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1 Inleiding
In de Stichtse Putten zijn typisch
Flevolandse landschappen aanwezig;
kleimoeras,
natuurlijk
wilgenbos,
aangeplant populierenbos, grasland, open
water, een populierenlaan en zelfs een
ruimtelijk ordeningsprobleem in het klein;
een modelvliegtuigterrein. De Stichtse
Putten is daarmee misschien wel een
soort ‘Madurodam’ van Het Flevolandschap. Het gebied ligt in Zuidelijk
Flevoland, ten oosten van de Stichtse brug
en aan de A27 en de Gooise weg (zie
figuur 1, 2 en bijlage 1).
Figuur 1 Ligging Stichtse Putten (NeLIS, 2011)

De Stichtse Putten is gefaseerd ingericht
vanaf 1984 (zie 2.3) en in 1996 is het gebied overgedragen aan Het Flevo-landschap. Om
een richtlijn voor het toekomstige beheer te geven, is dit beheerplan opgesteld door de
afdeling Beleid & Kwaliteit, in overleg met onze beheerders. Het beheerplan is 6 jaar geldig
en maakt onderdeel uit van onze beheerplanning-cyclus (zie afbeelding achterzijde rapport).
Dit beheerplan is een handvat voor de beheerder, maar geeft ook bestuurders en andere
betrokkenen inzicht in de doelen en werkwijzen van Het Flevo-landschap.

Figuur 2: De Stichtse putten (NeLIS, 2011)

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL)
Via SNL wordt door de overheid een bijdrage in kosten van regulier beheer van natuur en
landschap verstrekt. De Index Natuur en Landschap is onderdeel van het SNL en beschrijft
Natuur- en Landschapstypen. Deze Natuur- en Landschapstypen zijn weer onderverdeeld in
natuur- en landschapsbeheertypen. Voor de natuurbeheertypen is een systeem in
ontwikkeling om de kwaliteit te beoordelen, het gebruik hiervan voor dit beheerplan kan
daarom worden gezien als een pilot.
Wij hebben ons (als natuurbeherende organisatie) aangemeld als gecertificeerde beheerder
binnen SNL, dit heeft verschillende voordelen. Als gecertificeerde beheerder gaan we o.a.
werken volgens een kwaliteitshandboek, waarmee we (de kwaliteit van) ons beheer
inzichtelijk maken. Een beheerplan is hierin essentieel.
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Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden de randvoorwaarden van het gebied beschreven. Hoofdstuk 3 gaat in
op de huidige natuurwaarden en geeft een korte evaluatie van natuurbeheer van de Stichtse
Putten. Hoofdstuk 4 beschrijft hetzelfde, maar dan voor landschap, cultuurhistorie en
recreatie. Hoofdstuk 2, 3 en 4 vormen het kader voor hoofdstuk 5. Op basis van de huidige
randvoorwaarden, ervaringen met beheer en de aanwezige waarden is hier de toekomstvisie
van Het Flevo-landschap voor de Stichtse Putten beschreven. Een volgende stap wordt
gezet in hoofdstuk 6; het vertalen van deze toekomstvisie naar beheerdoelen en
beheermaatregelen. Deze worden hier meteen werkbaar gemaakt door de beheerdoelen en
–maatregelen om te zetten naar maatregelen per vak/afdeling op de beheerkaart in bijlage
10 en 11. In hoofdstuk 7 wordt beschreven welke andere partijen bij het beheerplan
betrokken zijn en in hoofdstuk 8 wordt een financiële analyse gemaakt van de inkomsten en
uitgaven rond de Stichtse Putten. Tot slot geeft hoofdstuk 9 de monitoring voor de komende
6 jaar weer. Dit beheerplan is geschreven conform de standaardopbouw van Het Flevolandschap.
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2 Gebiedsbeschrijving
2.1 Ligging
De Stichtse Putten (87 ha) ligt ingeklemd tussen drie vrij intensief gebruikte wegen; de A27,
Gooimeerdijk-oost en de Gooise weg. (zie bijlage 1). Vanaf de Gooimeerdijk-oost doorkruist
het Priempad de Stichtse Putten naar de Gooise weg. Autoverkeer is hier niet toegestaan.
De Stichtse Putten vormt een verbinding tussen de bossen in ’t Gooi en die in Flevoland
(Natuurbeheerplan Flevoland, 2011).

2.2 Abiotiek: bodem en water
De bodem van de Stichtse Putten bestaat uit lichte klei en is kalkrijk. De waterstanden in de
Stichtse Putten volgen een natuurlijk verloop van verdamping/neerslag, met grondwatertrap
IV (hoogste waterstand 40- 80 cm –mv, diepste waterstand lager dan 120 cm –mv). De
grondwaterstand in het natuurbos (v/a 1/A, zie bijlage 3) is hoger door kwel vanuit de dijk. In
natte periodes staat het water plaatselijk tot op het maaiveld (zie bijlage 4 voor
grondwatertrap- en bodemkaart).
Het oppervlaktewater van de Stichtse Putten ligt vrij geïsoleerd, er is één open verbinding
met de Hoge Vaart (door een brede duiker). Deze zorgt voor de water afvoer van de Stichtse
Putten. Een hoog peil in de Hoge Vaart kan voor een waterstandsverhoging van enkele
decimeters zorgen in de Stichtse Putten door wateraanvoer via deze duiker en een stuw bij
de faunapassage (zie bijlage 1). De Stichtse Putten is door stuwtjes ingedeeld in drie
verschillende peilgebieden. Voor meer informatie, zie de bijlage 5.
De Stichtse Putten zou een rol kunnen hebben als opvanggebied bij overvloedige neerslag
door de duiker bij de Hoge Vaart. Het Flevo-landschap ziet dit als kansrijk, maar het
Waterschap heeft geen interesse (ongunstige locatie).

2.3 Geschiedenis en ontwerp
Afgezien van de populierenlaan aan de binnenzijde van v/a 2/F zijn alle bosvakken in 1992
ingeplant. Deze populierenlaan is in 1984 aangeplant. De bospaden en open ruimtes zijn
met gras ingezaaid en vervolgens aan boeren uit de omgeving verpacht.
Bij het aanleggen van de A27 in 1995-1997 is zand en klei uit de Stichtse Putten gebruikt.
Hierdoor zijn de twee plassen en twee brede watergangen ontstaan. De rietkraag rond de
kleine plas heeft zich in de loop der jaren sterk uitgebreid, bij de centrale plas is dit minder
het geval. In het ruigtegebied (zie bijlage 1) is een amfibieënpoel aangelegd, maar deze valt
het grootste deel van het jaar droog en is dichtgegroeid, dus functioneert niet meer als
zodanig.

2.4 Beleidskaders
Verschillende beleidskaders zijn van toepassing op de Stichtse Putten. In deze paragraaf
worden deze kaders en de betekenis hiervan voor het beheer kort behandeld.
Natura 2000
Het Eemmeer en het Gooimeer, de twee randmeren zuidwestelijk van Flevoland, zijn deels
aangewezen als Natura 2000-gebied (zie figuur). De wateren zijn van betekenis voor
watervogels en voor een aantal broedvogelsoorten. Een deel van deze maakt ook gebruik
van de Stichtse Putten om te foerageren of als slaapplaats. De Stichtse Putten heeft hiermee
een complementaire functie voor Natura 2000-gebied Eemmeer en Gooimeer.
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Natura 2000-gebied

