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VOORWOORD
Voor u ligt de publieksversie van een rapport met een discussie en een voorstel over de
landerijen van De Marsen. De Marsen is een halve eeuw geleden ingericht als agrarisch
cultuurlandschap.
Door de activiteiten van de zorgboerderij is het een publiekstrekker geworden, waar de
recreant streekproducten kan kopen en faciliteiten vindt. Er is altijd levendigheid door
de mensen die er werken en de dieren die worden gehouden. Door de natuurlijke wijze
van beheer zijn de agrarische percelen echter in een eindfase gekomen, waardoor er een
keuze nodig is. Voortzetting van het huidige beheer betekent dat de agrarische basis onder de zorgboerderij stukje bij beetje vervalt en er eigenlijk alleen sprake is van beheer
van drassige percelen. Als het wenselijk is om de agrarische basis te behouden, dan zal
er zeker een kwaliteitsimpuls nodig zijn.
Het voorstel is om het landschap opnieuw een impuls te geven met als resultaat een in
de Zaanstreek passend cultuurlandschap met meer gevarieerde en aantrekkelijke natuur,
dat verhaalt over de geschiedenis van het gebied met een economische gezonde biologische veehouderij.

< Plattegrond van de percelen van
De Marsen

Deze brochure is kort van stof en voorzien van veel foto’s en illustraties om de overwegingen en de mogelijkheden duidelijk in beeld te brengen. Meer informatie is op te vragen via adviesdemarsen@gmail.com. De voortgang van de ontwikkelingen zijn te volgen
op www.demarsen.org.
Joke Stoop
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1. ACHTERGROND
De percelen met het tussenliggende water van boerderij De Marsen doen heel natuurlijk
aan. Toch is het al een aantal keren op de schop geweest. Het oorspronkelijke veenlandschap is door turfwinning begin twintigste eeuw verander in een afgekalfde rimboe.
< Wie de kaart uit 1905 vergelijkt
met de luchtfoto van de huidige
situatie (op pagina 4), ziet dat het
gebied door de herinrichting ingrijpend veranderd is. Deze kaart
laat zien dat er ten gevolge van
een onzorgvuldige turfwinning
de pet- of trekgaten zijn uitgedijd
en de legakkers zijn afgekalfd. De
oorspronkelijke eilandjes zijn uitgebreid en met elkaar verbonden.
Een deel van de uitbreiding van
de eilandjes is een gevolg van de
vuilstort die al voor 1927 plaatsvond en waarmee de toenmalige
Landsmeersche plassen werden
volgestort. Vanaf 1940 is het gebied ingepolderd ten behoeve van
de landbouw, zoals te zien is op de
foto uit 1973.

Tussen 1940 en 1950 is het gebied ingepolderd in het kader van een werkverschaffingsproject. Dit project mislukte echter en is stopgezet. Tussen 1960 en 1970 is het herschapen in Recreatiegebied Het Twiske.
In de door boeren verlaten polder werd veel zand gewonnen voor de aanleg van de
Coentunnel. Met stortte onbruikbare grond en bagger op de resterende land. Vervolgens
schoof men het terrein vlak. Daarna volgde de inrichting, onder andere door een slootpatroon uit te graven en paden aan te leggen. Zodoende is de ondergrond van boerderij
De Marsen bont: een mengeling van het oorspronkelijke veen met zand, klei en bagger.
Het recreatiegebied kreeg mede zijn vorm door doelstellingen voor landschap en natuur.
In de zuidoosthoek werd een beheerboerderij gebouwd. Sinds 2009 wordt de boerderij
geëxploiteerd als zorgboerderij: een biologisch veebedrijf met dagbesteding voor mensen met een zorgvraag waarbij de publieke functie voor bezoekers en recreanten behouden blijft. De exploitatie geschiedt vanaf dat moment zonder financiële steun vanuit
natuurbeheer of recreatie.
De 9 percelen tellende, 17 hectaren grote landerijen van dit bedrijf zijn door inklinking,
vernatting en verruiging vrijwel niet meer te beheren. Voor deze problematiek wordt
een oplossing met meerwaarde gezocht.
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2. HUIDIGE NATUURWAARDEN
De Marsen ligt in een natuurlijk aandoende omgeving. Bloemrijke struwelen omgeven
de percelen om het bedrijf heen. De bermen zijn in de zomer geelgekleurd van de ratelaars. De percelen zijn gescheiden door kreekvormige wateren met bloemrijke vegetaties.

