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Mogelijkheden medegebruik natuurgraslanden Zuid-Kennemerland
Aanleiding en doel
Sweco Nederland BV (SWECO) is verzocht om een ecologische visie voor het deelgebied Binnenduinrand van
het Natura2000 gebied (N2000) Zuid Kennemerland op te stellen. Deze ecologische visie moet een duidelijke
weergave zijn van realistische ecologische potenties voor de binnenduinrand met de daarbij behorende
begrenzingsvoorstellen voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Deze ecologische visie met kaarten dient als
onderlegger voor het nader vorm te geven gebiedsproces.
Onderdeel van de uitvraag betreft advisering over mogelijk (agrarisch) medegebruik bij de beoogde
natuurbeheertypen (vooral vochtig hooiland-N10.02 en kruiden- en faunarijk grasland-N12.02).
Het (agrarisch) medegebruik betreft in dit gebied tevens meer specifiek paardenhouderijen. In het offerteverzoek
hierover staat beschreven: “Waar mogelijkheden liggen voor medegebruik die de natuurwaarden kunnen
verdragen kunnen versterken. Specifieke aandacht daarbij op het bestaand gebruik in de vorm van
paardenhouderijen”.
SWECO heeft verzocht aan Bui-TeGewoon | groenprojecten om een bijdrage te leveren in de vorm van
advisering over de mogelijkheden van agrarisch medegebruik en inpasbaarheid van paardenhouderij in de
binnenduinrand van NNN gebied Zuid-Kennemerland. De onderhavige briefrapportage vormt de uitwerking van
deze opdracht.
Projectgebied
Het projectgebied betreft percelen grond die in de actuele situatie als grasland en akkerland worden gebruikt en
gelegen binnen de NNN/N2000 begrenzing van Zuid-Kennemerland die nog niet zijn verworven ten bate van de
natuurdoelstelling. Ruimtelijk kan het worden gekarakteriseerd als een smalle zone tussen het Noordzeekanaal in
het noorden en de provinciegrens in het zuiden (figuur 1).

Figuur 1. Ligging projectgebied, met nog te realiseren NNN (BRON: SWECO Nederland BV)
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Aanpak
Invulling aan de opdracht is gegeven door in te lezen in het projectgebied en de doelstelling, gevolgd door een
bureaustudie op basis van luchtfoto’s en een analyse van het recente agrarisch gebruik (https://boerenbunder.nl/report).
Vanuit de opdrachtgever SWECO is informatie verstrekt met betrekking tot de voorlopige gebied analyse,
waaronder kwelpotentie kaarten en een eerste selectie voor beoogde natuurbeheertypen.
Op basis van de uitkomsten uit het bureauonderzoek zijn veldkaarten samengesteld aan de hand waarvan op
18 januari 2021 een veldverkenning heeft plaatsgevonden.
Tijdens het veldbezoek zijn een groot aantal van op de concept analyse van SWECO als vochtig hooiland en
kruiden- en faunarijk grasland / kruiden- en faunarijke akker benoemde percelen bezocht. De nadruk heeft
gelegen op relatief grotere blokken die vanuit de kaartstudie als grasland en akkerperceel kwalificeren. Hierbij
heeft een clustering plaatsgevonden van de individuele perceelnummers in het hoofdrapport die veelal op basis
van kadastraal perceel zijn samengesteld. Een voorbeeld uitwerking van het deelgebied ten westen van
Santpoort-noord is weergegeven in figuur 2. Bostypen, geïsoleerd gelegen en/of zeer kleine percelen en duidelijk
als duingebied/duingrasland gekarakteriseerde delen zijn niet bezocht.

