden van het Weerslootgebied zijn te zien vanaf de randen: langs de Nieuw-

Loosdrechtsedijk en langs de Kanaaldijk van Tienhoven. Er is mogelijk een wandelpad door de 

graslanden aan te leggen over de kade van het meest oostelijke perceel (oud Kerkepad). Hiermee 

zou een noord-zuidverbinding gelegd kunnen worden, wat het Bert Bospad verbindt met de Nieuw-

Loosdrechtsedijk. Het pad takt dan aan ter hoogte van de kerk en Kasteel Sypestein. Eerdere 

pogingen om het pad aan te leggen zijn gestaakt, door het ontbreken van draagvlak bij 

particulieren (2007).  

 

Polder Achteraf 

De graslanden zijn te zien vanaf het wandel- en fietspad op de Kanaaldijk van Tienhoven. 

 

Kievitsbuurt 

Graslanden in de Kievitsbuurt zijn vanaf het fietspad aan de westkant te zien. 

 

Ambitie 

Weersloot 

Een combinatie van Vochtige hooilanden, N10.02, in de graslanden waar kwelwater in de 

wortelzone kan komen, en bloemrijke Kruiden- en structuurrijke graslanden, N12.02, gericht op 

kleine fauna en dagvlinders, waar de das kan foerageren. 

 

Polder Achteraf 

Het streefbeeld voor polder Achteraf is van oost naar west een opeenvolging van N10.02 Vochtige 

hooilanden in de kwelzone, naar N12.02 Kruiden- en structuurrijke graslanden, waar insecten en 

kleine fauna van profiteren. Vogels uit het moerasgebied in het westen kunnen hier weer op 

foerageren. 
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Kievitsbuurt 

Vanwege de reguliere pacht is er vooralsnog geen mogelijkheid om de natuurwaarde van de 

graslanden in de Kievitsbuurt te verhogen. Mocht het vrij van pacht komen, dan kunnen hier 

bloemrijke glanshaverhooilanden ontwikkeld worden, waar insecten en kleine fauna van profiteren.  

 

Maatregelen 

Weersloot 

De lagere gedeeltes, waar kwel aanwezig is, verschralen door maaien en afvoeren. 

De hogere gedeeltes maaien en beweiden, en faunastroken laten staan. Wel verschralen, de 

graslanden zijn vooralsnog te voedselrijk. 

Op de overgangen van zand naar veen plaggen. 

 

Polder Achteraf 

Percelen in het westen ruig houden, voor kleine fauna, door begrazing. Af en toe maaien is prima. 

Het paardenland kunnen we gaan uitmijnen, afhankelijk van kwel en bodem. 

 

Kievitsbuurt 

Geen maatregelen.  
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5.11 Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven 

 

 

Ligging 

De graslanden in Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven zijn het grootste aaneengesloten 

graslandcomplex van de Oostelijke Vechtplassen: bijna 123 ha. Kenmerkend voor het gebied is 

daardoor de openheid. 

 

Kwaliteit grasland 

De graslanden in de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven zitten vooral in fase 1, met algemene 

soorten als paardenbloem, rode klaver, pinksterbloem, kruipende boterbloem, brede weegbree, 

hondsdraf, geknikte vossenstaart. Verspreid door het gebied komen "haarden" voor van witte 

dovenetel, paardenbloem, veldzuring. Sommige percelen worden gedomineerd door veldzuring. 

Een aantal percelen in het zuiden zit nog in fase 0, met een vette, sterk glanzende grasvegetatie.  

In het noordoostelijke complex van de polder staat veel grote ratelaar. 

 

De sloten en oevers in de polder zien er goed uit: helder water met soorten kenmerkend voor 

kranswierwateren, zoals brede waterpest, breekbaar kransblad en gebogen kransblad.  

In het noordelijke deel zit krabbenscheer in de sloten. Holpijp, plat fonteinkruid, stomp fonteinkruid, 

glanzig fonteinkruid en brede waterpest komen verspreid door het gebied in de sloten voor. 

 

Huidig beheer en pachtsituatie 

In de Oostelijke Binnenpolder bezit Natuurmonumenten een relatief groot en aaneengesloten 

graslandcomplex, met daarbinnen een enclave graslanden van een agrariër. Een groot deel van de 

percelen van Natuurmonumenten is in het verleden in gangbaar agrarisch gebruik geweest en 

sinds ongeveer 2010 niet meer bemest en alleen nog gemaaid en beweid met rundvee en 

schapen. Het overgrote deel is uitgegeven in kortlopende pacht, en een aantal hectare is nog in 

reguliere pacht bij de eerdergenoemde particuliere grondeigenaar. 

 

Bodem 

In 2012 is door Alterra, in opdracht van Natuurmonumenten, bodemonderzoek gedaan in de polder 

en zijn de botanische potenties bepaald van de graslanden in de kwelrijke flank van de Oostelijke 

Vechtplassen (Alterra, 2013). Aansluitend hieraan is door de Gebiedscommissie Utrecht-west voor 

de hele polder bodemonderzoek uitgezet (DLG, 2013). 

 

In de oostelijke punt van het gebied liggen dekzanden (laarpodzolgrond), dit is zwaklemig fijn zand. 

Naar het westen toe wordt dit zand bedekt met veen waarvan de bovengrond veraard is.  

Door het gebied lopen verschillende, goed doorlatende, dekzandruggen. Veen vormt juist een 

slecht doorlatende laag. De dekzandruggen zijn daarom belangrijk; via deze zandbanen kan het 

grondwater de wortelzone bereiken. Kwelindicatoren hangen samen met de zanddiepte en het 

voorkomen van kwel (DLG, 2013). 

 

In vrijwel het hele gebied is een toemaakdek aanwezig (DLG, 2013). Dit toemaakdek bestaat uit 

afval, slib, mest, klei en zand, en had als doel de slappe veenlaag op te hogen en te verbeteren. 