Stichtse Putten

Natura 2000gebied

Figuur 3: Natura 2000-gebieden Eemmeer en Gooimeer

EHS
De Stichtse Putten is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het gebied wordt
aangeduid als waardevol gebied (Provincie Flevoland, 2011). De aanduiding ‘waardevol
gebied’ geeft aan dat de Stichtse Putten een hoge actuele of potentiële natuurwaarde bezit
en essentieel is voor de gewenste samenhang en kwaliteit van de EHS.
Daarnaast vormt het gebied een belangrijke stapsteen in de Ecologische verbindingszone
langs de Hoge Vaart richting Stichtse brug.
Flora- en faunawet
In de Stichtse Putten komen soorten voor die beschermd worden door de Flora- en
Faunawet (zie paragraaf 2.6.6). Bij het uitvoeren van beheermaatregelen in het gebied zal
daarom gewerkt worden volgens de Gedragscode Natuurbeheer en de Gedragscode
Bosbeheer.
Natuurbeheerplan Flevoland 2010
In 2011 is het Subsidiestelsel Natuur- en Landschap (SNL) in werking getreden. In het
Natuurbeheerplan Flevoland 2010 is de Stichtse Putten in het kader van SNL op kaart gezet
als de natuurbeheertypen N14.03 Haagbeuken-en essenbos (43,7 ha), N12.06 Ruigteveld
(8,4 ha), N05.01 Moeras (17,7 ha) en N04.02 Zoete plas (16,6 ha) en het
landschapsbeheertype L01.01 Poelen (1 stuk) (zie bijlage 2). Het Flevo-landschap heeft
subsidie aangevraagd voor het gehele gebied.
Het Flevo-landschap
Het Beleidsplan 2011-2014 (2010) geeft de vijf speerpunten voor Het Flevo-landschap aan.
“Kwaliteit in Beheer” en “Mens en Natuur: genieten en doen” zijn voor de Stichtse Putten het
belangrijkst.
De Visie op Natuurbeheer (2011) geeft hier verder invulling aan. Het Flevo-landschap
beheert haar natuur voor biodiversiteit en voor mensen. Voor het speerpunt ‘Kwaliteit in
Beheer’ ligt de focus daarbij op deltanatuur en het verbinden van natuur. Beheer richt zich (in
volgorde van afnemend belang) op: natuurlijke processen, complete ecosystemen,
leefgebieden en soortbescherming. Het speerpunt ‘Mens en Natuur’ richt zich op
natuurbeleving, veiligheid en comfort.
De QuickScan natuurgebieden Flevo-landschap (2011) geeft voor alle gebieden, en dus ook
voor de Stichtse Putten, de waarden, functies en doelen aan. Natuur is in de Stichtse Putten
de hoofdfunctie.
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2.5 Omgevingsfactoren en ruimtelijke ontwikkelingen
Grenzend aan de grote plas ligt een modelvliegveldje (zie bijlage 1). Op momenten dat dit in
gebruik is, is hier sprake van ernstige verstoring van de fauna. Er wordt over het water
gevlogen, er wordt in de lucht achter vogels aan gevlogen (om de thermiek te vinden die zij
gebruiken), te water geraakte vliegtuigjes worden met een bootje uit de plas gehaald en
mogelijk wordt er ook met radiografisch bestuurbare bootjes over de grote plas gevaren.
Door de aanwezigheid van druk bereden doorgaande wegen is de geluidsbelasting van het
terrein groot. Vooral het verkeer op de Gooise weg en de A72 veroorzaken veel
geluidsoverlast.
OCMNL
Er zijn concrete plannen om het Operationeel Centrum Midden Nederland (OCMNL, een
groot gebouw met veel arbeidsplaatsen) te bouwen aan de westkant van de Stichtse Putten
‘in’ v/a 2/A, ten noorden van v/a 1/A. Hiervoor is uitgebreid onderzoek gedaan naar de
waarde van de Stichtse Putten voor verschillende watervogels (met name voor de
aalscholver). De Stichtse Putten is belangrijk als slaapplaats voor aalscholvers en als
foerageer- of slaapplaats voor o.a. tafeleend, kuifeend, nonnetje, meerkoet, knobbelzwaan
en duikeenden. Zie paragraaf 3.6 voor de uitgebreide resultaten.
De geplande locatie van het OCMNL is (een flink aantal meters) verschoven, omdat
bovenstaand onderzoek uitwees dat deze locatie minder schade zou doen aan
natuurwaarden van de Stichtse Putten.
Door het OCMNL zal de recreatiedruk toenemen, werknemers zullen bijvoorbeeld een
lunchwandeling maken in het gebied. Hoe wij hier als Flevo-landschap mee omgaan en of wij
aanpassingen zullen doen in het beheer van het gebied, wordt te zijner tijd bekeken.
Verbreding Gooise weg
De Gooise weg (langs de noord-oostkant van de Stichtse Putten) wordt verdubbeld, er komt
een rijbaan bij aan de kant van de Stichtse Putten, waardoor circa 1 hectare grond van Het
Flevo-landschap hiervoor vervreemd wordt. Hier staan een aantal laanstructuren op en
enkele kleine populierenbosjes. Bij de verbreding van de Gooise weg zal ook de faunatunnel
aangepast moeten worden. Het voorstel van Het Flevo-landschap is om deze te vergroten en
te verbreden, waardoor het gebied ook toegankelijk wordt voor bevers (vanuit de Hoge
Vaart).
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3 Natuur: waarden en beheer
De Stichtse Putten is een gevarieerd, kleinschalig gebied van 78 ha met moeras, wilgenbos,
populierenvakken, lanen en graslandjes. Het gebied is sinds 1996 bij Het Flevo-landschap in
beheer. De Stichtse Putten heeft een relatief hoge grondwaterstand, waardoor het een vrij
vochtig gebied is.
De Stichtse Putten neemt een belangrijke strategische positie in binnen de EHS, doordat het
een cruciale stapsteen vormt tussen de natuurgebieden Oostvaardersplassen, Gooi- en
Eemmeer en Horsterwold (Altenburg & Wymenga, 2009).
Daarnaast vormt het een belangrijke stapsteen in de ecologische verbindingszone ‘De Hoge
Vaart’, een ecologische verbinding van het Ketelmeer via het Harderbos, Horsterwold en de
Stichtse Putten naar de Randmeerzone. Deze verbindingszone is vooral van lokaal belang
voor soorten van natte omstandigheden. Het doel van verbinding ‘De Hoge Vaart’ is het
creëren van een waterloop zonder barrières, met een mooie rietoever, via een plasberm
overgaand in vochtig grasland, ruigten, struwelen en kleine bosschages. De inrichting van de
verbindingszone is gebaseerd op de modellen ‘Salamander en pad’, ‘Otter en
Waterspitsmuis’ en ‘Blankvoorn en libel’ (Natuurbeheerplan, 2011).
Verder heeft het gebied een belangrijke functie als leefgebied voor moerasvogels en als
foerageergebied voor kiekendieven en reigerachtigen. Het gebied heeft een complementaire
relatie met Natura 2000-gebied Eemmeer en Gooimeer door haar functie als rustgebied voor
vogels die foerageren in het N2000-gebied. Tevens is het gebied van belang voor bosvogels,
struweelvogels en ligt er potentie voor de vestiging van ringslang en bever.
De natuurwaarden worden voornamelijk beperkt door verstoring door wegen en het
modelvliegtuigveld in het centrum van het gebied.

3.1 Bos(beheer)
De Stichtse Putten bestaat voor minder dan de
helft uit bos. De bosvakken liggen voornamelijk
aan de zuidkant van het gebied. Tussen en rond
de vakken liggen watergangen, brede paden en
grasveldjes.
De bosvakken zijn jong (zie figuur 4), maar
gevarieerd. Afgezien van 2/F, de populierenlaan
(1984) en de binnenzijde van v/a 2/F zijn alle
bosvakken in 1992 ingeplant. V/a 1/A is een
spontaan opgeslagen wilgenbos (zie bijlage 3).
De
aanplant
bestond
uit
verschillende
populierensoorten en -klonen, met een
Figuur 4: jong essenvak
onderbeplanting
van
meer
duurzame
loofhoutsoorten en struweelsoorten, zoals wilg (spec.), beuk, linde, es, eik (spec.),
haagbeuk, gewone vlier en gewone esdoorn. De bosstructuur varieert tussen de vakken,
door een verschil in aanplant, ondergroei, dunningen en de storm in 2010.
Houtproductie is geen hoofddoelstelling. Wel kan en zal er hout vrijkomen bij het bosbeheer.
De opbrengsten hiervan worden gebruikt om het beheer mede te financieren. Houtproductie
is een nevenfunctie van de Stichtse Putten.
In december 2004 is een aantal populierenvakken gedund (reguliere dunning 50%,
opbrengst €5300) en uit de oudste duurzaam loofhout vakken is brandhout geoogst
(opbrengst €1200). Begin 2010 heeft een kleine houtoogst plaatsgevonden. Alleen in 2/G01
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t/m 2/G07 is gedund, deze zijn in 1984 aangeplant. In de rest van de vakken is nog niet
gedund, deze zijn te jong.
Storm
Door de storm in juli 2010 zijn ca. 50% van de populieren met de storm beschadigd. Heel
veel bomen zijn op 4, 5, 6 m. hoogte afgebroken. Een aantal wilgen in het spontaan
opgeslagen wilgenbos is ook omgewaaid. De vakken die begin 2010 gedund waren, zijn voor
een heel groot deel vernield. In de winter van
2010/2011 is dit opgeruimd (zie figuur 5) en
tot en met begin 2012 is nieuw plantsoen
ingeplant. Een deel van de populierenlaan is
ook omgewaaid.
In totaal is er 3 hectare ingeplant
(aangegeven op de kaart in bijlage 11). Bij de
keuze van soorten en locatie is rekening
gehouden met de doelstelling van de Stichtse
Putten: ‘natuurbos’. Aan de zuidkant zijn
bloemrijke struiken aangeplant om een
mantel-zoom te ontwikkelen. Dieper in de
vakken
zijn
boomsoorten
aangeplant.
Figuur 5: stormvlakte klaar voor inplant
Daarnaast is met de keuze van soorten is de
soortenrijkdom van de Stichtse Putten vergroot. Er is liguster, kardinaalsmuts, meidoorn,
rode kornoelje, hazelaar, sleedoorn, struikwilg, schietwilg, veldesdoorn, es en zoete kers
aangeplant. Zoete kers is ecologisch waardevol, maar ook een goede investering voor
houtoogst in de toekomst. Herstel van de populierenlaan, door bv. inplant van nieuwe
populieren heeft niet plaatsgevonden.
Natuurlijk wilgenbos
In het natuurlijke wilgenbosje langs de Gooimeerdijk (v/a 1/A) zijn geen beheermaatregelen
uitgevoerd. De bodem heeft hier een bijna rabat-achtige structuur. Wat betreft vogelsoorten
komen hier voornamelijk bos- en struweelsoorten voor.
Vogels
Over de hele Stichtse Putten gezien zijn de toename van de grote bonte specht, matkop en
boomkruiper en de vestiging van de boomklever in 2011 ten opzichte van 1999 indicerend
voor een ouder wordend bos. Soorten van echt oude bossen komen hier nog niet voor, daar
is het te jong voor. Na verloop van tijd en bij beheer waarbij het bos de kans krijgt om zich te
ontwikkelen tot een volwassen bos, zullen ook deze soorten zich hier kunnen vestigen. De
ligging van de Stichtse Putten nabij natuurgebieden op het ‘oude land’ is hier zeker een
voordeel in.
Vegetatie
Wat betreft vegetatie en ondergroei zijn de bosvakken botanisch gezien weinig interessant.
Voor andere soorten, zoals insecten, kan deze ondergroei echter zeker van belang zijn,
maar hier is weinig over bekend.
Houtoogst vs. natuur
Door het blijven oogsten van hout (volgens de methode geïntegreerd bosbeheer) in de
Stichtse Putten blijft de variatie tussen en binnen de vakken behouden.
Populierenlaan
Het onderhouden van de populierenlaan (2/F) kost veel tijd en het grasland eronder kan
zelden door de pachter gemaaid worden, door de uitvallende takken uit de populieren. Het
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zijn wel relatief oude bomen en daardoor waardevol. De laan blijft onderhouden, tenzij de
kosten te hoog worden.
SNL
Het Flevo-landschap heeft voor de bosvakken (43,7 ha) in de Stichtse Putten SNL-subsidie
aangevraagd voor N14.03 Haagbeuken- en essenbos. In bijlage 7 is de uitgewerkte
kwaliteitsbeoordeling van N14.03 Haagbeuken- en essenbos te zien. Samenvattend scoren
de bosvakken wat betreft structuur en flora en fauna matig.