Figuur 2. Clustering van perceelnummers naar deelgebieden

Tijdens het bezoek is gelet op de drooglegging van de percelen, de aanwezigheid van sporen van kwel in de
waterlaag (kwelfilmpjes, roestlaagjes, kwel indicerende vegetatie), huidig grasland gebruik en een visuele beoordeling van
de vegetatie i.r.t. de ecologische vegetatiekwaliteit en verwachte natuurpotentie.
Resultaten bureaustudie en veldverkenning
De resultaten worden beschreven van noord naar zuid.
Deelgebied A betreft een cluster van graslandpercelen ten westen van Santpoort-noord (figuur 2). Alle percelen
met uitzondering van perceel A-2 en A-6 zijn voor de afgelopen jaren aangemeld als blijvend grasland in de
perceel registratie. Dit betekend dat ze kunnen worden benut voor bemesting en weiden van (landbouw)vee in
relatie tot de mestwetgeving (https://boerenbunder.nl/report).
Het in de veldkaart als A-1 aangemerkte perceel is gelegen tussen de Spoorlijn en een fietspad en heeft tijdens
het bezoek een matig structuurrijke vegetatie. Het beheer lijkt te hebben bestaan uit één of enkel maaisneden
gevolgd door een extensieve beweiding die in het najaar is uitgeschaard. De vegetatie heeft lokaal een hoge
dichtheid aan rozetvormende kruiden als madelief en boterbloem, maar is in zijn geheel als relatief soortenarm te
kwalificeren.
Deelgebied A-2 is een klein graslandperceel dat lijkt te behoren bij het erfdeel van de ten oosten gelegen woning.
Het betreft een perceel met een extensief gebruik voor maaien en/of weiden. De vegetatie heeft weinig kruiden
en wordt als soortenarm beoordeeld.
De percelen A-3 tot A-5 betreft percelen met een intensief netwerk van rasters. Ze zijn in gebruik bij een
zuidwestelijk gelegen manege als weidegebied voor paarden. Op basis van de zeer lage en structuurarme
vegetatie en het geringe bodemreliëf wordt verondersteld dat naast het weiden regelmatig wordt gemaaid of
‘bossen gemaaid’. De percelen bevatten weinig kruiden en zijn in de actuele situatie soortenarm.
De drooglegging is als vrij groot beoordeeld. Er werden geen kwelindicatoren waargenomen tijdens het bezoek.
Perceel A6 & A7 lijken in gebruik door een (melkvee) bedrijf. Het betreft graslanden die in gebruik zijn geweest
als maai- en weideland naar verwachting voor rundvee. De percelen zijn allen kort van vegetatie, maar in het
bijzonder het centrale deel heeft een iets grovere structuur. De drooglegging is kleiner dan de noordelijke
percelen van dit cluster en bedraagt circa 40 centimeter. Er zijn geen kwelindicatoren waargenomen.
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Deelgebied B betreft een viertal van elkaar gescheiden gelegen vakken globaal ten westen van
Santpoort-zuid, die allen zijn bezocht (figuur 3).
Vak B-1 betreft de graslanden direct ten noorden van
de Ruïne van Brederode te Santpoort. In de
perceelregistratie zijn de percelen aangemeld als
blijvend grasland. Wat agrarisch gebruik met betrekking
tot bemesting en beweiding mogelijk maakt.
De locatie betreft een vrij egaal perceel met
overwegend een gering percentage kruiden. De
vegetatie is hierdoor sterk eenvormig en grasdominant.
De drooglegging is vrij groot, de bodem heeft een sterk
zandig karakter. Er zijn geen waarnemingen van kwel
indicatoren in de vegetatie en of aangrenzende
greppels/sloten aangetroffen.
Het vak is opgedeeld in kleinere eenheden door rasters
en wordt overwegend gebruikt voor beweiding met
paarden. De indruk werd verkregen dat op delen
aanvullend wordt gemaaid en/of ‘bossen gemaaid’ *]
waardoor er zich geen verticale vegetatiestructuur kan
ontwikkelen en kruiden zich moeilijk kunnen vestigen.

Figuur 3. Vak indeling bezochte locaties deelgebied B

De vakken B-2 en B-3 betreffen een tweetal graslandpercelen aan weerszijde van het meertje van Craprera.
In de database perceelregistratie zijn de percelen aangemeld als natuurlijk grasland wat er op wijst dat er een
vorm van beheerovereenkomst op de percelen is gesloten. Extensief agrarisch medegebruik met betrekking tot
bemesting en beweiding is in dat geval mogelijk binnen de kaders van de beheerovereenkomst en zonder
toepassing van derogatie*].
De percelen zijn matig structuurrijk, met flauw oplopende oevers en hebben een relatief geringe drooglegging.
De bodem vertoond hierbij enige hoogte verschillen waardoor zowel vochtiger als drogere terreindelen aanwezig
zijn. Vak B2 vertoond hierbij het meest reliëf en heeft de meeste vochtindicatie. De randen van het meertje en
een kreekvormige watergang (duinrel?) aan de westzijde hebben enigszins structuurrijke oevervegetaties, mede
door de flauw oplopende oevers. In beide vakken kon geen indicatie van kwel worden vastgesteld mede doordat
de watergangen onvoldoende bereikbaar waren tijdens de globale verkenning. Op basis van de diepe ligging in
het gebied en het zeer heldere water wordt kwelvoeding echter verondersteld.
Op basis van restanten van mestflatten wordt beweiding met rundvee in het zomerhalfjaar verondersteld.
Onduidelijk is of er, op delen, ook een maaibeheer wordt gevoerd. De vegetatie bestaat overwegend uit
grasachtige, kruiden zijn slechts in geringe mate aanwezig.
Vak B-4 betreft een klein perceel ten oosten van de Hoge Duin en Daalseweg tegenover de parkeerplaats bij
“De Uitkijk”. Het perceel is niet aangemerkt als grasland in agrarisch (mede) gebruik binnen de perceelregistratie.
Het betreft een duingraslandje met een enigszins parkachtige uitstraling aan de voet van een uitkijkpunt. De
vegetatie is zeer kruiden- en structuurrijk met lokaal enerzijds open zandige delen, maar ook opslag van
houtgewassen. Het karakteriseert als een overgang tussen open duin en duingrasland. Het beheer is onbekend
en kon op basis van de verschijningsvorm onvoldoende worden gereproduceerd.
Deelgebied C zijn enkele deelgebieden gelegen in de duinen ten oosten van Zandvoort (figuur 4). De percelen
kwalificeren in eerste instantie niet voor een bezoek in dit werkplan, maar zijn meegenomen om een globaal
beeld te kunnen vormen van deze categorie terreinen.