< Een groot deel van de oevervegetatie is Koekoeksbloemrietland.
Dit is het stadium voor veenmosrietland dat zich bij verlanding
ontwikkelt en is kenmerkend voor
de Zaanstreek.
Hiertoe horen onder meer de
soorten: Echte koekoeksbloem
(rechtsboven), Moerasrolklaver
en Moeraswalstro (linksboven),
Kleine watereppe (linksonder) en
Gevleugeld hertshooi (rechtsonder).

De flora in de percelen is niet bijzonder interessant. De botanische samenstelling met
veel Gestreepte witbol en een groeiende hoeveelheid biezen, zeggen en russen komt op
vrijwel alle ‘agrarische’ percelen van het 650 hectare grote Twiske voor. Maar niet alleen
daar: van zulke graslanden liggen duizenden hectaren in natuurterreinen in de directe
omgeving, zoals Het Ilperveld, het Oostzanerveld, het Varkensland, het Guisveld en het
Wormer- en Jisperveld.
Botanisch interessant is wel de flora op enkele, aangelegde verhoogde zandpaden,
op slootkanten en oevers en in de laagtes op sommige percelen. Het Twiske, waar De
Marsen een onderdeel van is, valt onder het Natura 2000-netwerk, met speciale verantwoordelijkheid voor de Roerdomp, Bruine kiekendief, Kemphaan, Visdief, Grauwe gans,
Smient, Krakeend, Slobeend, Meerkoet, Watersnip, Grutto, Snor, Rietzanger. De meesten
zijn moeras- en watersoorten; naast behoud van de rietlanden en botanisch waardevolle
oevers, is het van belang dat de kwaliteit van de percelen ook voor deze soorten verbetert door bevordering van insecten met hun waardplanten en de aanwezigheid van
smakelijk gras.
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3. HUIDIGE TOESTAND VAN DE PERCELEN
Bij de herinrichting is de hoek waarin De Marsen ligt, bestemd als agrarisch cultuurlandschap met natuurwaarden. In de loop der jaren is het landschap in de eindfase van het
agrarisch gebruik geraakt. De oorzaak is een combinatie van factoren. Zoals verwacht, is
het gebied na de aanleg ingeklonken en vernat.
Natuurvriendelijke oevers die al een tijd geleden zijn aangelegd en natte percelen met
weinig draagkracht, zijn door het vee vertrapt. Het perceel is zo ongelijk, dat er risico bestaat op pootbreuken bij het vee. Ook raakt met enige regelmaat een dier in het water,
waar het niet zelfstandig uit kan komen. Percelen die als hooiland dienen, zijn beschadigd door insporing.

< Perceel 6 op 1 juli 2019, nadat
het gemaaide gras in de vorm van
ronde balen is afgevoerd. Veel
rijsporen. Delen van het perceel
zijn onbegaanbaar en daarom niet
gemaaid, ondanks dat de vorige maand ‘de warmste was ooit
gemeten’.