De dikte van het toemaakdek ligt tussen de 20 en 50 cm. De toemaakdekken in de Oostelijke 

Binnenpolder van Tienhoven zijn rijk aan lutum of aan leem. Het hoge lutumgehalte komt door het 

bijmengen van rivierklei, aangevoerd vanaf de Vecht. Het hogere leemgehalte in de noordoost punt 
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van de OBT heeft waarschijnlijk zijn oorsprong in afval dat vanuit Utrecht is aangevoerd. Dit zorgt 

voor een goede zuurbuffering. 

Hydrologie 

De Bethunepolder is allesbepalend voor de grondwaterstroming van het Noorderpark. Zij zorgt 

voor de wegzijging uit het gebied. De invloed van inlaatwater is beperkt en er is kwel in het gebied 

aanwezig. Bij watertekort wordt via de Tienhovense Plassen en de Breukeleveense Plas water 

vanuit de Loosdrechtse Plassen ingelaten. Deze wateraanvoer is gering (Witteveen+Bos, 2011).  

In de oostkant komt regionale kwel voor, langs de zuidoost-kant van het gebied kwelt ook water op 

uit de Westbroekse Zodden. Hier staat waterviolier in de sloot. De aanvoer van kwelwater is 

voldoende om verdamping en wegzijging te compenseren. De Taartpunt heeft hetzelfde 

oppervlaktewaterpeil als de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven. Het peil van Tienhovense 

Plassen ligt net iets lager.  

 

De drooglegging in het gebied is afgestemd op een agrarische functie en het gebied is daarmee 

veelal te droog voor de beoogde natuurdoelen. Gebiedscommissie Utrecht-West, heeft in 2014 een 

inrichtingsplan op hoofdlijnen voor het Utrechtse deel van N2000 Oostelijke vechtplassen opgesteld.  Kort 

gezegd komt het er op neer dat het waterpeil en de inrichting in de betrokken polders z.s.m. wordt 

afgestemd op de natuur. Het gebied wordt natter en kwelwater wordt zo lang mogelijk in het gebied 

benut. In het watergebiedsplan dat nu (2015) door het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 

wordt opgesteld, wordt het nieuwe peilbeheer opgenomen. 

 

Bemesting van de graslanden vormt waarschijnlijk een belangrijk knelpunt voor de waterkwaliteit in 

het gebied, en het kan de motor zijn voor de veenafbraak vanwege de verhoogde sulfaatgehalten. 

 

Beleving 

De noordelijke kant van de polder, met de petgaten en natte schraallanden, is goed te overzien 

vanaf de iets hoger in het landschap gelegen Kanaaldijk. Langs het meest zuidelijke stuk van onze 

graslandeigendommen (ter hoogte van de Taartpunt) is een wandelpad gepland. Hier zullen de 

dan ingerichte (want geplagde) natte schraallanden goed te zien zijn.  

 

Ambitie 

In de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven liggen de grootste potenties voor het ontwikkelen van 

blauwgraslanden in de Vechtplassen, vanwege het voorkomen van kwel en de zandondergrond. 

Door de grote variatie in bodems zal verschralen een prachtig mozaïek opleveren van 

kamgrasweides, dotterbloemhooilanden en blauwgraslanden. 

 

Maatregelen 

Alle graslanden in de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven zijn voedselrijk. Gezien de kwel-

waterkwaliteit in de sloten en de aanwezigheid van een zandondergrond, is de potentie van de 

graslanden in dit gebied hoog. De maatregelen bestaan daarom uit verschralingsbeheer, plaggen 

en aanpassen van de hydrologie. 

 

Verschralen 

Het eerste doel van het beheer is verschralen. Het optimale botanische ontwikkelingsbeheer 

bestaat uit 2 keer maaien, indien mogelijk liefst 3 keer. De eerste snede in de tweede helft van mei, 

de tweede snede in de (na)zomer, tweede helft van september. Bodemonderzoek moet uitwijzen 

hoe lang verschralingsbeheer nodig is om het gewenste natuurdoel te halen. 

 

Plaggen 
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In het onderzoek van Alterra voor Natuurmonumenten is een voorstel gedaan voor te plaggen 

percelen. Hierbij zijn vooral de lager gelegen veenbodems interessant en de overgangen van lager 

gelegen veenbodems naar de dekzandruggen om te plaggen. Deze overgangen bieden een goede 

kans voor blauwgraslanden. In het inrichtingsplan van de provincie Utrecht is voor de hele polder 

een plagplan gemaakt. 

 

Plaggen van de slootoevers, zodat er optimaal gebruik wordt gemaakt van het schone kwelwater in 

de sloten. 
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5.12 Taartpunt 
 

 

Ligging 

De Taartpunt ligt ingeklemd tussen de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven en de Westbroekse 

Zodden. De hele polder bestaat uit graslanden, uitgezonderd de uiterste oostpunt. Hier staat bos. 

  

Kwaliteit grasland  

De graslanden zijn gelijk aan die van de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven: ze zitten 

voornamelijk in fase 1, met algemene soorten als paardenbloem, rode klaver, pinksterbloem, 

kruipende boterbloem, brede weegbree, hondsdraf, geknikte vossenstaart. Verspreid door het 

gebied komen "haarden" voor van witte dovenetel, paardenbloem, veldzuring. Sommige percelen 

worden gedomineerd door veldzuring. Enkele percelen ontwikkelen zich richting 

dotterbloemgrasland. 

De slootkanten laten zien dat de botanische potentie voor de graslanden hoger is dan wat er nu te 

zien is. Verspreid door het gebied komt langs de slootkanten gevleugeld hertshooi voor, een soort 

van o.a. natte, gebufferde graslanden.  

 

In 2011 is in opdracht van Provincie Utrecht door Royal Haskoning een inrichtingsplan voor het 

(toekomstig) natuurdeel van de polder opgesteld (Royal Haskoning, 2011). 

 

Huidig beheer en pachtsituatie 

De percelen in de Taartpunt worden gehooid en beweid, in afwachting van het inrichtingsplan. Op 

moment van schrijven (2014) is het overgrote deel van de percelen in bruikleen van BBL en 

worden door Natuurmonumenten in kortlopende pachtovereenkomsten uitgegeven. Enkele 

stukken, die al langer in beheer van Natuurmonumenten zijn, ontwikkelen zich wel verder richting 

dotterbloemgrasland. Deze worden niet langer beweid, maar wel laat in het seizoen gemaaid met 

aangepaste apparatuur.  