Figuur 4. Vak indeling bezochte locaties deelgebied C

Figuur 5. Vak C1-vegetatie met hoekpunt damwand constructie
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Deelgebied C1 en C2 zijn oriënterend bezocht het betreft in beide gevallen overgangen tussen openduin en
duingraslandvegetaties. Deelgebied C1 ligt ten zuiden van de beide meertjes die onderdeel uitmaken van het
Wethouder van Gelukpark en heeft een groot percentage open zand en een zeer geringe opslag van
houtgewassen. Het is gelegen binnen een uit gerasterd gebiedsdeel en heeft een bijzondere constructie van
damwanden en rasters. Mogelijk betreft het een vangkraal voor het vee waardoor het reeds onderdeel uitmaakt
van het begrazingsgebied van de zuidelijke duinen.
Locatie C2 is een direct gelegen aan de toegangsweg naar een bungalowpark. Het is een vrij open
duingraslandgebied van circa 0,5 hectare met veel open bodem en lokaal enige verruiging. De vegetatie was in
deze tijd van het jaar onvoldoende te beoordelen, maar lijkt het beste aan te sluiten bij droge, open
duinvegetaties.
C3 betreft een groot duinvak, “Het Blinkvlak”. Dit duinvak bevindt zich binnen het begraasd gebied met aan de
zuidwestkant de faunapassage over de spoorlijn Haarlem – Zandvoort. Het betreft een groot relatief open
duingebied met veel reliëf, zandige delen en lokaal houtopslag. Hoewel aanvankelijk begrenst als kruiden en
faunarijk grasland lijkt “gevarieerd open duingebied met extensieve inzet van grote grazers” een betere
kwalificatie. Het huidige begrazingsbeheer is beoordeeld als een passende invulling.
Deelgebied D
Deelgebied D betreft een complex direct ten westen van de westelijke randweg om Haarlem bij tuincentrum
Oosterduin. Het wordt aan de noordzijde begrenst door het Marcelisvaartpad en aan de Zuidzijde door de
Duinvlietweg (figuur 6). Perceel D1 van dit deelgebied is niet bezocht tijdens het veldbezoek als gevolg van de
geringe oppervlakte en decentrale ligging ten opzichte van het bezoek.
De percelen zijn deels grasland en deels als akkerbouwperceel in gebruik. Perceel D-5, D-6, D-9 en delen van
D-11 zijn akkerland. Op basis van de perceelregistratie zijn deze in de afgelopen jaren benut voor o.a. dahlia’s,
vaste planten en gladiolenteelt (https://boerenbunder.nl/report). Enkele delen als D-8 en het direct ten noorden hiervan
gelegen deel van D-7, alsmede het zuidelijke deel van D-11 hebben een zeer open en dunne grasmat vrijwel
zonder bijmenging van kruiden. Dit wijst op een recent voormalig gebruik als akkerperceel.
Dit komt overeen met de opgave in de perceelregistratie waar ze als tijdelijk grasland zijn opgegeven. De overige
percelen en perceel delen zijn opgegeven als blijvend grasland.
Het gehele deelgebied heeft een drooglegging van tussen de 50- en 60 centimeter en is ruim doorsneden met
sloten en slootjes. Het oeverbeheer van de sloten is strak uitgevoerd. Uitgekomen materiaal bevindt zich op de
oeverrand en veroorzaakt daar met voedingsstoffen verrijkte situatie. De sloten hebben zeer lokaal een geringe
kwelindicatie in de vorm van ijzerfilmpjes.
De graslanden van D-2, D-7 en de zuidelijke delen van D-9 en hebben een vergelijkbare verschijningsvorm ze
zijn grasdominant en hebben een beheer gekend waarbij naar onze verwachting nabeweiding heeft
plaatsgevonden wat wij baseren op basis van de pollerige structuur van de grassen. Of de percelen seizoenrond
worden beweid of dat er ook maaisneden worden uitgevoerd is onbekend. Kruiden zijn slechts in beperkte mate
aanwezig en betreffen steeds algemene soorten.

Figuur 6. Vak indeling bezochte locaties deelgebied D
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Deelgebied E
Deelgebied betreft een groot aantal percelen die deels
zijn gelegen direct ten westen van de Leidsevaart ter
hoogte van Heemstede en in een circa 1200 meter
lange strook ten westen van de Vogelenzangweg en
ten zuiden van de 1eLeijweg (figuur 8).
De enigszins decentraal gelegen vakken met nummers
E-1 tot E-3, E-6, E-9 en E-17 zijn vanuit een enigszins
decentrale ligging en beschikbare tijdruimte tijdens het
veldbezoek niet bezocht.
Voor perceel E-12 wordt akkerbouw (tulp) opgegeven in
de perceelregistratie. De percelen E-4, E-5, E-8 en
E-17 zijn niet aangemeld wat indiceert dat ze een
hobbymatig gebruik zullen hebben. Voor de percelen
E-4, E-5 en E-8 komt dit overeen met de
veldwaarnemingen. Perceel E-4 wordt kleinschalig en
hobbymatig gebruikt, het oogt als een meer recreatief
gebruik. Perceel E-5 en E-8 wordt gebruikt voor maaien
en weiden met vee, maar in een extensieve vorm *]. Alle
overige percelen hebben in de perceelregistratie een
aanduiding als blijvend grasland. Waarmee gangbaar
agrarisch gebruik voor bemesting en beweiden tot de
mogelijkheden behoord (https://boerenbunder.nl/report)
Figuur 8. Vak indeling bezochte locaties deelgebied E