Om de agrarische gebruikswaarde te behouden was het nodig dat sinds de herinrichting
de greppels goed werden onderhouden, het profiel van de grasmat regelmatig werd
gerepareerd, probleemkruiden werden kort gehouden en de mineralenbalans van de
bodem werd hersteld. Aangezien dit niet of onvoldoende is gebeurd, verkeren de landerijen in de eindfase van het agrarisch gebruik. Het aandeel schijngrassen (zeggen, russen
en biezen) in de zode is gestaag gegroeid, waardoor een groot deel van het gewas ongeschikt is voor begrazing en voederwinning.
Er treedt steeds vaker vertrapping op, doordat het land door inklinking steeds natter
wordt. Machinaal oogsten en het transport van mest en grasbalen veroorzaken steeds
vaker diepe rijsporen, die het bewerken en beweiden van het land verder bemoeilijken.
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Let wel, dit is geen onoordeelkundig gebruik; de loonwerker is gespecialiseerd in dit
soort terreinen en werkt met aangepast materiaal; het is een gevolg van een achteruitgang van de draagkracht van de bodem.
Aangezien de kringloop van bodem, gewas, dier en mest nooit sloot, zijn in de afgelopen
decennia per saldo ieder jaar mineralen aan de bodem onttrokken, waardoor de zode
steeds verder is verschraald. Naast vernatting en verdichting draagt ook verschraling bij
aan de neerwaartse spiraal. Dat proces eindigt in het verdwijnen van maaien en begrazen, moerasvorming en verlies van openheid. Weiland wordt moeras, struweel en bos.
Op zich een natuurlijk proces, maar willen we dat hier?

< Het grootste perceel van De
Marsen is een perceel dat voor
tweederde bestaat uit stukgetrapt
land met Biezenknoppen, dat de
koeien niet eten. Het gras tussen
de pollen delen de koeien met de
ganzen.
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4. DOORMODDEREN OF VERANDEREN?
Cultuurlandschap is altijd in ontwikkeling en de natuur verandert mee. Het standaardwerk ‘Ontwikkeling van botanisch waardevol grasland’ onderscheidt vijf fasen van
botanische ontwikkeling op veengronden. Gegeven de analyses van bodemmonsters van
percelen van De Marsen, is het einde van de verschraling en vernatting aangebroken. De
meeste grassen zullen zich niet kunnen handhaven. Vanaf nu zal het houden van koeien
en het beheren van de landerijen gestaag moeizamer en uiteindelijk onmogelijk worden.
< De Marsen is een biologisch-dynamisch bedrijf dat in haar winkel
rundvlees, varkensvlees, eieren,
seizoensgebonden groenten en
kruiden afkomstig van het eigen
bedrijf verkoopt. Het rundvlees is
afkomstig van de Brandrode runderen. Het benodigde voer halen
de zoogkoeien zelf op in de wei,
aangevuld met gras uit andere
percelen en de omringende, schrale bermen.

Overigens is deze ontwikkeling wel degelijk ‘natuur’. Als de mens niet ingrijpt, tenderen
in veengebieden flora, fauna en landschap van grasland naar ruigtes en moeras via struweel en bos naar open water met verlanding en veenvorming. Op onze breedtegraad is
dat een natuurlijke gang van zaken. Maar zo gaat wel het veenweidelandschap verloren.
Boeren hebben door de eeuwen heen interessante cultuurlandschappen gemaakt door
ontwatering, bemesting, veehouderij en graslandverzorging. Alleen door ‘cultuurmaatregelen’ en ‘agrarisch gebruik’ blijft het typisch Hollandse open landschap met een gevarieerde natuur.
De voorkeur gaat uit naar een variatie aan weilanden en hooilanden, die rijk zijn aan
bloeiende kruiden. Goed voor ondergrondse biodiversiteit, insecten en weidevogels.
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5. DE KEUZE:
INGRIJPEN, VERBREDE DOELSTELLINGEN
Doorgaan met het huidige beheer is eigenlijk geen optie. Voor agrarisch gebruik met
natuurdoelstelling is een groot deel van het bedrijf al niet meer geschikt. Voor een landbouwinclusief natuurbeheer zijn ook ingrepen en keuzes nodig om de natuurkwaliteit te
ontwikkelen.
Aangezien De Marsen in een recreatiegebied ligt waar de belevingswaarde voor bezoekers belangrijk is en omdat De Marsen een educatieve doelstelling heeft, is het voorstel
om kiezen voor een ingreep met de volgende doelstellingen:

< Kleurrijke, kruidenrijke percelen
(achtergrond) hebben een hogere
biodiversiteit en zijn aantrekkelijker voor weidevogels dan Engels
raaigrasland (voorgrond), waar
vooral ganzen van profiteren.