 

Bodem  

De bodem van de hele Taartpunt bestaat uit zand bedekt met veen, waarvan de bovengrond 

veraard is. Lokaal komen geheel zandige bodems voor. Op veel plaatsen is een toemaakdek 

aanwezig dat bestaat uit klei, vaak vermengd met veen en zand en wellicht ook mest. De 

veenbodems behoren tot de koopveengronden (met een kleiige, moerige eerdlaag) en de 

weideveengronden (met een minerale eerdlaag). Het leemgehalte van de zandgronden is 0, het 

lutumgehalte van de zandbovengronden is daarentegen circa 15%. 

 

De veenlaag is niet overal even dik. In de zuidelijke helft komt een vrij dikke veenlaag voor. De 

veraarde toplaag van het veenpakket is dun. In het zuidelijk deel ligt een kleiig toemaakdek van 

ongeveer 30-40 cm dik. In de noordelijke punt is het veenpakket minder dik en bevindt het 

pleistocene zand zich ondieper in de bodem. Waar nog een venige of moerige laag aanwezig is, is 

deze vaak sterk veraard en dunner dan 40 cm. Over het algemeen is de laag sterk veraard veen 

niet dikker dan 20-30 cm. Deze toplaag is aanzienlijk voedselrijker dan de onveraarde veenlagen 

dieper in het profiel.  

 

In opdracht van provincie Utrecht is in 2011 bodemonderzoek uitgevoerd door Haskoning. Uit het 

bodemonderzoek blijkt dat de bodems in de taartpunt niet erg gevoelig zijn voor verzuring. De 

bodems zijn goed gebufferd door het kwelwater (Royal Haskoning, 2011). Calcium is in voldoende 
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mate in alle bodemlagen aanwezig. De ijzerconcentraties dalen echter sterk met de diepte. 

Afgraven is daarom alleen een optie als er voldoende kwel is, met voldoende ijzer. 

 

Hydrologie 

De Taartpunt heeft hetzelfde waterpeil als de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven.  

Bij watertekort wordt water vanuit de Vecht ingelaten. Aan de zuidzijde van de NM-percelen heeft 

de polder een hoger oppervlaktewaterpeil. Hierdoor is er kweldruk vanuit die polder naar de sloten 

van de Taartpunt. Met die kwel komt voedselrijker water mee, waardoor de sloten van de Taartpunt 

in het zuiden minder soortenrijk zijn. 

 

Het hele eigendom van NM in de Taartpunt ligt in het kwelgebied van de Westbroekse Zodden. In 

de sloten zijn in het verleden door de Provincie Utrecht kwelindicatoren als Holpijp aangetroffen. 

Deze duiden onder andere op sterke kwel in de punt van de Taartpunt.  

 

Het grondwater is kalkrijk, bicarbonaatrijk en voedselarm tot voedselrijk. Vanaf de punt naar het 

westen neemt de voedselrijkdom van het grondwater toe. Waarschijnlijk komt dit van de bemeste 

percelen, en komt het niet mee met het kwelwater. 

 

Beleving 

Met de natuurinrichting zal ook een wandelpad aangelegd worden langs en deels door de 

(waarschijnlijk deels geplagde) graslanden. 

 

Ambitie 

In de Taartpunt is de potentie voor Blauwgraslanden en Dotterbloemhooilanden hoog. Wel is de 

bovenlaag nog te voedselrijk.  

 

Verder te behalen natuurdoelen zijn bloemrijk grasland, trilvenen en foerageergebied voor 

purperreiger. 

 

Maatregelen 

Royal Haskoning heeft voor de Taartpunt een inrichtingsplan opgesteld (Royal Haskoning, 2011). 

De maatregelen bestaan uit het opzetten van het waterpeil, flexibel peilbeheer, plaggen en 

uitmijnen. Dit maatregelenplan willen we uitvoeren.
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6 Ruigtesoorten 

In de graslanden van de Oostelijke Vechtplassen komen een aantal hoog opgaande ruigtekruiden 

voor. De meest voorkomende zijn akkerdistel, ridderzuring, Jakobs kruiskruid, 

moeraspaardenstaart en pitrus. De ruigtekruiden hangen meestal samen met een voedselrijke 

bodem en met grasland dat snel in een extensief beheer is genomen. Daarnaast kan door de 

inrichting van het perceel stagnatie van regenwater optreden, of wordt de bodem vertrapt door 

paarden en koeien, waardoor de omstandigheden over grote oppervlakte ideaal zijn voor een 

concurrentiekrachtige soort. 

 

Verruiging is niet per definitie ongewenst. Insecten, kleine zoogdieren en enkele soorten vogels 

kunnen profiteren van een groot aanbod aan ruigtekruiden. Ingrijpen is alleen nodig wanneer de 

verruiging op een zo grote schaal optreedt dat het afbreuk doet aan de doelstelling van het 

betreffende gebied.  

 

Ruige stukken zijn nodig voor het in stand houden van een rijk insectenleven in het gebied. In 

kleine overhoekjes met ruigtesoorten, een ruig perceel, een ruig gehouden strook grasland komen 

de meeste insecten voor. Ze kunnen ook een schuilgelegenheid bieden aan verschillende 

zoogdieren, terwijl sommige vogelsoorten juist daar graag zullen nestelen. Ook de overgang van 

bos naar grasland is een zone waarin plaats is voor struweel en ruigte. Rijk bloeiende braam vormt 

voor veel insectensoorten een weldaad in het in veel natuurgebieden toch beperkte nectaraanbod.  

 

Waarom vormen ruigtekruiden een probleem en voor wie?  

 Het grasland laat een andere ontwikkeling zien dan het doel was; 

 Zero tolerance bij buren (landbouw) 

 Minder mogelijkheden voor het inschakeling van agrariërs in beheer of voor de afzet van 

maaisel. 