Deelgebied E-7 heeft een relatief kleine drooglegging (< 0.45 meter) en brede sloten en watergangen. Er werden
geen kwelindicatoren aangetroffen tijdens het bezoek. De in het zuidwestelijke deel gelegen watergangen met
grotere breedte en grillige randen lenen zich voor natuurbouw maatregelen.
De overgang van waterlijn naar maaiveld is weinig geprofileerd, De oevers zijn kort en worden in het beheer mee
genomen. Er is weinig sprake van resten van vrijgekomen oever- en watervegetatie op de oevers. De graslanden
zijn grasdominant en verkeren overwegend in een grassenmix stadium. De westelijk gelegen percelen lijken
overwegend te worden beweid met paarden in combinatie met maaien en/of ‘bossenmaaien’*] en zijn vlak en
structuurarm m.b.t. de vegetatie. Er zijn slechts in beperkte mate kruiden aanwezig die steeds bestaan uit
algemene soorten. De oostelijke percelen zijn wat grover van structuur en opbouw en lijken meer als maailand
en/of voor rundvee beweiding te worden benut. Ze zijn gemiddeld genomen iets vochtiger en structuurrijker, maar
ook hier grasdominant met weinig kruiden bijmenging.
Vakken E-10 en E-11 maken onderdeel uit van landgoed Boekenrode. Het vormt een landschappelijk fraai geheel
met verspreidde boomgroepen in de percelen. Het wordt doorsneden met slootjes waarin lokaal kwelfilmpjes
zichtbaar zijn. De percelen verkeren in een grassenmixstadium met een kleine, lokaal matige bijmenging van
algemene kruiden. De intensiteit van het beheer oogt matig extensief *]. Op basis van de veldwaarneming
veronderstellen wij een overwegend maaibeheer. Mogelijk vindt een lichte nabeweiding plaats hiervan werden
echter geen sporen aangetroffen.
Vak E-12 is in gebruik als perceel voor bollenteelt. Het was tijdens het bezoek zwart liggende grond met geen
actuele ecologische kwaliteiten of potenties.
Vak E-13 vormt de huiskavel van de boerderij aan de 1eLeijweg nummer 3. Het heeft een besloten ligging en een
intensief agrarisch gebruik. Ook de percelen die behoren bij vak E-15 behoren tot de huiskavel van deze
boerderij. Ook hier is het beheer intensief agrarisch. De percelen hebben een drooglegging van circa 0.50 meter
en hebben een vegetatie van productiegrassen waarin kruiden vrijwel ontbreken. De overgangen tussen maaiveld
en water zijn smal en weinig structuur- en kruidenrijk. In de sloten zijn lokaal kleine kwelfilmpjes zichtbaar.
Aan de oostzijde licht een klein driehoekig perceeltje (E-14) met een extensief gebruik als weide voor schapen.
Het perceel heeft een gevarieerdere grassamenstelling en is op basis van vegetatiekleur als aanzienlijk minder
bemest gekwalificeerd.
Vak E-16 geeft m.b.t. de aanwezige vegetatie en drooglegging een zelfde beeld als perceel E-15. Op deze
percelen lijkt overwegend een maaibeheer ten bate grasoogst te worden gevoerd. De percelen karakteriseren
hierdoor als zeer egaal en met weinig vegetatiestructuren. Het werd niet geheel duidelijk of deze percelen
eveneens tot het bedrijf aan de 1eLeijweg behoren of vanuit het zuiden wordt gebruikt. De drooglegging is
vergelijkbaar tot licht kleiner dan in E-15 (gemiddeld 0.45 meter). In de sloten was op meerdere plaatsen en in
ruimere mate kwelindicatie aanwezig in de vorm van kwelfilmpjes dan in E-15.

Kenmerk Bui-TeGewoon:
202102-18 Mogelijkheden voor medegebruik NNN graslandtypen Zuid-Kennemerland

- versie 2 DEF

5

BRIEFRAPPORTAGE
Format : D. Buisman 07.2013 / © Bui-TeGewoon I groenprojecten

Deelgebied F ligt direct ten westen en zuiden van
Vogelenzang en eindigt op de provinciegrens tussen
Zuid- en Noord-Holland (figuur 10). In het noordelijk
deel betreffen de percelen F-1 tot en met F-8
overwegend grasland percelen. Alleen in vak F-4 zijn
een tweetal kleine akkerbouw percelen aanwezig met
ten bate van bolgewassenteelt.
De percelen F-9 tot F-14 vormen de achtereinden van
akkerbouwpercelen. Het lijkt te gaan om een strook van
circa 50 meter breedte die binnen de natuurbegrenzing
zal vallen. Op basis van de perceelregistratie is
vastgesteld dat het gebruik de afgelopen jaren heeft
bestaan uit de teelt van vaste planten, tulpen, gladiolen
en dahlia’s.
Een groot deel van de betrokken percelen in de vakken
F-3 tot F-8 heeft een sterk afnemende hoogteligging
van west naar oost. Het ligt in de lijn der verwachtingen
dat de kweluittrede aan de westzijde van dit deelgebied
hierdoor het sterkste zal zijn (figuur 9).

Figuur 9. Uitsnede hoogtekaart zuidelijke deel vak F-7

Figuur 10. Vak indeling bezochte locaties deelgebied F

Langs de Bekslaan, gelegen tussen perceel F6 en F-8 werd tijdens het veldbezoek een sterke kwelstroom in de
wegsloot waargenomen. Op de oeverranden was een aanzienlijke roestverkleuring aanwezige en op tal van
plaatsen was een kwelfilm zichtbaar (figuur 11).