-

graslanden uit het verleden en de toekomst

-

meer biodiversiteit door veel grassoorten en bloeiende kruiden, die een bijdrage
leveren aan de insectenstand

-

betere recreatieve beleving door uitbundige visuele variatie

-

mogelijkheden voor educatie over het veenweidelandschap

-

een blijvende biologische veehouderij
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6. AANPAK
Cultuurland is voor een groot deel maakbaar. We kunnen verschillende historische weiden en hooilanden realiseren door te sturen op voor het beheer relevante factoren die
we in de hand hebben, onder andere:
profilering
waterhuishouding (greppels, slootpeil)
bemestingstoestand
een vast regiem van grazen en maaien
Een belangrijk element is gedetailleerde graslandverzorging, waarvoor praktische kennis
en toewijding onmisbaar zijn. Overigens hebben we belangrijke zaken als temperatuur,
neerslag en ziekten en plagen niet in de hand. Evenmin als de spontane vestiging van
veel in de omgeving en in het bodemarchief voorkomende, ongewenste planten zoals
Pitrus, Akkerdistel en Ridderzuring.

< In de Gouden Eeuw legden
boeren in blijvende weilanden de
akkers tussen de greppels al enigszins bol om het overtollige hemelwater weg te lagen stromen.

Voor het terugdringen van ongewenste planten zijn beheermaatregelen nodig die
passen binnen de biologische bedrijfsvoering. Het zal trouwens nooit lukken om zulke
soorten weg te krijgen. Uiteindelijk beslist de natuur.
Weilanden en graslanden met veel biodiversiteit. Maar welke? De gedachte is om op
de negen percelen van De Marsen de botanische samenstelling van weilanden en hooilanden te laten zien vanaf de primitieve ontginning in moerassig laagveengebied vanaf
ongeveer het jaar 1100 (paragraaf 6.1), via het beeld in de tijd van Rembrandt rond 1650
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(paragraaf 6.2), van het Verkade album ‘de Bonte Wei’ - periode rond 1920 (paragraaf
6.3) naar de klaverrijke graslanden van de biologische veehouderij in de jaren ‘60 van
de vorige eeuw (paragraaf 6.4). Ook zal er op een perceel speciale aandacht gegeven
worden aan insectenbeheer (paragraaf 6.5). Eén perceel kan ingericht worden als het
perceel dat aansluit bij de toekomst (paragraaf 6.6).
Tenslotte gaat paragraaf 6.7 in op de botanisch interessante slootkanten en laagten in de
percelen, waar mogelijk brakke flora kan worden gevormd.

< Deze karakteristieke houten
Waterlandse molens hebben
eeuwenlang ervoor gezorgd dat
het overtollige regenwater werd
afgevoerd. Deze molens worden
nog steeds gemaakt.
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Tabel 1: toelichting bij voorgestelde typen
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6.1 VLAK NA DE VROEGE ONTGINNING
Brak grasland is ontstaan uit de ontginning drooglegging van zilte kwelders die van nature vruchtbaar waren. Onder invloed van enige ontwatering, zomerbegrazing en hooien
kregen natuurlijke grassen en kruiden, die bestand waren tegen brakke omstandigheden,
de overhand.
In het zuidelijk deel van Het Twiske is sprake van zoute kwel, waardoor het oppervlaktewater van De Marsen regelmatig licht brak is met chloridegehalten van 300-400 mg/l.
Wanneer met deze zoute kwel op vrij eenvoudige wijze brakke omstandigheden te creëren zijn, is het mogelijk om die vegetatie voor een deel terug te brengen.
< Vroeger was het gebied brak
en vergelijkbaar met de kwelders
op de Waddeneilanden. De bijbehorende flora is bijna helemaal
uit de Zaanstreek verdwenen. De
aanwezigheid van zoute kwel op
De Marsen biedt dit vegetatietype
weer nieuwe kansen.