 

Wanneer ingrijpen:  

In veel gevallen leidt het overgangsbeheer, geadviseerd bij het gewenste graslandtype, op den 

duur tot minder of geen verruiging.  

In veel gevallen heeft verruiging een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld vermesting, verzuring of 

verdroging. In die gevallen kan het best geprobeerd worden deze oorzaak weg te nemen. 

 

6.1 Pitrus 
Pitrus treedt vooral op in vochtige en zwak zure percelen met regelmatig stagnerend regenwater. 

In de praktijk komt het vooral voor op natte hooilanden waar het hooien is vervangen door het 

inscharen van vee en in graslanden waar de begrazing sterk is geëxtensiveerd, zonder bemesting. 

Oorzaak van massaal optreden van pitrus 

• fosfaatverzadiging 

• hoog peil in warme periode 

• zwaar materieel op natte, slappe grond 

• lichte beweiding? 

• op matig zure gronden, maar verzuring is 

• niet de hoofdoorzaak 

 

Natuurwaarde Pitrus-grasland 

Sommige diersoorten maken graag gebruik van pitrusvegetaties, waaronder reptielen 
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(hazelworm) en amfibieën. Andere bewoners: watersnippen, graspieper, Noordse woelmuis, 

Ringslang, Kleinst waterhoen. In de winter slapen en foerageren grote aantallen gras- en 

waterpiepers in de pitrusvegetaties. 

 

Pitrus bestrijding 

Wil je pitrus toch bestrijden, dan kun je de beheerintensiteit verhogen, bijvoorbeeld door de 

begrazing te combineren met maaien of bloten. Dit is alleen zinvol als de oorzaken voor het 

optreden worden bestreden, bijvoorbeeld door een lichte bekalking of begreppeling. 

Tips: 

• 2x maaien en afvoeren 

• Geen zwaar materieel op natte bodem gebruiken! 

• Stevig beweiden in droge periode: drukbeweiding 

• Plaggen: afhankelijk van fosfaatverzadiging 

 

 

6.2 Jakobskruiskruid/ Waterkruiskruid 
In Nederland komt jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris) zeer algemeen voor. Evenals 

andere kruiskruiden bezit jakobskruiskruid en waterkruiskruid een zevental alkaloïden, die bij 

opname in grote hoeveelheden bij herbivoren leveraandoeningen (necrose en fibrose) kunnen 

veroorzaken. 

 

Voorkomen 

Jakobskruiskruid komt vooral in begraasde droge graslanden voor, zoals in de duinen en 

op niet al te zure droge dekzanden, leem en kleigronden. Het waterkruiskruid is vooral aan te 

treffen in natte tot vochtige niet al te zure graslanden op veen, klei en beekdalgronden.  

Jakobskruiskruid komt vooral voor in kort afgegraasde graslanden. Dankzij een bladrozet 

overleven ze goed bij een relatief intensieve betreding en vraat. In ruige, extensief 

begraasde graslanden komen de soorten minder voor. In hooilanden komt het 

jakobskruiskruid vooral voor in situaties van gestoorde bodems. Ook wanneer hooilanden 

(te) laat en niet frequent genoeg gemaaid worden in relatie tot de hoogte aan productie van 

het gewas is jakobskruiskruid vaak aanwezig. Voorts is deze plantensoort aan te treffen op 

verlaten akkers, wegbermen, graslanden met veel mollen en ruderale terreinen. 

Bij intensieve begrazing worden rozetplanten in hun concurrentiepositie bevoordeeld en 

nemen toe. Vooral bij verschraling, waar het aantal grazers geen gelijke tred houdt met 

de afnemende productie, is een dergelijke ontwikkeling te verwachten. Het grasland krijgt 

dan een lage en open vegetatiestructuur die erg geschikt is voor vestiging van de 

kruiskruiden. 

 

Graslandbeheer 

De belangrijkste oorzaken van het kruiskruidprobleem zijn: 

• Te veel grazers in relatie tot de gewasproductie. (overbegrazing); 

• Te laat maaien van hooilanden (ontstaan van open graslandzode); 

• Niet afvoeren van gewas (incl. klepelen van het grasland); 

• Verschraling van graslanden zonder gelijktijdige aanpassing van veedichtheid. 

 

Natuurwaarde kruiskruiden 

In het algemeen zijn graslanden met jakobskruiskruid botanisch waardevol en leven er op de 

kruiskruiden een groot aantal insecten (o.a. jacobsvlinder, diverse bladrollers, jacobsaardvlo 

en een aantal zeldzame boorvliegen en vedermotten).Tevens vervult het een belangrijke 
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functie als nectarplant voor tal van andere vlindersoorten en zweefvliegen e.d. 

Giftigheid 

Normaliter weten herbivoren dat de genoemde kruiskruiden giftig zijn, doordat deze planten voor 

de mens niet of nauwelijks waarneembare geurstoffen verspreiden, die wel door de herbivoren 

herkend worden. De planten worden in de regel dan ook niet of nauwelijks gegeten en vormen 

geen probleem. 

Echter bij voedselschaarste t.g.v. overbegrazing (bijv. op paardenweiden) worden de dieren 

gedwongen ook deze giftige plant te eten en kunnen na verloop van tijd een vergiftiging oplopen. 

Wanneer het gewas met veel jakobskruiskruid wordt gemaaid en tot hooi of kuilgras verwerkt 

wordt, kunnen de dieren de jakobskruiskruid niet meer als zodanig herkennen en kunnen de dieren 

vergiftiging oplopen. 

De plant veroorzaakt na (aanzienlijke) consumptie van dit hooi- of kuilgewas leveraandoeningen 

(cirrose, fibrose, necrose) en zonnebrand (fotochemische toxiteit aan de huid bij donkerkleurige 

dieren). De symptomen van vergiftiging, kunnen soms een paar maanden op zich laten wachten. 