3.2 Bosranden
In de Stichtse Putten is weinig beheer uitgevoerd
dat specifiek gericht is op het ontwikkelen van
ecologisch
waardevolle
bosranden.
Veel
overgangen zijn daardoor nu abrupt (zie figuur
6), zonder een voor veel soorten waardevolle
mantel-zoom-vegetatie. Wel is na de storm van
2010 een aantal stormvlaktes langs de zuidrand
ingeplant met struwelen ten behoeve van het
ontwikkelen van een (bloemrijke) mantel.
Kansrijk
Door bij een dunning op meer plaatsen een
mantel te creëren (zie bijlage 11), door hout te
Figuur 6: vrij abrupte overgang
oogsten en struweel aan te planten, kunnen
soorten die aan deze overgangen gebonden zijn zich vestigen of beter handhaven in de
Stichtse Putten (zie memo bosrandbeheer).

3.3 Struweel en ruigte
In het grootste deel van het ruigtegebied
(vak 4) is geen beheer uitgevoerd. Het is
aardig
gevarieerd,
met
een
(dichtgegroeide) poel, verschillen in
maaiveldhoogte en een eikenbosje. De
ondiepe poel is aangelegd, maar valt het
grootste deel van het jaar droog. Tot
2004 is deze jaarlijks gemaaid, daarna
niet meer en er heeft zich nu een natte
rietvegetatie
ontwikkeld.
Van
het
noordelijke deel van vak 4 is het
maaiveld een meter verlaagd. Ook dit is
geheel dichtgegroeid met vnl. riet. In
2011
heeft
SOVON
een
broedvogelkartering uitgevoerd in de
Figuur 7: Struweel en ruigte vak 4
Stichtse Putten. Door de vogels
voorkomend in vak 4 te koppelen aan ecologische groepen is te zien dat dit deel
voornamelijk van belang is voor struweel- en rietvogels. De nachtegalen in de Stichtse
Putten hebben de hoogste dichtheid in vak 4. Ook de grasmus en bosrietzanger komen hier
in een relatief hoge dichtheid voor.
Natuurwaarden uniforme ruigte
In ruige vegetatie is de variatie in vegetatiestructuur is zeer gering. Dit is voor veel
diersoorten ongunstig, omdat ze juist een afwisseling van open en begroeide plekken nodig
hebben om alle noodzakelijke activiteiten goed uit te kunnen voeren, zoals bijvoorbeeld
voedsel zoeken, schuilen, opwarmen en overwinteren. Plantenetende en bloembezoekende
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diersoorten vinden in ruigtes geen geschikte leefomgeving, doordat de gewenste kruiden en
lage grassen worden verdrongen door brandnetel, riet en struweel (natuurkennis.nl). Het
(deels en/of gefaseerd) maaien en afvoeren of begrazen van ruige delen zorgt voor een
variatie in de vegetatie en een bloemrijkere vegetatie, minder gedomineerd door brandnetels
en riet. Een pachter heeft geen belang bij dergelijk maaisel, dus maaien en afvoeren zal in
ieder geval de eerste jaren wel in eigen beheer moeten gebeuren of het moet worden
uitbesteed. Daarnaast moet er een bestemming gevonden worden voor het maaisel.
Verkennen begrazing
Voor vak 4 en 5 is het interessant om te verkennen of begrazing hier mogelijk zou zijn. Nu
bestaat het uit een relatief soorten- en structuurarme, ruigtevegetatie met struweel en
boomvormers. Door begrazing kan de structuur en de soortenrijkdom toenemen. Punt van
aandacht hierbij is wel dat de vakken langs en nabij drukke wegen liggen en er dus een sterk
raster omheen geplaatst moet worden. Maaien en afvoeren is hier weinig kansrijk door de
houtige begroeiingen en doordat het gebied deels te nat is. Daarnaast kan door begrazing
een grotere structuurvariatie verkregen worden.
Maaien en afvoeren
Het ruigteveld ten oosten van 3/F, in 3/A (zie bijlage 1 en 2) is een bloemrijk, ruig gebied, en
daardoor waardevol voor verschillende insecten en zaadetende vogels. Dit wordt nu
sporadisch (gevarieerd in plek en tijd) geklepeld, als er ook langs de schouwsloot aan de
oostkant geklepeld wordt. Hierdoor krijgt het geen kans om te verbossen. Door te klepelen
neemt de bloemenrijkdom af en ontstaat er uiteindelijk een uniforme brandnetelruigte,
doordat klepelen de bodem verrijkt. Door dit (gefaseerd, eens per twee jaar) te maaien en af
te voeren zal zich een gevarieerdere vegetatie ontwikkelen. Dit kan in overleg met de
pachter mogelijk ook door hem gemaaid en afgevoerd worden.
In v/a 2/Y04 is ook een redelijk deel ruige vegetatie aanwezig, afgewisseld met ‘stroken’
wilgen. Een deel van het maaiveld is ongeveer 40 centimeter verlaagd, ten behoeve van de
aanleg van de A27. Hier komt onder andere een grote groeiplaats van oeverzegge voor, dat
komt in de Stichtse Putten verder niet voor.
SNL
Aan de oostzijde is een deel ingediend als N12.06 Ruigteveld (v/a 4/A, 4/B en 4/E), zie
bijlage 8. Volgens het SNL kwaliteitsklassensysteem is de ruigte in de Stichtse Putten goed
ontwikkeld.