Figuur 11. Sterke kwelstroom in de weg sloten langs de Beksweg

Dit bevestigd het vermoeden dat in dit deelgebied een grote toestroom van oppervlakkige kwel aanwezig is.
Plantsoorten die kwel indicerend zijn werden echter niet aangetroffen, waarbij opgemerkt dat het een ongeschikt
seizoen betreft om dit daadwerkelijk vast te stellen.
Het grondgebruik van alle betrokken grasland percelen in de vakken F-3, F-4, F-7 en F-8 wordt als intensief
agrarisch beoordeeld. De vakken F-1, F-2, F-4 en F-6 lijken een minder intensief agrarisch gebruik te kennen met
overwegend productiegrassen en een zeer beperkt aandeel kruiden in de vegetatie.
Vak F-3 kenmerkt zich door een fraaie landschappelijke structuur met een relict van een mogelijke duinrel.
De vegetatie is hier meer gevarieerd zowel m.b.t. grassoorten als in de kruiden bijmenging.
De percelen F-9 tot F-14 waren tijdens het bezoek allen in gebruik als akkerbouwperceel. De kavelontsluiting /
het beheerpad van de percelen F-13 en F-14 grenst direct tegen de scheidslijn met het westelijk gelegen
duingebied
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Mogelijkheden voor medegebruik
De mogelijkheden voor medegebruik door agrariërs en particulieren worden in de onderhavige paragraaf zowel
op actuele gebruiksvormen als voor enkele specifieke vakken op deelgebied niveau toegelicht.
Percelen met actueel akkerbouw
Percelen waarop momenteel geen grasachtige vegetatie aanwezig is zijn allen in gebruik als bouwland voor
bollen of vaste plantenteelt. De percelen zijn zwart zonder enige vorm van kruidengroei of afgedekt met stro.
De actuele waarde voor de beoogde natuurdoelen in het gebiedsproces zijn nihil en de potentie in de huidige
verschijningsvorm is laag als gevolg van bemesting niveaus, middelen gebruik en de jaarlijkse bodem
bewerkingen. De enige natuurdoelstelling die mogelijk zou kunnen meeliften met dit gebruik betreft een beperkt
soortspectrum van de akkervogelgemeenschap (gele kwikstaart – patrijs).
Indien percelen met een huidig gebruik als akker ten bate van natuur beschikbaar komen kan worden overwogen
de toplaag te verwijderen om voedingsstoffen af te voeren en ze dichter bij het waterpeil te brengen. In het
bijzonder in gebieden waar kwel kan worden aangesneden kunnen dit mogelijk omstandigheden zijn om vochtig
hooiland te realiseren. In dat geval biedt medegebruik als extensief beheerd grasland, zonder mestgiften ten bate
van ruwvoerderwinning voor schapen of paarden een beperkte mogelijkheid voor medegebruik.
Op een enkele locatie kan worden overwogen om de percelen na verwerving in te planten met nieuw bos als
bijdrage aan de taakstelling van overheden in het stikstofbeleid. Mogelijk kan dit tevens aanleiding geven om
recreatief medegebruik toe te staan. Bijvoorbeeld in het westelijk tuinbouwgebied kan door de percelen met
potentie voor grasland natuur te dooraderen met nieuw bos op de als akker in gebruik zijnde delen, een mozaïek
van beheertypen ontstaan die potentie heeft voor recreatief medegebruik.
Percelen met graslanden in gebruik ten bate van paardenhouderij
In het bijzonder in de deelgebieden A en E zijn enkele grotere blokken grasland gelegen die worden
geëxploiteerd ten bate van paardenhouderij. Hoewel op basis van de verschijningsvorm van de percelen en de
functie ten bate van de paardenhouderij verondersteld wordt dat de percelen met betrekking tot bemesting
overwegend een extensief beheer krijgen zijn de huidige natuurwaarden van de graslanden in alle gevallen als
laag tot zeer laag beoordeeld. Wij veronderstellen dat dit een gevolg is van frequent ‘bossen maaien*]’ na een
beweidingsronde en het meerdere keren per jaar zeer kort maaien van de percelen bestemd voor ruw
voederwinning.
Medegebruik van percelen met de natuurdoelstelling kruiden- en faunarijkgrasland en vochtig hooiland is mogelijk
voor paardenhouderijen. Het meest passende is het benutten van percelen met het natuurbeheertype Kruiden- en
faunarijkgrasland ten bate van de ruwvoerwinning. Ook het maaisel van Vochtige Hooiland is te benutten als
ruwvoer voor paarden, maar de oogst van het gewas is op dit type percelen lastiger met gangbare machines uit
te voeren en geeft een geringere gewas opbrengst. Voor beide graslandtype geldt dat het geoogst gewas goed
inpasbaar is mits soorten uit het geslacht van de kruiskruiden*] uit het gewas kunnen worden gehouden.
Vanuit de natuurdoelstelling is het van belang bij gebruik ten bate van de paardenhouderij dat aanpassingen aan
de traditionele aanpak bij het maaien van percelen voor ruwvoederwinning worden doorgevoerd. Het betreft in het
bijzonder het op een wat hogere stoppelmaaien*] (stel stoppelhoogte 7 cm), zodat rozetvormende kruiden worden
ontzien. Voor Kruiden en faunarijkgrasland is het uitvoeren van minimaal twee maaisneden met een tussenpoze
van minimaal zes weken van belang. Vochtig hooiland kan volstaan met één maaisnede per jaar, die wel
aanzienlijk later valt (half juli) dan de eerste maaisnede van het kruiden- en faunarijkgrasland. Bij beide
natuurbeheertypen is het van belang dat bij elke maaisneden circa 15% van het perceel vast blijft staan, zodat
leefgebied beschikbaar blijft voor kleine zoogdieren, amfibieën, insecten- & ongewervelden fauna. Dit houdt ook
in dat in het winterhalfjaar 15% overjarige vegetatie aanwezig blijft tot de eerste maaibeurt in het opvolgende jaar
waarna een ander deel van het perceel wordt gespaard bij het maaien.
Geadviseerd wordt de percelen voor ruwvoederwinning en paardenbeweiding ruimtelijk te scheiden in het
beheerplan. Een naweide met rundvee of schapen op de maaipercelen is wel mogelijk in het bijzonder om zorg te
dragen dat de maaipercelen voldoende kort de winter ingaan. De vegetatiedelen die bij het maaien zijn blijven