Bij een dosis van 7 1/2 kg per dag of bij meer dan 10 kg binnen 20 dagen van dit kruiskruid 

(gegevens afkomstig van Gezondheidsdienst voor Dieren) treedt vergiftiging op. Na een week volgt 

dan de dood. Bij een lagere dosis kunnen tal van ziekteverschijnselen optreden (bijv. 

huidaantasting, vermagering). 

 

Verpachting, verhuur, verkoop en inscharing 

Belangrijk hierbij is dat Natuurmonumenten aan de koper, pachter, huurder of inschaarder 

duidelijk maakt dat er jakobskruiskruid in het grasland aanwezig is. Dit kan tot gevolg hebben 

dat de beheerbaarheid van het grasland door derden geringer wordt. Het is dus gewenst om 

vooraf bij verkoop van hooi, kuilgras of gewas op stam en bij inscharing van vee te 

beoordelen of jakobskruiskruid voorkomt. 

 

Bestrijding 

Dichte graszode  

Als Jakobskruiskruid zich eenmaal gevestigd heeft, is het erg lastig om de plant te bestrijden. Door 

voor een dichte graszode te zorgen kan de vestigingskans van het onkruid verkleind worden. In 

een dichte zode kunnen de zaden van deze soort namelijk veel minder makkelijk kiemen.  

• Het gehele grasland tijdig en vaak genoeg maaien. Te laat en te weinig frequent maaien leidt tot 

open zode waarin het jakobskruiskruid zich snel vermenigvuldigd 

• Natte graslanden maaien i.p.v. te begrazen.  

 

Soms wordt geprobeerd om Jakobskruiskruid te bestrijden door te voorkomen dat de plant zaden 

vormt, omdat de plant een korte levensduur heeft. Deze methode is echter niet zonder risico. In 

een natuurlijke situatie sterft Jakobskruiskruid nadat de plant zaden geproduceerd heeft. Het 

verwijderen van de bloemen of bloeiwijze of het afmaaien zorgt er echter voor dat de plant niet 

afsterft, maar juist opnieuw weer uitgroeit. Door het verwijderen van de bloeiende delen van de 

plant wordt dus juist de levensduur verlengd. 

  

De plant kan handmatig verwijderd worden, maar er mogen dan geen stukjes wortel achterblijven, 

omdat ook uit kleine wortelresten nieuwe planten kunnen groeien. Handmatig verwijderen is over 

het algemeen alleen efficiënt bij zaailingen en rozetten, grotere planten zijn vaak te diep geworteld. 

Nadeel is het opnieuw verstoren van de grond, waardoor ook mogelijk eerder begraven zaad naar 

de oppervlakte kan komen, dat dan weer kan ontkiemen. Jakobskruiskruid groeit snel terug na het 

snijden of het maaien, vaak binnen een paar weken. Vaak komen er meerdere planten voor in de 

plaats. 
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De volgende maatregelen zijn zinvol:  

 Bij begrazing het aantal grazers (beter) afstemmen op de gewasproductie. Bij een extensieve 

begrazing met verhouding van gewasproductie en gewasconsumptie (P:C-rato) van 2:1 zal 

men zelden een overmatige kruiskruid ontwikkeling krijgen, tenzij men het niet afgegraasde 

gewas alsnog in het najaar gaat maaien. (ontwikkeling van open zode). Bij een intensivering 

van de graasdruk (P:C-ratio van 1: 1 of meer) neemt de kans op uitbreiding van het 

jakobskruiskruid duidelijk toe. 

 Doorgaan met het verlagen van de zuurgraad en bodemvruchtbaarheid van de bodem 

(verzuring / verschraling). Door verdere verschraling van bemeste cultuurgraslanden zal het 

milieu voor het jakobskruiskruid op den duur te zuur en te voedselarm en daardoor ongeschikt 

worden. 

 Bij graslanden met veel kruiskruid is het tijdelijk (ca. 5 jaar) maaien een oplossing om het 

aantal exemplaren te verminderen. Afhankelijk van de gewasproductie is het van belang niet te 

laat te maaien. Maaien van de eerste maaibeurt is tussen 15 juni en 15 juli en voor de tweede 

maaibeurt na15 augustus het beste tijdstip. Nabeweiding met bijv. schapen is een goed middel 

om de gewenste gesloten graslandzode te verkrijgen. 

 In het algemeen is het behouden dan wel verkrijgen van een goed verzorgde en gesloten 

graslandzode wenselijk om uitbreiding van kruiskruiden te voorkomen. Klepelen en andere 

vormen van bewerking van het grasland met kans op zode beschadiging wordt afgeraden. 

 Toepassing van herbiciden is niet toegestaan. Het gebruik van meststoffen op schrale droge 

graslanden zal vaak de natuurwaarde aantasten en zal bovendien het probleem verschuiven 

naar de toekomst als het de bedoeling is de graslanden later opnieuw in het kader van 

natuurbeheer te verschralen. 

 Maaien van uitsluitend exemplaren van de (bijna) bloeiende kruiskruiden heeft weinig of geen 

zin omdat het rozet van de plant niet wordt afgemaaid en de talrijke pluizige zaden over grote 

afstand zich toch wel verspreiden uit nabij gelegen populaties in wegbermen, ruderale 

terreinen of extensief gebruikte landbouwgronden. Een bloeiende plant kan 75.000 tot 225.000 

zaden produceren. 

 Bij het maaien van grasland met jakobskruiskruid moet men altijd het gemaaide afvoeren (ook 

bij zogenaamde bloten of bossen). 
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7 Monitoring 

 

Natuurlijk willen we weten of het uitgevoerde beheer ook de natuurdoelen oplevert die we voor 

ogen hebben. De komende 6 jaar worden de resultaten van de maatregelen gemonitord, zodat 

daarna het beheer geëvalueerd kan worden. Hierbij wordt gekeken naar de ontwikkeling van de 

graslanden, de flora, structuur en bodem 

 

Fase van graslandontwikkeling 

Voor een eerste beoordeling van de graslanden maken we gebruik van de classificatie uit de 

Veldgids Ontwikkeling botanisch waardevol grasland, van IKC en DLG. Deze classificatie bestaat 

uit 6 fases, met toenemende botanische waarde. Daarvan zijn de eerste 3 fases ontwikkelfasen, en 

de laatste 3 fases, fases met botanische doelen. Elke 3 jaar wordt bepaald in welke ontwikkelfase 

de graslanden zitten. 