3.4 Kruiden- en faunarijk grasland
Het grasland in de Stichtse Putten wordt
verpacht en de overige paden worden in
eigen beheer een aantal keer per jaar
gemaaid (zie bijlage 11).
Verpachting en eigen beheer
Het verpachte grasland (zie figuur 7) wordt
minimaal 2x per jaar gemaaid en afgevoerd.
Er mag gemaaid worden vanaf 1 mei. In
2005 heeft de pachter een gedeelte
opnieuw ingezaaid, omdat hier veel
paardenbloemen stonden, dit is voor een
veeboer niet aantrekkelijk. Het heeft een
Figuur 8: verpacht grasland’
grote voorkeur dat de graslanden die nu
verpacht zijn, ook verpacht blijven. Dit levert inkomsten (rond de €400 per jaar) terwijl het
grasland verschraald wordt. Of wij ook moeten toestaan dat de pachter delen opnieuw
inzaait, is wel de vraag. Verder maait de pachter strak langs de bosranden, waardoor zich
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geen mantel-zoom vegetatie kan ontwikkelen en wordt alles in een keer gemaaid (niet
gefaseerd en zonder overhoekjes). Dit is niet gunstig voor vlinder- en andere
insectensoorten. Toch wordt hier gekozen voor verpachting. Het verpachten van het
grasland heeft hier echter een grotere prioriteit dan een ecologisch maaibeheer, omdat er
verwacht wordt dat de natuurwinst over de hele Stichtse Putten gezien minimaal zal zijn.
Het komt regelmatig voor dat de pachter zijn deel niet kan maaien, door te veel gevallen
takken of als het te nat is. Dan wordt dit deels ook door Het Flevo-landschap gemaaid. Om
2/A wordt ook jaarlijks meerdere malen gemaaid, maar er zit geen schouw op de omringende
sloot, het is heel nat en daardoor lastig maaien en het is niet essentieel voor de
toegankelijkheid van het vak. Het zou dus geen problemen opleveren als dit niet meer
gemaaid zou worden.
De pachter maait niet het volledige verpachte oppervlak, hierdoor ontstaan overhoekjes.
Daarnaast ontstaat een variatie in maaien doordat in eigen beheer op verschillende delen op
andere tijden wordt gemaaid. Ook doordat er een wandelroute door het gebied loopt die
zeker 3 keer per jaar gemaaid wordt. Dus in de Stichtse Putten wordt gevarieerd in tijd,
plaats en frequentie gemaaid.
Deze variatie in maaibeheer kan nog vergroot worden door het ontwikkelen van mantelzoomvegetaties op kansrijke plaatsen en maaien & afvoeren op eerder genoemd ruigteveld
(ten oosten van 3/F, in 3/A).
SNL
De aanwezige graslandjes zijn niet apart ingediend binnen SNL, maar als onderdeel van de
andere typen.

3.5 Overjarig riet
Op verschillende plaatsen in de Stichtse
Putten is overjarig riet te vinden. Voornamelijk
rond de Kleine Plas (zie figuur 8), maar ook
langs de noordrand van de Centrale Plas ligt
een aaneengesloten rietvegetatie. SOVON
heeft in 2011 een broedvogelmonitoring
uitgevoerd, aan de gevonden soorten is te
zien dat de Stichtse Putten van belang is voor
rietvogels.
Vogels
De meest kritische soorten baardmannetje,
rietzanger, sprinkhaanzanger, blauwborst en
snor en hebben zich gevestigd rond de kleine
plas en ten noorden van de centrale plas. Het
baardmannetje komt uitsluitend rond de kleine
plas voor. De meer kritische soorten uit de
rietvogel-groep komen niet meer voor. Deels
zijn de veranderingen in het gebied door
Figuur 9: overjarig riet rond kleine plas
voortschrijdende successie verantwoordelijk
voor het verdwijnen van deze soorten, deels is dit te wijten aan de toegenomen verstoring
door de hogere verkeersdruk op de omliggende wegen en het modelvliegveld. Kleine
karekiet, snor en baardmannetje vallen onder de roerdomp-groep. Deze groep komt voor in
nat, voornamelijk overjarig riet. Uit deze groep ontbreken eveneens de meest kritische
soorten; grote karekiet, lepelaar (alleen foeragerend waargenomen), purperreiger, roerdomp,
grote zilverreiger (alleen foeragerend waargenomen) en woudaapje. Vergeleken met de
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soorten uit 1999 is het soortenspectrum uitgedund door het verdwijnen van waterral,
waterhoen, buidelmees en een sterke afname van blauwborst (SOVON, 2011).
Vitaliteit van het riet
Een goede vitaliteit van het riet (vnl. rond de kleine plas) is van belang om zo de waarde voor
moerasvogels (en mogelijk andere flora en fauna) te behouden en eventueel te versterken.
Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het riet gefaseerd te maaien. In 1998 en 1999 zijn
pogingen gedaan om een deel van het riet aan een rietkoper te verkopen. Door zwermen
overnachtende spreeuwen bleek dit riet niet oogstbaar. Inmiddels is het riet gedegenereerd,
waardoor er voor overwinterende baardmannen weinig rietzaad beschikbaar is.

3.6 Oeverzone en water
In de Stichtse Putten ligt een aantal grotere
waterlichamen, de centrale plas, de kleine plas
en twee brede watergangen. Tijdens de
ontgraving van de centrale- en kleine plas
werd de waterstand ter plaatse van de
afgegraven delen laag gehouden, er liepen
toen grote aantallen steltlopers en plevieren
op de slikkerige delen en ondiepe plasjes. Na
stopzetten van de onderbemaling is de
waterstand enkele decimeters gestegen en
heeft zich hier een ondiepe plas gevormd. De
Centrale plas heeft een waterdiepte van 40 –
50 cm. Het water is vrij troebel (door
voedselrijkdom en kleiige ondergrond) en de Figuur 10: kleine plas
vegetatie in de plas wordt gedomineerd door
smalle waterpest. Meestal staat er in de kleine plas ca. 10 cm water op de (zeer zachte)
bodem.
Nog geen beheer
In de kleine- en centrale plas en de twee
brede watergangen is na aanleg geen beheer
uitgevoerd. Het merendeel van de sloten
langs de wegen wordt door de wegbeheerders
zowel in de zomer als het najaar uitgemaaid;
de interne sloten alleen in het najaar. De
brede en diepe sloot langs rijksweg A27 wordt
niet of incidenteel uitgemaaid. Op een deel

Figuur 11: brede watergang

van de sloten ligt een schouwplicht, dit kost
ons hier rond de €300 per jaar aan
uitbesteed werk. Een aannemer maait dan
langs de schouwsloten (zie bijlage 11).

Beheer in de kleine- en centrale plas lijkt de
komende jaren ook niet nodig. De rietkraag
rond de plassen is redelijk stabiel en breidt
zich niet snel uit in het water.

Figuur 12: centrale plas
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Vogels
Het ondiepe water van de kleine plas wordt inciddenteel door voedselzoekende lepelaars
bezocht. In droge tijden kunnen ook steltlopers (kluut, zwarte ruiter, groenpootruiter, witgatje
e.d. ) hier terecht. Voor eenden is deze plas minder aantrekkelijk. De grote plas wordt wel
geregeld door vele honderden eenden (wintertaling, slobeend, krakeend, kuifeend en
tafeleend) en ganzen als rust- of voedselgebied benut. Daarnaast hebben hier in 2011
zestien watervogelsoorten gebroed, waaronder 4 dodaars, 2 krooneenden, 6 slobeenden en
14 krakeenden. Langs een van de brede watergangen heeft in 2011 een ijsvogel gebroed.
Verder is de zeearend in de Stichtse Putten waargenomen en de visarend meerdere malen.
OCMNL en vogels
Zoals aangegeven in paragraaf 2.5 zijn er concrete plannen om een groot gebouw (OCMNL)
te bouwen ‘in’ v/a 2/A, ten noorden van v/a 1/A. Om het effect van dit gebouw op de Stichtse
Putten en haar complementaire relatie met het Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer
Zuidoever te bepalen is hier onderzoek gedaan naar watervogels. In het Natura2000-gebied
foerageren jaarrond grote aantallen aalscholvers (160-190 vogels), met sterk verhoogde
aantallen in september en oktober. De Stichtse Putten wordt door de aalscholver gebruikt als
slaapplaats. Samen met de slaapplaats bij de Hollandse Brug (enkele honderden tot bijna
500 vogels) is de Stichtse Putten (ca. 50 tot 100 vogels) een van de weinige, en dus zeer
belangrijke, slaapplaatsen voor aalscholvers in de regio IJsselmeergebied.
De aalscholver is weinig flexibel in het zoeken van een nieuwe slaapplaats, hij kent een grote
honkvastheid. De twee genoemde slaapplaatsen zijn van belang voor het behoud van de
gewenste aantallen aalscholver in Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever.
Door de verstoringsgevoeligheid van rust- en slaapplaatsen van de aalscholver, bevinden
deze zich altijd in een rustig, slecht toegankelijk gebied zoals de Stichtse Putten. Naast
aalscholvers maken tafeleend, kuifeend, nonnetje e.a. gebruik van de Stichtse Putten.
Modelvliegveld en vogels
Ten zuiden van de centrale plas ligt een modelvliegveld. De activiteiten rond het
modelvliegtuigveld zijn verstorend voor de aanwezige fauna en in strijd met onze
doelstellingen. Nu worden jaarlijks wilgen tussen de centrale plas en het veld afgezet, zodat
er boven de plas gevlogen kan worden. Zeker in relatie tot bovenstaande conclusies moet er
nagedacht worden over de effecten van het modelvliegveld op de fauna in de centrale plas.
Er wordt gevlogen boven de plas en mogelijk ook met bestuurbare bootjes gevaren. Als er
vliegtuigjes in de plas vallen, worden deze er per boot uitgehaald. Daarnaast is door
medewerkers van Het Flevo-landschap waargenomen dat er achter vogels aan gevlogen
wordt (waarschijnlijk om de door hen gebruikte thermiek op te zoeken). Allemaal verstorende
activiteiten die niet passen binnen de natuurfunctie van de Stichtse Putten en zeker niet
binnen de complementaire relatie met een N2000-gebied. Vanuit natuurdoelstellingen in het
gebied en de complementair relatie met een N2000-gebied is het daarom wenselijk om de
wilgen tussen de centrale plas en het modelvliegveld niet meer af te zetten, maar juist
bescherming te laten bieden.
SNL
De grote- en kleine plas en de twee watergangen zijn ingediend als N04.02 Zoete plas. De
oeverzones zijn ingediend als N05.01 Moeras (zie bijlage 9). Beide zijn volgens de SNL
kwaliteitsklassen beoordeling matig ontwikkeld. In vak 4 ligt nog een poel (4/D), deze is
ingediend als L01.01 Poel en klein historisch water, maar deze kan van de kaart gehaald
worden, deze poel is volledig dichtgegroeid en opgegaan in de ruigte.