overstaan dienen bij een inzet met naweiden te worden uit gerasterd.
Andere delen van het gebied zullen voor de paardenhouderijen noodzakelijk zijn om de weidegang van de
paarden rond te kunnen zetten. De mogelijke verdeling tussen maaien en weiden is sterk bedrijfsspecifiek.
Ze wordt bepaald door het aantal paarden op het bedrijf, de beheerontsluiting en de aan- of afwezigheid van
maailand elders in de omgeving c.q. de aankoop mogelijkheden van geschikt ruwvoer. In welke mate de
samenhang tussen natuurbeheer en paardenhouderij mogelijk is zal dan ook op basis van bedrijfsspecifiek
situatie in onderling overleg moeten worden beoordeeld.
Percelen met paardenbeweiding kunnen slechts een beperkte bijdrage leveren aan de natuurdoelstellingen voor
het gebied. Het betreft uitsluitend een rompgemeenschap*] van Kruiden- en faunarijkgrasland met overwegend
algemene soorten. Om dit te bereiken is het van belang dat er een stripbeweiding*] plaatsvindt met een interval
waarbij minimaal rozetvormende kruiden opnieuw in bloei kunnen komen. Deze interval bedraagt minimaal vier
weken. Het uit rasteren van kleine delen die niet worden beweid en het lokaal aanbrengen van kleine bloemrijke
struwelen van gebiedseigen soorten kan in hoge mate bij dragen aan het ontwikkelen van een rijke biodiversiteit.
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Wanneer deze elementen zorgvuldig worden gekozen kunnen ze ook bijdragen aan de landschappelijke kwaliteit,
schaduw voor het vee en invulling geven aan de provinciale taakstelling tot de aanplant van extra bos/bosschage
vanuit het stikstofdossier. Bij een dergelijke inrichting wordt aan de kwaliteitseisen vanuit de SNL regeling voor
structuur voldaan. Een volwaardig soortspectrum aan kruiden conform de SNL-beheerregeling*] voor het
onderdeel flora en fauna zal echter lastig realiseerbaar blijken. In de SNL regeling is een landelijke soortenlijst
opgenomen waarvan minimaal 5 soorten aanwezig moeten zijn om de kwalificatie ‘Goed’ bij beoordeling te
kunnen behalen. Deze lijst is echter voor verschillende delen van het land weinig geschikt, waardoor het soms
lastig is te voldoen aan de voorwaarden van aanwezigheid 5 soorten uit de lijst op minimaal 15% van de
oppervlakte. Deze handicap wordt ook voor het onderhavige projectgebied verondersteld.
Indien de ontwikkeling van graslanden die momenteel worden gebruikt plaatsvindt vanuit de actuele situatie moet
rekening worden gehouden met een grote tijdspanne alvorens doelsoorten onder de flora zich zullen vestigen.
Vestiging van flora doelsoorten kan worden versneld door lokaal oevers te profileren vanaf de waterlijn en het
inbrengen van zaden door uitstrooien met maaisel van reeds goed ontwikkelde percelen uit de omgeving.
Het profileren van slootkanten en oevers is bij paardenhouderij in veel gevallen echter ongewenst als de
betreffende percelen voor beweiding worden benut.
Percelen met graslanden in gebruik voor de melkveehouderij
Het zuidelijke deel van deelgebied A en grote delen van deelgebied D, E en F zijn in gebruik bij (melk)
veebedrijven of worden overwegend gebruikt voor de oogst van grasgewas en het weiden met schapen en
rundvee. Deze percelen kennen in de huidige situatie overwegend een intensieve bedrijfsvoering met mestgiften,
meerder maaisneden en nabij de bedrijfsgebouwen rantsoen- of stripbeweiding met melkvee.
Op basis van het veronderstelde gebruik en de interpretatie van de percelen tijdens het veldbezoek wordt een
hoge nutriëntenlast in de bodem verwacht als gevolg van bemesting op gangbaar agrarisch niveau, grotendeels
met gebruikmaking van derogatie.
De vegetatie is zeer soortenarm en bestaat op de meeste percelen voornamelijk uit productiegrassen.
Medegebruik van percelen met een natuurdoelstelling is voor bedrijven die zich volledig richten op melkproductie
een lastige zaak. De percelen moeten voldoende voedingswaarde behouden in zowel het weidegras als in het
geoogste ruwvoer om de melkproductie op voldoende peil (kwantitatief) als voldoende eiwit en vetgehalte
(kwalitatief) te houden. Mede in relatie tot de relatief beperkte oppervlakte grasland die de bedrijven rondom de
boerderij tot hun beschikking lijken te hebben, verwachten wij dat de mogelijkheden om (op delen) te
extensiveren marginaal zullen zijn in de bezochte situaties, waar dit noodzakelijk wordt geacht om de beoogde
natuurbeheertypen te realiseren.
Voor de opfok van jongvee, zijn er wel mogelijkheden omdat hierbij extensief weiden goed mogelijk is en de
dieren een gewas met een geringere voedingswaarde kunnen verwerken. Ook voor schapenhouderij zijn er
enkele mogelijkheden, maar bij deze diersoort dient rekening te worden gehouden dat weiden in het voorjaar een
ongunstig beheer betreft omdat schapen een voorkeur hebben voor de kruiden ten opzichte van de grassen in de
voorjaarsbeweiding. Zowel schapen als jongvee zijn wel goed in staat vrijkomend gewas van schralere
graslanden te verwerken in de stalperiode. Gewonnen ruwvoer van Kruiden- en faunarijk grasland en Vochtig
hooiland is hier in veel gevallen toepasbaar te maken.
Om de beoogde natuurdoelen, op locaties die nu worden gebruikt voor (melk)veehouderij, te kunnen realiseren is
een forse afname van de voedselrijkdom van de bodem noodzakelijk. Dit betekend het beëindigen of minimaal
sterk beperken van de mestgiften en het maaien van meerdere sneden gras per jaar met een interval van
minimaal 6 weken tussen twee maaisneden. Beweiding dient uitsluitend extensief in een dichtheid van maximaal
2 GVE per ha plaats te vinden, waardoor beweiding in strip- of rantsoensystemen niet langer een realistische
optie zal zijn. Benutting voor jongvee opfok kan in sommige situaties nog wel tot de mogelijkheden behoren.