 

Flora 

De algemene graslanden in de ontwikkelfases (beheertype kruiden- en faunarijk grasland) zijn niet 

rijk aan soorten en het monitoren van bijzondere flora en rode lijst soorten is daarom niet zinvol. In 

deze graslanden met weinig doelsoorten is het handig om te werken met indicatorreeksen.  

Een streeplijst is hierbij een hulpmiddel. Er is een onderverdeling gemaakt in kruiden en grassen. 

Daarbinnen zijn clusters gemaakt van soorten die iets zeggen over de mate van voedselrijkdom. 

Ook is er ruimte om soorten die niet genoemd zijn, maar wel karakteristiek zijn voor het grasland te 

noteren.  

 

De graslanden die in een botanische fase zitten en dus rijk zijn aan flora, worden elke 6 jaar 

geïnventariseerd op de doelsoorten van het SNL-monitoringssysteem. Deze monitoring is 

uitgewerkt in het monitoringplan van de beheereenheid Vechtplassen.  

 

Structuur 

De betekenis van de graslanden wordt niet alleen bepaald door de aanwezige soorten. Structuur 

en ligging in het landschap zijn belangrijke indicatoren voor de kwaliteit. Beelden zeggen vaak 

meer dan woorden en daarom maken we elke 3 jaar foto's van dezelfde locaties. Deze lokaties zijn 

vastgelegd in de bijlage. 

 

Bodem 

Bij uitmijnen is het belangrijk dat de grasgroei op gang blijft. Bij grote terugloop van de produktie 

kunnen bodemmonsters antwoord geven op de vraag waar het gewas tekort aan heeft om goed te 

kunnen groeien. Na 5 jaar verschralen worden er bodemmonsters genomen. 
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STREEPLIJST GRASLANDEN 

Datum  Natuurgebied  

Opnamenummer  Vak en afdeling  

Auteur  Oppervlakte  

Bedekking kruidlaag  Hoogte kruidlaag  

X-coordinaat  Y-coordinaat  

Aanbevolen opnameschaal: tansley 
D    
A    
F    
O    
R    

Dominant: hoge (en hoogste) bedekking  
Abundant: veel aanwezig of veel bedekkend (>20%)  
Frequent: vrij veel maar geen grote bedekking 
Occasional: verspreid aanwezig bedekking gering 
Rare: 1 of enkele exemplaren 

frequentie Kruiden/Bloemen frequentie Kruiden/Bloemen frequentie Grassen/grasachtigen 

  Beekpunge   Voedselrijk  Grassen 

  Behaarde boterbloem   Gewone paardenbloem   Beemdlangbloem 

  Boerenwormkruid   Kruipende boterbloem   Duinriet 

  Dotterbloem   Madeliefje   Gestreepte witbol 

  Echte koekoeksbloem   Veldzuring   Gewoon reukgras 

  Echte valeriaan   Witte klaver   Gewoon struisgras 

  Fluitenkruid      Gladde witbol 

  Gevleugeld hertshooi   Onkruiden/Verruigers   Glanshaver 

  Gewone berenklauw   Akkerdistel   Grote vossenstaart 

  Gewone hoornbloem   Akkermelkdistel   Hennegras 

  Gewone margriet   Echte kamille   Hoog struisgras 

  Gewone smeerwortel   Gewone melkdistel   Kamgras 

  Glad walstro   Gewoon varkensgras   Kweek 

  Groot streepzaad   Grote brandnetel   Oeverzegge 

  Grote engelwortel   Grote weegbree   Pijpenstrootje 

  Grote wederik   Goudknopje   Riet 

  Holpijp   Heermoes   Rietzwenkgras 

  Hopklaver   Herderstasje   Rood zwenkgras 

  Kale jonker   Hondsdraf   Ruw beemdgras 

  Kleine klaver   Kruldistel   Timoteegras 

  Knoopkruid   Krulzuring   Veldbeemdgras 

  Kraailook   Moerasdroogbloem   Veldgerst 

  Lidrus   Ridderzuring   Zachte dravik 

  Moerasrolklaver   Schijfkamille    

  Moerasspirea   Speerdistel   Voedselrijk 

  Moerasvergeet-mij-nietje   Vogelmuur   Engels raaigras 

  Moeraszoutgras  Witte dovenetel   Fioringras 

  Penningkruid   Zilverschoon   Geknikte vossenstaart 

  Pinksterbloem      Kropaar 

  Rietorchis   Droogte/Verschralers   Liesgras 

  Rode klaver   Akkerhoornbloem   Mannagras 

  Scherpe boterbloem   Blauwe knoop   Rietgras 

  Slipbladige ooievaarsbek   Duizendblad   Ruwe smele 

  Smalle weegbree   Gewone brunel   Straatgras 

  Veenwortel   Gewone ereprijs    

  Veldlathyrus   Gewone reigersbek   Grasachtigen 

  Vertakte leeuwentand   Gewone rolklaver   Biezeknoppen 

  Vijfvingerkruid   Gewoon biggenkruid   Gewone veldbies 

  Vlasbekje   Grasmuur   Gewone waterbies 

  Vogelwikke   Grote ratelaar   Greppelrus 

  Watermunt   Kleine ooievaarsbek   Hazenzegge 

  Wilde bertram   Muizenoor   Moeraszegge 

  Wolfspoot   Schapenzuring   Moeraszoutgras 

     Sint-Janskruid   Ruige zegge 

 Kruiskruiden  Veldereprijs  Scherpe zegge 

 Jakobskruiskruid  Zachte ooievaarsbek   Slanke waterbies 

 Waterkruiskruid     Tweerijige zegge 

frequentie Extra soorten frequentie Extra soorten   Veelbloemige veldbies 

        Veldrus 

     Zomprus 

     Zwarte zegge 

     Voedselrijk 

     Pitrus 
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8 Natuurondernemer 

 

Natuurondernemer 

 

De algemene landbouwstrategie van Natuurmonumenten (2015) geeft 3 belangrijke richtingen:  

 Natuurmonumenten wil een duurzame en innovatieve primaire sector die zich richt op de 

uitdagingen van deze tijd. Minder uitstoot, betere natuur, een nieuwe balans in de 

internationale context.  