3.7 Aanwezige flora & fauna
Naast het plaatsen van een kerkuilenkast en een torenvalkkast in 2009 is er geen beheer
uitgevoerd dat specifiek gericht is op het beschermen van soorten of soortgroepen. De

18

Beheerplan Stichtse Putten 2012-2018
kerkuilenkast wordt jaarlijks gebruikt door kerkuilen en in de torenvalkkast heeft in 2011 een
torenvalk gebroed.
Vogels
De gehele Stichtse Putten is in 2011 door SOVON geïnventariseerd op broedvogels. Deze
inventarisatie is vergeleken met een inventarisatie uit 1999.
“De Stichtse Putten is sinds 1999 alle steltlopers kwijtgeraakt. Daarmee in lijn ligt het
verdwijnen van zomertaling, graspieper en gele kwikstaart. Ervoor in de plaats zijn eenden
en ganzen gekomen, waarbij de grauwe gans met 59 paren reeds bijzonder talrijk is. Bij de
moerasvogels is het soortenspectrum uitgedund door het verdwijnen van waterral,
waterhoen, buidelmees en een sterke afname van blauwborst. Opmerkelijk is de snor als
nieuwe broedvogel. In het ouder geworden bos zijn grote bonte specht, boomkruiper en
matkop toegenomen en vestigde zich de boomklever. De destijds nog behoorlijk talrijke
spotvogel was in 2011 verdwenen. Bij een natuurlijke successie in terreinen op relatief rijke
gronden, zoals in Flevoland, is de verwachting dat een terrein van grasachtige (riet, zeggen,
grassen) pioniersituaties via wilgenstruweel in een (moeras)bos verandert. In veel van de in
2011 onderzochte terreinen is dit proces versneld door al in de beginfase bos aan te planten.
Vanwege de geringe fluctuaties in waterstanden en de onwaarschijnlijkheid van het
voorkomen van branden, kan deze successie alleen door menselijk toedoen in de vorm van
graven, kappen of begrazen met vee worden vertraagd of omgebogen. In het algemeen geldt
dat hoe meer beheeringrepen in een gebied zijn getroffen, hoe meer successiestadia er te
vinden zijn en hoe groter het arsenaal aan broedvogels. Het achterwege laten van
(rigoureuze) beheeringrepen leidt daarentegen tot een geleidelijke afname van het aantal
broedvogels. Wij pleiten er voor om bij evaluatie van beheer rekening te houden met een
geleidelijke afname van het aantal soorten en daarbij dus niet de conclusie te trekken dat er
slecht is beheerd. De verwachting is dat op de langere termijn bij het rijper worden van de
bossen, het soortenspectrum zich weer zal uitbreiden (SOVON, 2011)”.
Insecten
Naast enkele losse waarnemingen zijn er geen gegevens over insecten uit de Stichtse
Putten. In 2011 zijn een grote roodoogjuffer en een paardenbijter waargenomen. In 2012 zijn
een azuurwaterjuffer (zie figuur 13) en een vroege glazenmaker gezien (zie figuur 14). Er
vlogen ook bonte zandoogjes en witjes (spec.). Wat betreft vlindersoorten zou het gebied
interessant kunnen zijn op de iets ruigere, bloemrijke delen.

Figuur 13: vroege glazenmaker

Figuur 14: azuurwaterjuffer

19

Beheerplan Stichtse Putten 2012-2018
Flora
De Stichtse Putten heeft een voedselrijke, jonge bodem met een beperkte kolonisatie van
soorten. Dit is te zien aan de vegetatie. Brandnetel en kleefkruid zijn dominant in de
ondergroei van bosvakken, brandnetel en riet veelal op de ruigere delen. Op gemaaide delen
is een iets soortenrijkere vegetatie te zien, met algemene plantensoorten als scherpe en
kruipende boterbloem, madelief, zachte ooievaarsbek, smalle- en grote weegbree. In de
minder vaak gemaaide delen komt veel akkerdistel (zie figuur 16) voor, een zeer belangrijke
nectarbron voor insecten. Langs de toegangsweg naar het modelvliegveld liggen
verschillende groeiplaatsen van dolle kervel.

Figuur 15: dolle kervel
Figuur 16: akkerdistel

Paddenstoelen
Van de paddenstoelenflora in de Stichtse Putten is weinig
bekend. In 2011 zijn meerdere rode kelkzwammen waargenomen
in v/a 2/G06 (pers. med. Rob Timmerman, zie figuur 17).
De rode kelkzwam is zeer zeldzaam.
Faunatunnel en duiker
Door de A27 is de verkeersdruk op de Gooise weg behoorlijk
hoog. Onder de Gooise weg en de parallelweg ligt een
faunatunnel (zie bijlage 1). Aan sporen aan de Stichtse Putten
kant is te zien dat deze goed gebruikt wordt. Een degelijk
hekwerk zorgt er voor dat dieren op andere plaatsen niet de weg Figuur 17: rode kelkzwam
op kunnen. Enkele honderden meters ten zuidoosten van de faunapassage ligt een brede
afwateringsduiker onder de Gooise weg door.

3.8 Overig beheer
Hoogspanningslijnen
Door het gebied lopen hoogspanningslijnen, aangegeven op de kaart in bijlage 11. Als
terreinbeherende organisatie is Het Flevo-landschap verplicht om de opgaande beplanting
onder de hoogspanningslijnen te verwijderen en wij moeten zorgen dat de locaties waar de
masten staan bereikbaar worden of bereikbaar blijven. Dit is contractueel vastgelegd.
Zwerfafval
Het opruimen van zwerfafval blijft in al onze gebieden een terugkerend probleem en een
terugkerende kostenpost. In de Stichtse Putten kost dit ons jaarlijks gemiddeld €120 aan
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werk. Er werd regelmatig afval gedumpt op verharde weg richting het modelvliegveld. De
slagboom die op ca. 150 m. van de weg af gelegen was, is verplaatst naar vlak bij de
openbare weg. Er kunnen nu nog een paar auto’s staan. Door deze verandering in inrichting
wordt er nauwelijks nog afval gedumpt en zijn er twee slagbomen vervallen (dus minder
onderhoud).
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4 Landschap, cultuurhistorie en recreatie
4.1 Landschap: waarden en beheer
De Stichtse Putten is een waterrijk bosgebied dat de ‘Poort van Flevoland’ vormt als entree
naar het ‘Nieuwe land’, goed zichtbaar vanaf de Stichtse brug/A27. Zoals gezegd is de
Stichtse Putten een soort ‘Madurodam’ van Het Flevo-landschap. Landschap is de
belangrijkste nevenfunctie van het gebied. Kenmerkend voor de Stichtse Putten is de
ondiepe plas in het centrum van het gebied. Deze vogelrijke plas wordt omzoomd door
rietkragen, graslandjes en gemengd loofbos. Het geheel vormt vooral voor het inkomende
verkeer over de hooggelegen Stichtse brug een fraai landschapsbeeld (zie figuur 17).

Figuur 18: Centrale plas vanaf de A27

In het gebied is een laanstructuur aanwezig (v/a 2/F) met populieren. Door de beperkte
functie van deze laan en het relatief intensieve onderhoud, wordt ervoor gekozen om deze te
onderhouden tot de kosten te hoog worden.
Langs de Gooise weg ligt een eikenlaan die door Het Flevo-landschap beheerd wordt. Wij
voeren hier alleen het groot onderhoud uit. Deze eikenlaan komt met de verdubbeling van de
Gooise weg deels te vervallen.

4.2 Cultuurhistorie: waarden en beheer
De Stichtse Putten heeft naast haar ontstaansgeschiedenis (als onderdeel van Flevoland) en
een scheepwrak (zie bijlage 1) geen belangrijke cultuurhistorische waarden. Cultuurhistorie
is een beperkte nevenfunctie van het gebied.