Om het jongvee in het voorjaar te kunnen weiden ligt het in de reden hiervoor de percelen met de grootste
drooglegging als Kruiden- en faunarijkgrasland te begrenzen waarop een extensieve beweidingsbeheer wordt
gevoerd. De laagste delen kunnen in voorkomend geval als Vochtig Hooiland worden begrenst waar een deel van
het ruwvoer wordt gewonnen. Voor het natuurbeheertype vochtig hooiland lijkt doelrealisatie vrijwel uitsluitend
mogelijk als de voedselrijke toplaag wordt afgegraven tot onder een Olsen-P waarde*] kleiner dan 800 μmol/l
bodem (bodemonderzoek). Indien ijzerrijke kwel aanwezig is kan fosfaat in de bodem worden vastgelegd en is in
sommige gevallen beperkter afplaggen mogelijk. Om de mogelijkheden te kunnen beoordelen is voorafgaand
bodemonderzoek wenselijk en dient de draagkracht van de bodem voor beweiden en beheer na het profileren te
worden beoordeeld.
Naast bovenvermelde meer specifieke aspecten van het grasland en graslandbeheer kunnen ook in deze situatie
landschappelijke aanpassingen en structuren als oeverprofilering, overstaande vegetatie delen bij maaisneden en
in de winter en kleine bloemrijke struwelen een waardevolle toevoeging vormen.
Een volwaardige bedrijfsvoering voor dit type bedrijven in combinatie met natuurbeheer blijft een forse opgave en
kan veelal uitsluitend worden gerealiseerd als een grote oppervlakte in beheer kan worden genomen. Binnen het
begrensde gebied lijkt de noodzakelijke oppervlakte echter niet beschikbaar.
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Percelen met graslanden die onderdeel uitmaken van landgoederen, etc.
Op een aantal locaties zijn graslanden aanwezig die onderdeel uitmaken van een landgoedstatus of vanuit een
andere dan landbouwfunctie gerealiseerde ontwikkeling. Het betreft mogelijk de graslanden ten noorden van
Ruïne van Brederode (B-1), de graslandjes rond de waterpartij Crapera (B-2 & B-3) en de graslanden die
behoren tot landgoed Boekenrode (E-10 & E-11). Alle drie de locaties kennen een verschillende situatie.
De graslanden ten noorden van Brederode vallen onder de categorie veehouderij, vermoedelijk paardenhouderij,
en worden naar verwachting op basis van waarneming niet afwijkend gebruikt dan andere paardenhouderijen in
het gebied. De mogelijkheden en afwegingen zoals genoemd onder paardenhouderijen zijn hier dan ook van
toepassing.
De graslanden rondom de waterpartij van Crapera krijgen al een extensief beheer, zijn vochtiger en hebben een
grotere mate aan structuurrijkdom dan andere percelen binnen het projectgebied. Er is met een toegespitst
beheerplan en een aantal aanvullende inrichtingsmaatregelen hier nog een aanvullende slag te maken om tot
volwaardig vochtig hooiland te komen. Ook hier vormen oeverprofilering en overstaande vegetatiedelen een
belangrijke maatregel. Daarnaast kan een optimalisering in de beheermozaïek worden doorgevoerd en zal het
inbrengen van zadenrijk hooi uit een goed ontwikkeld brongebied uit de omgeving tot hogere botanische kwaliteit
leiden.
De graslanden ten zuiden van landgoed Boekenrode, lijken overwegend een vergelijkbaar beheer te krijgen als
de aangrenzende agrarische percelen. Er is echter een duidelijk intensievere structuur van kleine opgaande
elementen aanwezig die de landschappelijke en ecologische kwaliteit naar een hoger plan tilt. Wanneer in dit
deelgebied de bemesting wordt beëindigd of sterk verminderd en een mozaïek in het maaibeheer met
overstaande vegetatie delen wordt ingevoerd kan een aantrekkelijk kruiden en faunarijkgrasland worden
ontwikkeld met een rijke fauna.
Aanbevelingen voor specifieke vakken
In deelgebied A heeft vak A-1 mogelijkheden om zich in een relatief korte periode te ontwikkelen tot kruiden en
faunarijkgrasland wanneer het beheer wordt aangepast. Stoppen van bemesting en invoeren van twee
maaisneden met een uitgestelde maaidatum zijn de ingrediënten voor dit beheer.
Voor perceel B-4 een duingraslandje aan de voet van “De Uitkijk” met lage ruigte en verspreide bomen en
struiken kan een op maat gesneden beheer de botanische kwaliteit verder doen ontwikkelen naar waardevol
duingrasland.
De duingebieden van deelgebied C worden idealiter geïntegreerd in het begrazingsbeheer van het gebied.
Voor locatie C2 is dit echter niet mogelijk als gevolg van de ligging ruim buiten het begrazingsgebied. Hier is een
extensief beheer dat verruiging en bovenmatige ontwikkeling van houtgewas voorkomt gewenst.
In deelgebied D zal een evenwicht moeten worden gezocht tussen de belangen van het tuincentrum en de
natuurdoelstelling in het gebied. Een heroverweging op de begrenzing voor natuur en bedrijvigheid lijkt hier te
overwegen. De meest zuidelijke en de oostelijke perceeldelen lijken hierbij de meest kansrijke voor
natuurontwikkeling op basis van onze observatie.
Vak E12 is in gebruik als bollenland. De aanleg van een klein bos element tussen de omringende graslanden kan
een bijdrage leveren aan de gewenste bosuitbreiding en de landschappelijke structuur vergroten.
In deelgebied F liggen er kansen voor een kleine houtopstand in het oostelijke deel van Vak F4 waar een perceel
met akkerbouw aanwezig is. Perceel F3 leent zich eveneens voor uitbreiding met enkele kleine opgaande
struwelen en een beheer naar kruiden- en faunarijk grasland met twee maaisneden, geen bemesting en
overstaande vegetatiedelen. Een landschapsbeeld als ten zuiden van landgoed Boekhout (vak E11) is hier een
mogelijke referentie (figuur 12).
Vak F7 & F8 hebben een strek aflopende hoogteligging van west naar oost en een ruime mate van oppervlakkige
kwel. Dit geeft een hoge potentie voor de beoogde natuurdoelen.
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Figuur 12. Mogelijkheden voor vak F3 met vak E11 als referentie