 Natuurmonumenten wil samen met ondernemende, duurzame boeren de consument 2.0 (die 

vraagtekens heeft bij o.a. dierenwelzijn en herkomst voedsel) de hand reiken.  

 Natuurmonumenten wil samen met boeren de biodiversiteit in het landelijk gebied verbeteren. 

Zowel een groener GLB, duurzame landbouw als agrarisch natuurbeheer kunnen hieraan 

bijdragen. 

 

Wij willen zelf de verandering en waardige alternatieven die wij voor ogen hebben, vormgeven in 

onze gebieden en laten zien. Met trots en ambitie, en gesteund door de vele leden en partners die 

onze inzet voor meer en betere natuur in Nederland een warm hart toe dragen, geven we onze 

samenwerkingspartners ruimte om te ondernemen en een podium voor activiteiten.  

 

In de Vechtplassen voeren we dit beleid uit.  Voorheen konden gangbare agrariërs en 

hobbyboeren in het gebied het gras nog goed gebruiken. Nu de weilanden minder meststoffen 

(gaan) bevatten en de begroeiing langzaam verandert is het gras niet meer voor alles geschikt. 

Hiermee ontstaan kansen voor andere ondernemers in de omgeving. Het verpachten van kleine 

stukjes aan verschillende (hobby- of gangbare) boerenbedrijven is daarmee verleden tijd.  

 

We streven naar één natuurondernemer per (deel)gebied die de graslanden, naastgelegen sloten 

en hakhoutbosjes langdurig kan beheren. Het natuurbeheer is een serieuze tak in het bedrijf. De 

ondernemer toont ambitie waaruit blijkt dat het realiseren of behalen van natuurresultaten prioriteit 

heeft. Dit gebeurt in samenwerking met en door middel van begeleiding en bijsturing door 

Natuurmonumenten De aanpak is professioneel en met oog voor milieu, landschap en omgeving. 

Andere landbouwkundige en/of productiedoelstelling zijn hieraan ondergeschikt en dragen bij aan 

een gezonde exploitatie. Naast de bloemrijke graslanden met de bijzondere planten en dieren blijft 

er ook ruimte voor koeien en schapen in de wei. De ondernemer kan op basis van meerjarige 

overeenkomsten investeren en inrichten; het bedrijf kan een marktconforme afdracht opbrengen.  

 

We spreken over een vitaal bedrijf middenin de samenleving van de dorpen in, en in de directe 

omgeving van, de Vechtplassen. We stimuleren het aanbieden van streekproducten, zorg of het 

geven van educatie op de boerderij en in het natuurgebied. De kunst is een samenwerking te 

vinden waarbij bloemrijke hooi- en weilanden terugkeren en de boer kan ondernemen. 

 



66 

Literatuur 

 
 Alterra, 2010. Bodem en hydrologie Weersloot-Oost; een verkenning. Bas van Delft 

 Alterra, 2013. Natuurontwikkeling graslanden kwelrijke flank Oostelijke vechtplassen. 

Resultaten van een ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek. S.P.J. van Delft en R.H. 

Kemmers.  

 DLG en IKC. Veldgids Ontwikkeling van botanisch waardevol grasland. I. Bax en W. Schippers. 

 DLG, 2013. LESA Utrechtse deel N2000 gebied Oostelijke vechtplassen. 

 DLG, 2013. Inrichtingsplan Vuntus, Verbetering water- en natuurkwaliteit moerasgebied. 

 Gebiedscommissie Utrecht-West, 2014. Inrichtingsplan op Hoofdlijnen. N2000 Oostelijke 

vechtplassen Utrechtse deel. 

 Louis Bolk Instituut, 2011. Verkennend bodemonderzoek en beheeradvies Stichts Ankeveen  

B. Timmermans, J. Bokhorst, N. van Eekeren en F. Smeding. 2011-025 LbP 

 Louis Bolk Instituut, 2010. Fosfaat uitmijnen op natuurpercelen met gras/klaver en 

kalibemesting. Handreiking voor de praktijk. 

 Leerdam, A. van (2012) en K.Broks. Herstelmaatregelen voor het Hol: een praktische vertaling 

van de systeemanalyse en het watergebiedsplan: werkdocument 

 Nelen & Schuurmans, 2013. Alternatievenstudie Watergebiedsplan Noorderpark. 

Knelpuntenanalyse en afweging oplossingen om N2000-doelen te behalen. 

 Natuurmonumenten, 1996: Beheerplan Vechtplassen 1996, deel 1: beheervisie. 

 Natuurmonumenten, 1996: Beheerplan Vechtplassen 1996, deel 1: documentatie. 

 Natuurmonumenten 2005. Inventarisatieverslag vaatplanten Stergebied en Weersloot. W.Weijs 

 Natuurmonumenten …. Onderzoek Stichts Ankeveen. (inclusief bodemkaarten). W.Weijs 

 Natuurmonumenten, 2010. Voorstel natuurdoelen voor Groenewoud. B.R. Sijtsma. 

 Natuurmonumenten, 2013. Voorstel voor Kortenhoef-west, "de Put". J. Annen. 

 Natuurmonumenten, 2013. Voorstel voor Horstermeerpolder. J. Annen. 

 Royal Haskoning, 2011. Bodem- en Ecohydrologisch onderzoek V.O. taartpunt - Noorderpark. 

 Waternet, 2003. Watergebiedsplan Noordelijke Vechtplassen,  

 Witteveen+Bos (2011). Watersysteemanalyse Noorderpark ten behoeve van 

Watergebiedsplan en Beheerplan N2000.  

 

websites 

 www.portaalnatuurenlandschap.nl  

 www.Natuurkennis.nl 

 Vraagbaak, intern Natuurmonumenten. 