4.3 Recreatie: waarden en beheer
Door de afstand van de Stichtse Putten tot woonkernen, de kleine oppervlakte van het
gebied en een laag voorzieningenniveau, maken recreanten weinig gebruik van de Stichtse
Putten.
Kenmerken
De weg naar het modelvliegterrein is per auto toegankelijk voor leden van de
modelvliegtuigclub. Er zijn geen fietspaden of ruiterpaden aanwezig. Er zijn wel
wandelpaden aanwezig, er loopt een niet bewegwijzerde rondgaande route (niet alleen over
ons terrein) en een doorgaande, deze is onderdeel van de lange afstandsroute Flevoland
Zuidlob. Verder is er geen parkeerplaats, bankje of infopaneel. Het gebied wordt gebruikt
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door wandelaars en de modelvliegtuigclub. Honden zijn toegestaan onder appèl, ruiters en
vissers zijn niet toegestaan.
Een beperkte toename van de recreatiedruk zal de andere functies niet schaden, mits de
plassen ontzien worden. De recreatieve potentie is echter te laag door de afstand tot de
woonkernen en de kleine oppervlakte van de Stichtse Putten om hierop in te zetten.
Recreatie is een nevenfunctie van het gebied.
Beheer
Er wordt relatief (in vergelijking tot natuur) veel geld uitgegeven aan recreatie in de Stichtse
Putten. Het onderhouden van de beperkte voorzieningen is arbeidsintensief. De paden die
niet door de pachter gemaaid worden, worden in eigen beheer meerdere malen per jaar
gemaaid en de takken die over de paden hangen moeten eens in de paar jaar gesnoeid
worden. Rondom bebording en slagbomen wordt jaarlijks ook meerdere malen gemaaid en
hier moet regelmatig onderhoud aan gepleegd worden (o.a. ketting slagboom vervangen,
palen vervangen, borden schoonmaken). Door het naar voren halen van een van de
slagbomen (staat nu vooraan de verharde toegangsweg) om vuilnis dumpingen te
verminderen zijn twee slagbomen vervallen. Nu staan er 6 slagbomen in het gebied.
Met behulp van het padenplan (Flevo-landschap, 2011) is bekeken met welke frequentie de
paden gemaaid moeten worden om aan hun functie te moeten voldoen.
Mogelijkheden
De recreatiedruk zal wel kunnen toenemen door de bouw van het OCMNL. Een deel van de
werknemers zal een lunchwandeling maken in de Stichtse Putten. Mogelijk kunnen het
OCMNL en de modelvliegtuigclub een bijdrage leveren aan de kosten voor beheer voor
recreatie in de vorm van sponsoring of adoptie van een deel van de Stichtse Putten.
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5 Toekomstvisie
In hoofdstuk 2 is een gebiedsbeschrijving gegeven van De Stichtse Putten, in hoofdstuk 3 en
4 zijn de kenmerken en waarden van het gebied beschreven en is het beheer van de
afgelopen jaren kort geëvalueerd. Deze hoofdstukken vormen een kader voor de
toekomstvisie van de Stichtse Putten
Integrale visie
‘Een waterrijk gebied met vochtige bossen en vele overgangen tussen natuurtypen.’
Natuurvisie
Verbindingszone
Overgangen
Biodiversiteit
Variatie
Rust

De plassen en het moeras vormen de kern van de grote
variatie aan natuurtypen met geleidelijke overgangen. Het
gebied vormt een belangrijke stapsteen. Er is ruimte voor
water- en rietvogels. De bosvakken worden ouder en
structuurrijker, met soorten van oudere bossen en vochtige
omstandigheden. Op de centrale plas heerst rust voor de vele
watervogels die hier komen overnachten, foerageren of
broeden.

Visie op landschap

De Stichtse Putten biedt een mooi uitzicht voor voorbijgangers.

Visie op recreatie

Recreatie is een beperkte functie van het gebied, heeft weinig
potentie en wordt dus beperkt gefaciliteerd.

Visie op houtproductie
Geen doelstelling
Wel houtoogst

Er wordt hout geoogst middels geïntegreerd bosbeheer,
waarbinnen natuur, toekomstige houtoogst, landschap en
recreatie aandacht krijgen, afhankelijk van de daarvoor
gestelde doelen.

Visie op cultuurhistorie

Het ontwerp van de Stichtse Putten blijft zichtbaar en laat een
stukje cultuurhistorie zien.
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6 Beheerdoelen en -maatregelen
Om van een toekomstvisie naar maatregelen per vak en afdeling te komen, worden in dit
hoofdstuk de beheerdoelen en de daarvoor te gebruiken maatregelen genoemd. Deze
doelen en maatregelen vormen een handvat en achtergrond voor de maatregelen per
vak/afdeling (bijlage 10), te zien op de kaart in bijlage 11.

6.1 Natuur
Beheerdoelen
1. Behouden en versterken van de functie als water- en moerasvogelgebied.
2. Mantelzoom ontwikkelen: geleidelijke overgangen van bos naar gras op kansrijke
plaatsen.
3. Gevarieerd bos met de nadruk op soorten van vochtige omstandigheden.
4. Meer kruiden en overhoekjes in graslandjes
5. Verkennen mogelijkheden begrazing
Beheerdoel 1: Behouden en versterken van de functie als water- en moerasvogelgebied
Om dit beheerdoel te bereiken:
de wilgen tussen de centrale plas en het modelvliegveld behouden en niet meer
afzetten;
de vitaliteit van het riet in de gaten houden en deels maaien en afvoeren in de
winterperiode (indien mogelijk).
Beheerdoel 2: Geleidelijke overgangen (mantelzoomvegetaties)
Op de aangegeven plaatsen op de kaart in bijlage 11 kan bij het uitvoeren van een dunning
het ontwikkelen van een mantel(zoom) worden meegenomen bij bosbeheer. Mogelijk zijn er
meer kansrijke locaties, dit kan bij de voorbereidingen van een houtoogst bekeken worden.
Bij een mantel(zoom) in het bosvak moet uit beide aanliggende bosvakken een strook van 14
meter weggehaald worden. Hierbij kan een enkele dikke boom blijven staan. In de
ondergroei is veel vlier aanwezig, de aannemer hoeft hier niet voorzichtig mee te zijn, maar
er moet >50% van de vlier blijven staan. Bij het ontwikkelen van een mantel(zoom) aan de
zuidrand van de Stichtse Putten, zal 14 meter voldoende zijn. Als er geld is, kan er her en
der meidoorn en sleedoorn worden aangeplant om de functie als mantel-zoomvegetatie te
verbeteren (zie memo bosrandbeheer).
Beheerdoel 3: Gevarieerd bos met de nadruk op soorten van vochtige omstandigheden
Er wordt gedund middels geïntegreerd bosbeheer.
Aandachtspunten hierbij naar volgorde van belangrijkheid:
Natuur
o de meeste aandacht zal uitgaan naar ‘vochtig loofhout’, een groep
boomsoorten die past bij de abiotiek van het gebied. Hieronder vallen populier
(zwarte), wilg, els, es en eventueel berk.
o variatie binnen en tussen de bosvakken, aanwezigheid van dikke bomen,
dode bomen, etc.
o ontwikkelen van mantelzoomvegetatie.
o bij inplanten wegedoorn/sporkehout meenemen in het assortiment
(bijvoorbeeld in gaten in bosvakken of in de mantel-zoomvegetatie)
Houtproductie
o optimaliseren van houtkwaliteit waar dit de natuurfunctie niet belemmert
Recreatie
o er is weinig recreatie, dus deze functie komt op de laatste plaats bij het
bepalen van toekomstbomen en blessen.
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Als er geoogst gaat worden, kunnen de bomen op de strook grond waar de verbreding van
de Gooise weg komt te liggen, ook meegenomen worden.
Beheerdoel 4: Meer kruiden en overhoekjes in graslandjes
In de verpachte graslanden mag niet meer opnieuw ingezaaid worden, zodat kruiden een
kans krijgen om zich te vestigen. Verder zal het maaibeheer hier ongewijzigd blijven.
In de delen die in eigen beheer gemaaid worden, kan maaibeheer aangepast worden;
ontwikkelen van mantelzoomvegetaties op kansrijke plaatsen, interessante kruidenhoekjes
laten staan en gefaseerd maaibeheer. Het ruigteveld ten oosten van 3/F, in 3/A zal door
maaien en afvoeren een hogere natuurwaarde krijgen. Door klepelen neemt de waarde af,
doordat er dan een brandnetel-rietruigte zal ontstaan. Dit kan in overleg met de pachter van
de Stichtse Putten mogelijk ook door hem gemaaid en afgevoerd worden.
Beheerdoel 5: Verkennen mogelijkheden begrazing
In delen van de Stichtse Putten (vak 4 en/of 5) zal het zeker interessant zijn om begrazing in
te zetten als beheermiddel. Er moet echter eerst verkend worden of er geïnteresseerde
pachters zijn en of dit veilig te realiseren is (ivm drukke wegen).