In brak grasland kunnen de volgende planten voorkomen:
natuurlijk grassen zoals Moeraszoutgras, Schorrenzoutgras, Kweldergras, Rietzwenkgras,
Engels raaigras, Knikkende vossenstaart, Ruwbeemdgras, Strandkweek en Stomp vlotgras.
schijngrassen zoals Ruwe bies, Knopbies, Slanke bies, Zilte zegge, Zilte rus, Valse voszegge en heen (zeebies).
zilte/ brakke kruiden zoals Aardbeiklaver, Behaarde boterbloem, Rode ogentroost,
Rietorchis, Zilte schijnspurrie, Melkkruid, Klein schorrenkruid, Goudknopje, Heemst, Kale
jonker, Zilverschoon en Zulte.

27

6.2 WEILAND IN DE TIJD VAN REMBRANDT
In de tijd van Rembrandt zakte de veenbodem al en konden boeren met het verder
uitdiepen van greppels en sloten hier veehouderij bedrijven. Percelen werden beter
ontwaterd dan de half natuurlijke brakke graslanden van na de ontginning van het veenweidegebied door de uitvinding en de introductie van molens. De percelen werden ook
iets beter bemest. Dat werd mogelijk door de opkomst van steden, waar zich mineralen
ophoopten.
In de tijd van Rembrandt bemestten veeboeren hun landerijen niet alleen met potstalmest, maar ook met as van turf en hout uit haarden, stratendrek (van wegen met waar
paardenverkeer), menselijke poep uit beerputten en andere organische afvallen, zoals
gecomposteerde lompen. Ook gebruikten de boeren slootvuil, bladeren, plaggen uit
greppels en kalkrijke klei uit daliegaten als bemesting.

< Kamgrasland: een vegetatie met
veel Kamgras en bloeiende kruiden

Het resultaat kent allerlei tinten groen door verschillende soorten gras en schijngrassen,
zoals biezen en zeggen. In het vroege voorjaar is het roze van de pinksterbloem, later
in het jaar rood en geel door Veldzuring en diverse soorten boterbloemen, en een in
hoogte variërend, bont palet van geel, paars, rose en wit door kruiden als Witte en Rode
klaver, Hopklaver, Moerasrolklaver, Madeliefje, Margriet, Grote en Smalle weegbree,
Brunel, Pinksterbloem, Paardenbloem, Kruipende, Behaarde en Scherpe boterbloem,
Vogelwikke, Gewone hoornbloem en Speerdistel.
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6.3 WEILAND IN DE TIJD VAN VERKADE
‘DE BONTE WEI’ 1920
Door de komst van het stoomgemaal waren de toenmalige waterschappen nog veel beter in staat om de ontwatering te reguleren dan ten tijde van de poldermolens op wind.
De percelen zijn iets beter bemest, omdat men de wetten van de plantenvoeding beter
begreep en meststoffen beschikbaar kwamen uit delfstoffen, gesteenten en bezinksels
en slakken uit de industrie.
Stikstof en fosfaat uit delfstoffen als guano en chilisalpeter bleven echter naar verhouding duur. Bovendien kwam graslandvernieuwing veel minder voor en was de opvatting
over goed grasland anders dan de huidige. Nieuw grasland werd tot ca 1960 ingezaaid
met zeer gevarieerde grasmengsels, waaronder 22 soorten grassen, 6 klavers en allerlei
kruiden. Het resultaat was een zeer kruidenrijk grasland.
< Niet alleen de open vegetatie
met een bont palet aan kleuren,
maar ook de glooiende, geleidelijk
droogvallende oevers zijn aantrekkelijk voor weidevogels, Kwikstaarten en Graspiepers.