 Natuurdatabank Natuurmonumenten 

 



  67 

Bijlage 1. Fosfaat 
 

In de bodem komt fosfaat in verschillende vormen voor. Het zit opgelost in het bodemvocht en het 

is vastgelegd aan de bodem. Opgelost in bodemvocht is het direct beschikbaar voor planten. 

Verlaging van de actuele fosfaatbeschikbaarheid door een verschralingsbeheer wordt altijd weer 

deels teniet gedaan door nalevering van fosfaat door desorptie; het fosfaat komt vrij van de bodem. 

Er zijn veel verschillende analysemethoden om dit bodemfosfaat te meten. 

 

- Direct beschikbaar fosfaat wordt aangegeven met het Pw-getal en met P-Olsen. 

- Vastgelegd fosfaat of capaciteit wordt aangegeven met PAl en PFe. 

- De fosfaatvoorraad in de bodem wordt aangegeven met P-totaal en Pox. 

- Calcium, Magnesium en IJzer (Ca, Mg en Fe) binden fosfaat en zorgen daarmee voor 

buffering. 

- Potentiële beschikbaarheid van fosfaat wordt aangegeven met PSI. De PSI is een getal dat de 

geadsorbeerde hoeveelheid fosfaat in verhouding tot de grootte van de fosfaatbuffer aangeeft.  

 

Bij jaarlijks 1 keer maaien wordt ca. 10 kg P/ha/jaar afgevoerd. 

 

Streefwaarden voor soortenrijk grasland (Louis Bolk, 2010): 

 P-Al 5 mg P2O5 per 100 g grond, maar een P-Al onder de 10 is al erg laag. 

 P-totaal 23 mg P2O5 per 100 g grond. 

 

   
N10.02 Vochtig 

hooiland  
N10.01 Nat schraalland 

Standplaatscondities 
Bloemrijk 

grasland 
Kamgrasweide 

Dotterbloem  

hooiland 
Blauwgrasland Kleine zeggen 

Ontwikkelfase 4 4 4 5 5 

Grondwaterregime      

GVG (cm  m.v.)  -15 tot -25 -40 tot 0  -40 tot 0 -20 tot +25 

GLG (cm  m.v.)  
dieper dan 40 

cm 
-60 tot -20 dieper dan 40 cm -40 tot -20 

Oppervlaktewaterregime      

Inundatieperiode   
incidenteel in winter 

(basenaanvoer) 

inundatie afwezig of 

zeer incidenteel 

inundatie afwezig of 

zeer incidenteel 

Inundatieduur   

niet langer dan 10 

dagen; geen stagnatie 

van regenwater 

  

Bodemkwaliteit      

pH 6,5 - 8,5 6,5 -8,5 5,5 - 7 4,5 - 6,5 4,5 - 5,5 

IJzer (mmol/l)   > 100    

Calcium (mmol/l)   > 100  >20 > 20 

Fosfaat  

Olsen-P µmol/l 

P-totaal mmol/l 

Pw 

 

< 1500  

 

 

 

< 35 

 

< 800 

< 20 

< 20 

 

< 300 

 

< 9 

 

< 300 
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Beschikbaarheid van fosfaat 

 

Pw-getal  

De actuele fosfaatbeschikbaarheid die het meest bepalend is voor de ontwikkeling van meer of 

minder voedselarme vegetaties wordt beoordeeld op basis van het Pw-getal. Het Pw-gtal geeft een 

maat voor de in water oplosbare fosfaatfractie, en dus de beschikbaarheid van fosfaat. Het wordt 

gegeven in mg P2O5/liter grond.Bij verschraling wordt door de plantenwortels de makkelijk 

opneembare fosfaat aan de bodem onttrokken waardoor deze zal afnemen.  

 

P-Olsen  

Ook P-Olsen is een maat voor de beschikbaarheid van fosfaat. Het wordt gegeven in µmol/l. 

 

Fosfaatvoorraad 

Fosfaat wordt in de bodem sterk gebonden, waardoor de beschikbaarheid van fosfaat meestal veel 

lager is dan de werkelijk in de bodem aanwezige hoeveelheid. 

 

P-totaal 

P-totaal geeft een inschatting van de totale voorraad aan fosfaat in de bodem. P-totaal zegt niets 

over de beschikbaarheid van fosfaat voor planten. Het getal geeft wel aan hoeveel fosfaat 

maximaal beschikbaar kan komen in de toekomst. Met de P-totaal in de laag 0-30 cm kan de 

maximale tijdsduur voor uitmijnen worden uitgerekend.Voor het monitoren van het effect van 

uitmijnen is deze parameter ook belangrijk. 

 

PSD (fosfaatverzadigingsgraad) 

Fosfaat absorbeert aan amorfe ijzer- en aluminium(hydr)oxiden. PSD is de fractie van de 

absorptiecapaciteit die bezet is met fosfaat. Dit is fosfaat dat vrij kan komen. 

 

PSD = 100% x   Pox  

       

  0,5 x (Alox + Feox) 

 

PSI (fosfaatverzadigingsindex) 

De PSI is een getal dat de geadsorbeerde hoeveelheid fosfaat in verhouding tot de grootte van de 

fosfaatbuffer aangeeft. Met de fosfaatverzadigingsindex (PSI) kan de potentiële beschikbaarheid 

van fosfaat ingeschat worden. 

De actuele fosfaatbeschikbaarheid die het meest bepalend is voor de ontwikkeling van meer of 

minder voedselarme vegetaties wordt beoordeeld op basis van het Pw-getal. Bij verschraling wordt 

door de plantenwortels de makkelijk opneembare fosfaat aan de bodem onttrokken waardoor deze 

zal afnemen. Omdat deze fosfaatfractie echter in evenwicht is met de aan ijzer- en 

aluminiumhydroxiden geadsorbeerde fractie zal de opneembare fractie (Pw) weer toenemen zodat 

zich opnieuw een evenwicht instelt.  

 

 
 

Buffercapaciteit Ca Mg Fe 

 mmol/l   

Hoog <20   

Gemiddeld 5-20   

Laag >5   
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