6.2 Recreatie
Beheerdoelen
1. Behoud van (belangrijke) wegen en paden
2. Behoud van bebording en slagbomen
Beheermaatregelen
De beperkte hoeveelheid voorzieningen in de Stichtse Putten worden onderhouden. Er wordt
zo weinig mogelijk gemaaid om het gebied toegankelijk te houden.
Padenplan
Onderstaande typen refereren naar padentypen uit het Padenplan (Flevo-landschap, 2011).
Type Omschrijving
A
Beheerpad incidenteel
B

Beheerpad

C

Schouwpad

D
E

Wandelpad
Wandelpad plus

In de Stichtse Putten
Alle paden die niet verpacht worden en geen onderdeel zijn
van de wandelroute.
Was voorheen aanwezig (rond 2/A), maar er is besloten om
deze te laten vervallen.
Zie kaart in bijlage 11. Langs vak 4 en 5 wordt in eigen
beheer gemaaid, de rest wordt uitbesteed.
Wandelroute aangegeven in bijlage 11.
Niet aanwezig.

Mogelijk verandert de recreatiedruk door de bouw van het OCMNL. Hier kan dan t.z.t. op
ingespeeld worden.

6.3 Cultuur
Voor cultuur zijn geen expliciete beheerdoelen, het scheepswrak zal behouden blijven.

6.4 Overig
Hoogspanningsmasten en –lijnen
Te hoog opgaande begroeiing onder de hoogspanningslijnen moet worden afgezet en de
hoogspanningsmasten moeten toegankelijk zijn voor Nuon, dus hier moet een pad naartoe
zijn.
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Zwerfafval
Zwerfafval dat wordt gedumpt in de Stichtse Putten moet worden opgeruimd.
Schouw
De sloten die onder de schouwplicht vallen moeten worden gemaaid.
Modelvliegveld
Er moet contact onderhouden worden met de modelvliegtuigclub voor een goede
samenwerking en verstandshouding. Ook moeten er afspraken gemaakt worden ter
voorkoming van verstoring.
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7 Communicatie en participatie
De communicatie en participatie rondom de Stichtse Putten is beperkt en niet kansrijk.
Weinig mensen maken gebruik van de Stichtse Putten, dus er zal weinig inzet op
communicatie nodig zijn.
Actoren
Er moet rekening gehouden worden met verschillende partijen:
Modelvliegtuigvereniging
pachters
OCMNL
gemeente Zeewolde
Nuon (hoogspanningsmasten)
Educatie
Er mogen excursies aangevraagd worden in de Stichtse Putten, maar er wordt hiervoor zeer
weinig interesse verwacht.
Participatie
Voor monitoring van flora en fauna zal contact gezocht worden met monitoringsvrijwilligers.
Omdat het beheer in de Stichtse Putten zich voornamelijk op fauna richt, hebben vogels en
insecten hierin de voorkeur.
T.z.t. kan contact gezocht worden met het OCMNL om te kijken welke mogelijkheden er zijn
voor samenwerking, sponsoring, adoptie, etc.
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8 Monitoring en evaluatie
Om te kunnen beoordelen of het beheer in de Stichtse Putten al dan niet succesvol is en of
het zinvol is om in de toekomst op dezelfde voet door te gaan, is het van belang om de
huidige toestand en ontwikkelingen van de Stichtse Putten te monitoren. Daarnaast is er
vanuit SNL een verplichting om een aantal soort(groep)en te inventariseren, om de
natuurkwaliteit van de Stichtse Putten te kunnen beoordelen.

8.1 Verplichte monitoring SNL
In de Stichtse Putten zijn 4 beheertypen aanwezig waarvoor Het Flevo-landschap een
monitoringsverplichting heeft. In de bijlagen 7 t/m 9 is te zien welke factoren voor de
verschillende natuurbeheertypen gemonitord moeten worden, met welke methode en met
welke frequentie. Een deel van deze monitoring hoeft niet door de terreinbeherende
organisatie te doen, maar wordt gedaan door o.a. het waterschap. In bijlage 2 is een kaart
met de ligging van de SNL-typen te zien. In de Stichtse Putten komt ook beheertype N04.02
Zoete plas (16,6 ha) voor. Dit type wordt nog uitgewerkt omdat nog wordt overlegd met
waterschappen en Rijkswaterstaat over monitoring die al plaatsvindt en aansluiting op de
Kaderrichtlijn Water en is nu nog niet opgenomen in het monitoringsplan. Onderstaande
tabel geeft een overzicht van de monitoring die wij voor SNL (laten) uitvoeren per
natuurbeheertype.
Parameter
SNL-type
Structuurelementen N14.03 Haagbeuken- en essenbos
N05.01 Moeras
N12.06 Ruigteveld
Planten
N14.03 Haagbeuken- en essenbos
N05.01 Moeras
Broedvogels
N14.03 Haagbeuken- en essenbos
N05.01 Moeras
N12.06 Ruigteveld
Libellen
N05.01 Moeras
Vegetatie

N05.01 Moeras

Methode
Bosstructuurkartering
Bepalen bedekking

Frequentie
12 jaar
6 jaar

inventarisatie
6 jaar
kwalificerende soorten
BMP-B kwalificerende 6 jaar
soorten
Inventarisatie
6 jaar
kwalificerende soorten
Vegetatiekartering
12 jaar

8.2 Monitoringsdoelen Flevo-landschap
De huidige waarde van de Stichtse Putten voor vogels (o.a. rietvogels, watervogels) willen
we behouden en waar mogelijk versterken. Om dit te kunnen doen, moeten we in de gaten
houden welke vogelsoorten in de Stichtse Putten aanwezig zijn en hoe het voorkomen van
aantallen en soorten verandert. Hier kunnen we dan eventueel met beheer op inspelen.
Daarnaast zijn insecten een belangrijke doelgroep van het beheer van Het Flevo-landschap
in de Stichtse Putten (mantelzoombeheer, overhoekjes, gefaseerd maaien, waterpartijen).
Om te bepalen of de voorgenomen beheermaatregelen succesvol zijn, is het van belang om
te onderzoeken wat de resultaten zijn binnen de insectenpopulatie. Vlinders en libellen
vormen geschikte indicatoren voor de gehele insectengemeenschap en zijn relatief makkelijk
te herkennen en te monitoren. Daarom willen we vlinders en libellen inventariseren.
Wat betreft flora is het interessant om in de gaten te houden of er bijzondere plantensoorten
verschijnen. Voor beheer en beheerevaluatie heeft een algehele inventarisatie nog geen
meerwaarde, door de jonge, voedselrijke bodem.
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Parameter
Planten
Broedvogels
Libellen
Vlinders

Methode
controleren op aandachtssoorten
BMP-B kwalificerende soorten
Inventarisatie alle soorten
Inventarisatie alle soorten

Frequentie
6
6
6
6

8.3 Monitoringsplan
Parameter
Structuurelementen
Planten
Broedvogels
Libellen
Vegetatie
Vlinders

Methode
Bosstructuurkartering
Bepalen bedekking
Inventarisatie kwalificerende soorten
BMP-B kwalificerende soorten
Inventarisatie alle soorten
Vegetatiekartering
Inventarisatie alle soorten

Frequentie
12 jaar
6 jaar
6 jaar
6 jaar
6 jaar
12 jaar
6

Gebied
SNL-type
SNL-type
Hele gebied
Hele gebied
Hele gebied
SNL-type
Hele gebied

30

Beheerplan Stichtse Putten 2012-2018

Bronnen
Flevo-landschap, 2011. Beleidsplan Flevo-landschap.
Flevo-landschap, 2011. Natuurvisie Flevo-landschap. Beleid & Kwaliteit
Flevo-landschap, 2011. Quickscan Flevo-landschap. Beleid & Kwaliteit.
Jansen, P & M. van Benthem, 2008. Bosbeheer en biodiversiteit. Uitgave van Stichting
Matrijs, Utrecht in samenwerking met Stichting Probos, Gelders Landschap en
Geldersche Kasteelen. ISBN 9789053453544
Manen, W. van & S. Deuzeman, 2011. Broedvogels van enkele terreinen van Het Flevolandschap in 2011. SOVON-inventarisatierapport 2011. SOVON Vogelonderzoek
Nederland, Nijmegen.
Provincie Flevoland, 2011. Natuurbeheerplan Flevoland 2011.
(http://www.flevoland.nl/producten-en-diensten/ter-inzage/natuurbeheerplanflevolan/Natuubeheerplan_2011-(alleen-tekst).pdf)
Stortfelder, A.H.F., K.W. van Dort, J.H.J. Schaminée & N.A.C. Smits, 1999. Beheer van
bosranden. Stichting Uitgeverij KNNV, Utrecht.
Weeda, E.J., R. Westra, Ch. Westra & T. Westra, 1985-1994. Nederlandse oecologische
flora. Wilde planten en hun relaties deel 1 – 5. IVN, VARA, Vewin, Amsterdam. ISBN
90-6301-024-9.