Natuurlijke grassen zijn: Roodzwenkgras, Reukgras, Ruwe smele, Fioringras, Ruwbeemd,
Veldbeemd, Engels raaigras en Beemdlangbloem.
Schijngrassen (in lichte mate): Biezenknoppen, Zwarte zegge, Scherpe zegge, Lidrus en
Gewone veldbies.
Kruiden zijn: Pinksterbloem, Paardenbloem, Kruipende en Scherpe boterbloem, Egelboterbloem, Veldzuring, Smalle weegbree en op de nattere stukken Moeraswalstro, Echte
koekoeksbloem, Moerasrolklaver, Kale jonker, Witte en Rode klaver.
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> Situatie voor perceel 5

< Visualisatie van een perceel dat
na de kwaliteitsimpuls weer veel
aantrekkelijker wordt: vroege
voorjaar met Pinksterbloemen
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6.4 KLAVERRIJK GRASLAND
BIOLOGISCHE VEEHOUDERIJ 1960
Na de uitvinding en de introductie van stikstof kunstmest ontstond een stroming in de
landbouw die het gebruik van industrieel vervaardigde chemische meststoffen afwees.
In de jaren ’60 van de vorige eeuw kwam de ecologische landbouw tot ontwikkeling. De
stikstof in de biologische kringloop werd ingebracht door ‘symbiontische stikstofbinding’
door vlinderbloemigen, voornamelijk door klavers.

< Rode klaver is nagenoeg verdwenen uit het Nederlandse
bouwplan. Door de groeiwijze
is het veel gevoeliger voor vertrapping dan Witte klaver, dus in
tegenstelling tot Witte
klaver alleen geschikt om te
maaien.

Net als andere soorten uit de familie van de Vlinderbloemigen, zoals Luzerne, haalt de
plant vrij stikstof uit de lucht. Bacteriën in de wortelknobbeltjes zijn efficiënte stikstofbinders en leggen dit stikstof vast. Dit vervangt kunstmest. Wordt er toch mest gegeven,
dan leggen de klavers zelf minder stikstof vast. Gras met 30-40% klaver is ideaal en
maakt het gewas smakelijker voor koeien. Maar ook het bodemleven neemt toe. Klaver
wordt door allerlei wilde bijen en hommels bezocht, waarbij de Rode klaver andere soorten aantrekt dan de Witte klaver.
De landerijen en de veehouderij op het biologische bedrijf De Marsen hebben een
SKAL-certificaat.
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> Situatie voor perceel 7

< Visualisatie na ingrijpen - klaverrijk grasland met plas-drasbermen
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6.5 INSECTENRIJK GRASLAND

< Sint Jansvlinder (linksboven)
heeft als waardplant rolklavers en
andere vlinderbloemigen. De Kleine vuurvlinder (rechtsboven) heeft
zuringsoorten als waardplant. De
rups overwintert in de strooisellaag, waar hij ook verpopt. Het
Koevinkje (linksonder) komt voor
op vochtige of ruige graslanden
en grazige plekken met struiken.
De rups leeft van grassoorten als
witbol, Kropaar en zwenkgrassen.
Het Groot dikkopje (rechtsonder)
komt voor op vochtige, matig
voedselrijk grasland met bomen.
De donkere strepen op de vleugels
van dit mannetje zijn geurschubben waarmee hij vrouwtjes lokt.

De hoeveelheid insecten, zoals de vlinders, bijen, hommels en zweefvliegen die voor hun
levenscyclus afhankelijk zijn van het graslandbiotoop zijn de laatste decennia zeer sterk
afgenomen. Het is nu opmerkelijk als je Oranjetipje, het Koevinkje, de Argusvlinder, de
Distelvlinder, het Bont zandoogje, de Kleine vuurvlinder en het Hooibeestje ziet langs
vliegen.
Door het lage bemestingsniveau en het extensieve weide- en hooibeheer met behoud
van de structuur van de vegetatie en het verder ontwikkelen van kruiden en een breed
scala aan grassoorten kan De Marsen een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel.
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6.6 TOEKOMSTPERSPECTIEF: GRASLAND MET OOG VOOR
DIERGEZONDHEID, BODEM EN KLIMAAT

< Planten die extra bijdrage aan
de diergezondheid en in het
gebied thuis horen en daarom
worden aanbevolen: Gewone en
moerasrolklaver bevat polyfenolen
(waaronder tannines), waardoor
herkauwers immuniteit opbouwen
tegen maagdarmparasieten. Dit
geldt ook voor Boerenwormkruid.
Paardenbloem bevat taraxine dat
de lever- en nierfunctie ondersteunt en urine afdrijft. Duizendblad bevordert de vertering van
het voer.