Verklarende woorden- en begrippenlijst
Bossen maaien of bloten
Bossen maaien ook wel bloten genoemd betreft het na een weidegang of kort voor aanvang van het winterhalfjaar
geheel maaien van de vegetatie zodat met een korte gelijkmatige vegetatie de hergroei kan aanvangen en zich geen
oude vegetatie resten in het gemaaide gewas bevinden.
Derogatie
Onderdeel uit de mogelijkheden binnen het mestbeleid waarbij een agrarisch bedrijf onder voorwaarden
gebruik maakt van een voor Nederland opgenomen ontheffing in het Europees landbouwbeleid. Voor percelen die
onder de derogatie regeling vallen mag 250 kg stikstof per hectare worden aangewend, waar de basis NL-normering
170 kg N/ha bedraagt. Er is op derogatie gronden dus een grotere mestgift toegestaan.
Extensief en intensief gebruik
De interpretatie van extensief en intensief grond gebruik betreft in veel gevallen een voor discussie vatbare
interpretatie vanuit de doelstelling. Voor dit rapport hebben we de begripsvorming begrenst op de voorwaarden vanuit
de Subsidie regeling Natuur en Landschap met betrekking tot d onderdelen: - mestgiften, beweidingsperiode en
intensiteit, maaidata, middelen gebruik, en roeren van de bodem.
Indien binnen de normering van de SNL wordt beheerd beoordelen we dit als extensief grondgebruik. Indien een
ruimer gebruik /beheer wordt gevoerd beoordelen we het als intensief grond gebruik.
Hoge stoppel maaien
Op ‘hoge stoppel maaien ’betreft een methode van grasgewas oogsten waarbij niet dicht langs de bodem wordt
gemaaid, maar het gewas boven de rozetvormende kruiden wordt afgesneden. Hierdoor blijven kruiden beter in takt
en krijgt ontwikkeling van plaagsoorten minder kansen. Daarnaast zullen ook niet rozetvormende kruiden sneller
hergroei ontwikkelen en wordt minder terrestrische kleine fauna aangetast.
Kruiskruiden
Kruiskruiden betreft een groep plantensoorten uit de orde van de Veelbloemige (composieten) die bij de begrazing
gemeden door het vee vanwege giftigheid worden gemeden. Bij oogsten van deze kruiden als hooi/kuilgewas
herkend het vee de giftige soorten niet meer en eet dit op. Giftige stoffen in kruiskruiden worden niet afgebroken in
het lichaam en hopen daardoor op. Dit kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen en zelfs sterfte. Dit aspect is
berucht bij paardenhouders juist omdat paarden veelal schraal hooi gevoerd krijgen.
Olsen P- waarde
Olsen P waarde betreft de eenheid waarin plant beschikbaar fosfaat aanwezig is in de bodem.
De hoeveelheid van dit type fosfaat bepaald de kans voor doelrealisatie van graslandnatuurbeheertypen als Nat
Schraalland (Olsen-P < 400 μmol/l bodem) Vochtig Hooiland (Olsen-P < 800 μmol/l bodem) en Kruiden- en
Faunarijkgrasland (Olsen-P < 1200 μmol/l bodem)
Rompgemeenschap
Een rompgemeenschap is een begrip uit de vegetatiekunde. Het is de benaming van een
plantengemeenschap die enkel kensoorten en differentiërende soorten bezit van een hoger niveau dan de associatie,
samen met begeleidende soorten. De specifieke kensoorten en onderscheidende soorten eigen aan de associatie
worden niet (meer) in de vegetatie aangetroffen. Waardoor het als vegetatie typen in een slechte of matige staat
verkeerd.
Stripweiden
Stripweiden betreft een beweidingssystematiek waarbij graasdieren dagelijks een klein stukje vers grasland
beschikbaar krijgen. Het wordt naast in de melkveehouderij specifiek in de paardenhouderij toegepast omdat paarden
bij te veel graasruimte zich vol blijven eten waardoor zich ziekten kunnen ontwikkelen als vervetting, koliek en
hoefbevangenheid kunnen ontwikkelen.
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