Binnen de veehouderij is een beweging op gang gekomen, waar boeren anders naar hun
grasland zijn gaan kijken. Het criterium is daar niet langer een maximale productie van
grasland met een hoge opbrengst en voederwaarde, met bijvoeren van krachtvoer in de
stal voor de balans. Het vloeit voort uit het besef dat de sector minder afhankelijk moet
worden van krachtvoer dat uit allerlei werelddelen wordt aangevoerd, zoals het eiwitrijke sojaschroot. Eén van de alternatieven is Luzerne.
Boeren zijn gaan experimenteren met bijvoorbeeld het doorzaaien van Rogge door het
grasland, het telen van Luzerne als eiwitbron of het inzaaien van kruidenrijke grasmengsels. Deze mengsels bestaan uit allerlei soorten grassen, klavers en kruiden, die goed
zijn voor de diergezondheid. De samenstelling van deze zogenaamde Saladebuffetten is
anders: kruiden nemen bepaalde mineralen beter op (zoals calcium, koper en selenium)
en bevatten stoffen die een bijdrage leveren aan de weerstand en de gezondheid van het
vee. Deze kruidenrijke percelen hebben dezelfde voordelen als de andere graslandtypen.
De vegetatie heeft een diepere beworteling met fijne en grovere wortels, waardoor er
meer lucht in de bodem komt en er meer organische stof in de bodem wordt gebracht.
Hierdoor kan de bodem meer water opnemen en vasthouden en wordt mogelijk de bodemdaling vertraagd. Het bodemleven wordt rijker en diverser. Het gewas ruikt lekker en
is smakelijker, waardoor het vee er meer van opneemt en een grotere opname van ruw-
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voer verdringt krachtvoer. Door het eten van structuur- en kruidenrijk grasland, krijgen
koeien minder snel last van pensverzuring.
< Esparcette komt niet van nature
in het gebied voor, maar is vanwege het effect dat koeien minder
methaangas gaan produceren,
een soort die in het veenweidegebied een rol kan spelen bij het
verminderen van de klimaatproblematiek. Ook Smalle weegbree
is zo’n waardevolle plant. De actieve stoffen in de plant (acteoside
en aucubine) kunnen potentieel de
ammoniakemissie verlagen. Daarnaast zouden de wortels stoffen
uitscheiden die de vorming van
nitraat verminderen, waardoor
de nitraatuitspoeling beperkt kan
worden. Luzerne is een alternatief
voor het eiwitrijke sojaschroot,
dat uit verschillende werelddelen
wordt geïmporteerd. De teelt van
Lisdodde ten behoeve van veevoer
of bouwmateriaal wordt gezien
als een kansrijke nieuwe teelt.

De structuur van het gras is opener en er komen meer insecten in voor. Beiden zijn aantrekkelijk voor weidevogels en hun jongen om te nestelen en te foerageren en dat geldt
ook voor Graspiepers en bijvoorbeeld Gele kwikstaarten.
Van enkele planten (Smalle weegbree, Esparcette) is bekend dat ze een bijdrage kunnen
leveren aan de vermindering van de uitstoot van stoffen die klimaatveranderingen veroorzaken of die bijdragen aan een schoner milieu.
Ook het doorzaaien van Rogge in de herfst kan een bijdrage leveren, het zogenaamde
‘wintergrazing’. Winterrogge groeit bij lagere temperaturen door dan gras, waardoor het
nog steeds voedingsstoffen en CO2 opneemt.
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6.7 BOTANISCH INTERESSANTE SLOOTKANTEN EN
LAAGTEN IN DE PERCELEN
Uit de quick scan van de natuurwaarden op de percelen van de Marsen blijkt, dat een
aantal oevers, slootranden en laagten (dellen) binnen de percelen een interessante flora
hebben met - naast veel voorkomende planten als Riet, Rietgras, Oeverzegge, Harig wilgenroosje, lisdodden en Gele lis - plantensoorten voor vochtige omstandigheden zoals
Moerasrolklaver, Moeras-vergeet-mij-nietje, Kale jonker, Echte koekoeksbloem, Dotterbloem, Koninginnenkruid, Bastaardwederik, Kleine watereppe, Watermunt, Moerasandoorn, Waternavel, Heelblaadjes en Waterzuring.
Ten aanzien van dergelijke botanisch waardevolle gedeeltes willen we de volgende uitgangspunten hanteren:

< Dotterbloemen in de slootrand
zijn een indicator voor een waardevolle vegetatie.

•

Interessante slootkanten, oevervegetaties en de vegetaties van lage perceel gedeelten blijven intact en worden zo mogelijk beter beschermd en verbeterd. De natuurvriendelijke oevers die al enige tijd geleden zijn aangelegd, worden hersteld. Hier en
daar kan een plas-drasoever worden aangelegd.

•

Waar brak water in de ondergrond zit, kan de plaatsing van kwelbuizen voor interessante brakke flora zorgen.
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< Veenvorming is mogelijk door
verlandingsprocessen op gang te
brengen, waardoor hoogveenmossen zich ontwikkelen, met bijvoorbeeld de insectenetende Zonnedauw (linksboven). Daar waar de
zoute kwel kan worden ingezet
om brakkere omstandigheden
te creëren, kan het Goudknopje (rechtsonder) in de grasmat
opduiken, dat door ganzen wordt
verspreid. Misschien verschijnt
dan ook Heemst (linksonder) in de
rietkraag als indicator voor brak
water. De botanische doelstellingen maken het gebied aantrekkelijker voor weidevogels, zoals de
Grutto (rechtsboven).

•

Het is de moeite waard om te onderzoeken of nieuwe veenvorming mogelijk is in
laagten, rietkragen, natte (stukken van) percelen of speciaal gegraven veenputten,
waar het verlandingsproces zijn gang kan gaan.

•

In hele natte percelen zonder draagkracht kan worden overwogen om lisdodden te
kweken, voor de nieuw te ontwikkelen markt voor isolatiemateriaal. Ook is het in
een jong stadium heel geliefd bij het vee.

•

Op plekken met zoute kwel kan het water worden vastgehouden, zodat een brakwatervegetatie zich kan ontwikkelen. Oeverplanten die te vinden zijn in licht tot zwak
brak water en die nu voor een deel ook al in het gebied voorkomen: Gele lis, Gele
waterkers, Kleine lisdodde, Kleine watereppe, Moerasandoorn, Moerasandijvie,
Oeverzegge, Zompvergeetmijnietje. Soorten die voorkomen in brakke wateren: Echt
lepelblad, Echte selderij, Heemst, Heen (Zeebies), Ruwe bies, Zilte waterranonkel.
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6.7 MAATREGELEN

< Tabel 2 Vergelijking van de opbrengsten tussen de verschillende
scenario’s. De berekeningen zijn
omgezet naar een index, waarbij
de opbrengsten uit huidig beheer
op 100 is gesteld. “Economisch” is
het scenario bij optimaal agrarisch
gebruik. “Voorstel” is het scenario
zoals in dit advies wordt beschreven.

•

onderzoek starten naar bodemvruchtbaarheid, hoogteligging, kwaliteit bagger en
grondwater op elk perceel door kwelbuizen te plaatsen

•

een weidemolen en peilschotten plaatsen: ieder perceel een passend peil

•

sloten op voldoende diepte brengen

•

opnieuw profileren: greppels en akkers zodat er geen plassen vormen op het land,
waardoor de bodem extra inklinkt en er ‘verpitrussing’ zal plaats vinden

•

elk perceel een passende bodemvruchtbaarheid door bemestingsplan

•

ondersteuning bij vestiging van gewenste plantensoorten, door inzaai of het verspreiden van zadenrijk hooi of het bovenlaagje van naburige, soortenrijke percelen-