Waarneming.nl, geraadpleegd: mei 2012
www.bodemdata.nl, geraadpleegd: oktober 2011.
Natuurkennis.nl, geraadpleegd: mei 2012

31

Beheerplan Stichtse Putten 2012-2018

Bijlage 1: Toponiemenkaart Stichtse Putten
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Bijlage 2: Kaart SNL
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Bijlage 3: Vak/afdelingen kaart Stichtse Putten
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Bijlage 4: Bodem- en grondwatertrappenkaart
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Bijlage 5: Waterhuishouding
Doordat het kerngebied van de Stichtse Putten ingeklemd ligt tussen doorgaande wegen,
vormt het een min of meer afgezonderd geheel ten opzichte van het overige open water in
Flevoland. Slechts op één plaats staat het slotenstelsel van het kerngebied in verbinding met
het polderwater, namelijk via een brede buis onder de Gooise weg door naar de Hoge vaart.
Hoewel deze duiker niet nauwgezet vrijgehouden wordt van begroeiing, drijfvuil e.d., is deze
duiker toch in staat voldoende water af te voeren om zorg te dragen voor een goede
ontwatering van de Stichtse Putten.
Gedurende periodes met hoge waterstanden in de Hoge Vaart stroomt water via deze duiker
via een “kronkelige” route het kerngebied binnen en dit leidt dan tot een duidelijke
peilverhoging in de plassen en sloten van de Stichtse Putten. De peilverhoging kan enkele
decimeters bedragen.
Het bosgedeelte is voldoende ontwaterd. Er zijn geen problemen met de beworteling van de
bomen en begaanbaarheid van de bospaden.
De grondwatertrap van de Stichtse Putten is IV (hoogste waterstand 40- 80 cm –mv, diepste
waterstand lager dan 120 cm –mv.) De bodem bestaat uit lichte klei en is kalkrijk.
De waterstand in het natuurbos langs de Gooimeerdijk is aanzienlijk hoger. Hier is
toestroming van dijkskwel. Daardoor staat in natte periodes plaatselijk water tot op het
maaiveld. Het waterschap heeft in 2011 de dijkvoet met een dikke laag grond opgehoogd. Dit
kan invloed hebben op de waterstand in dit natuurbos.
Bij de afwerking van het ontgraven zanddepot heeft Rijkswaterstand 3 stuwen geplaatst om
het mogelijk te maken de waterstand in de brede watergangen en grote plas op te kunnen
stuwen/op peil te houden.
Deze houten stuwen zijn geplaatst bij:
-in de noordwestpunt van de brede watergang nabij steunpunt provincie/wegsloot A27,
-in de noordwestpunt van de brede watergang nabij grote plas/wegsloot A 27 en
- aan de noordoostpunt van de grote plas nabij de faunapassage parallelweg.
De functie van deze stuwen is gering. Binnen het kerngebied is namelijk sprake van weinig
aanvoer van kwelwater. Daardoor volgt de waterstand het verloop van neerslag/verdamping.
Daarnaast is in de taluds van de watergangen geen waterkerende folie aangebracht,
waardoor het opgestuwde water via de bodem naar lagere delen kan afstromen.
Bij de stuw nabij de faunapassage heerst dan ook meestentijds aan beide zijde van de stuw
een gelijke waterstand: ca. 10 cm beneden de drempel van de stuw. Dit is ongeveer 520
cm – NAP.
Op momenten van verhoogd waterpeil in de Hoge Vaart stijgt ook de waterstand bij de stuw
en kan het water de plassen in stromen. De plassen van de Stichtse putten vervullen
daardoor ook een rol als opvanggebied van water op momenten van overvloedige neerslag.
De grote plas heeft een waterdiepte van 40 – 50 cm. De waterkwaliteit is goed. Geen
problemen met algenbloei, goed doorzicht en veel waterplanten.
De kleine plas staat via de rietzoom in verbinding met de wegsloot en daarmee ook met de
Hoge Vaart. Het water kan via de rietzoom rond de kleine plas in- en uitstromen. Meestal
staat er ca. 10 cm water op de bodem van de kleine plas. Deze plas wordt af en toe benut
door voedselzoekende lepelaars. In droge tijden kunnen ook steltlopers (kluut, zwarte ruiter,
groenpootruiter, witgat e.d. ) hier terecht. Voor eenden is deze plas minder aantrekkelijk. De
grote plas wordt wel geregeld door vele honderden eenden (wintertaling, slobeend,
krakeend, kuifeend en tafeleend) en ganzen als rust- of voedselgebied benut.
Over de visrijkdom is weinig bekend. Daar de plassen en watergangen in verbinding staan
met de Hoge Vaart zullen de algemene soorten wel aanwezig zijn. In de wegsloot zijn kleine
groepjes stekelbaars waargenomen.

36

Beheerplan Stichtse Putten 2012-2018
Het merendeel van de sloten langs de wegen wordt door de wegbeheerders zowel in de
zomer als het najaar uitgemaaid; de interne sloten alleen in het najaar. De brede en diepe
sloot langs rijksweg A 27 wordt niet of incidenteel uitgemaaid. Deze sloot staat in verbinding
met de sloot langs de parallelsloot.

Opmerking:
Het functioneren als opvanggebied van water in periodes met overvloedige neerslag zou
kunnen worden verbeterd door met een kleine windmolen de waterstand in de grote plas
enkele decimeters te verlagen. (Dit kan gevolgen hebben voor de functie van voedsel- en
rustgebied voor watervogels. Waarschijnlijk worden de mogelijkheden voor steltlopers en
plevieren daarmee wel groter. Bij hoog water in de Hoge Vaart kan het water over de stuw
de plas met verlaagd waterpeil binnenstromen. Het verdient aanbeveling een kortere
aanvoerroute tussen Hoge Vaart en grote plas te creëren (nieuwe duiker onder
parallelweg).

37

Beheerplan Stichtse Putten 2012-2018

Bijlage 6: Inrichting en beheer
Bosbeheer
december 2004: In 2004 is populierenhout op stam verkocht, dit was een reguliere dunning van 50 %
en Heykra heeft de oudste duurzaam loofhout vakken voor brandhout gedund.
september 2009: De geplande dunningen zijn bekeken.
januari 2010: Bomen geblest voor de geplande dunning.
februari 2010: De 3 vakjes populier zijn gezaagd.
april 2010: De woelpoot is door de hout uitrijpad gehaald. Verder herstel was niet nodig. Het uitrijden
van het hout was niet zo veel en heeft onder mooie droge omstandigheden plaats gevonden.
juli 2010: Ca. 50 % van de populieren is met de storm beschadigd. Heel veel bomen zijn op 4, 5, 6 m.
hoogte afgebroken. Het Priempad was helemaal gebarricadeerd, ook het toegangspad naar het
modelvliegveldje. Een aantal wilgen in het natuurhoekje NZ 1 zijn ook omgewaaid. Het clubgebouw
van de modelvliegvereniging heeft wonderlijk geen schade opgelopen.
Van Werven is begonnen om alles op te ruimen. De weg, nabij NZ 1 en het pad naar modelvliegveldje
als eerste. De 3 vakjes die afgelopen winter gedund zijn, zijn bijna voor 100 % vernield.

Beheer bosrand, struweel en ruigte
Beheer kruiden- en faunarijk grasland
augustus 2005: De betreffende pachter heeft het verzoek gedaan en ondertussen ook al uitgevoerd
om een gedeelte opnieuw met gras in te mogen zaaien. Er stond erg veel paardenbloemen wat voor
een veeboer toch niet zo aantrekkelijk is.

Beheer moeras, oeverzone en water
november 2006: Sloten en greppels gemaaid om het groeien van houtige gewassen tegen te gaan.
november 2008: Taluds sloten en greppels gemaaid.
november 2009: De taluds van de interne sloten zijn gemaaid.
december 2010: De tussensloot is nu gemaaid nadat het hout langs de sloten is opgeruimd.

Flora & fauna beheer
februari 2009: Nabij het modelvliegveldje samen met kerkuilenwerkgroep Flevoland en 2 personen
van het modelvliegveld is er een kerkuilenkast en een torenvalkkast opgehangen. De mensen van het
modelvliegveld hebben de kasten gemaakt. De vliegers van het modelvliegtuigjes hebben best last
van muizengaten en molshopen. Tijdens vossendrijfjacht zijn in de St. Putten 7 vossen gezien en 6
geschoten.
februari 2011: Tijdens een vossendrijfjacht zijn 7 vossen gezien en zijn er 4 geschoten. Tevens
werden 14 reeën geteld, enkele houtsnippen en 2 uilen (onbekend wat voor uilen) gezien.
november 2011: In de sloot tegen het Priempad is een ijsvogel gezien.

Landschappelijk beheer
december 2004: In de eikenlaan langs de Gooiseweg de vlierenopslag verwijdert ten behoeve van de
te planten eiken die langs de Meerkoetenweg over zijn gebleven. In deze laan waren heel veel bomen
uitgevallen.
januari 2005: De eikenlaanbomen die er te veel waren voor de Meerkoetenweg zijn hier geplant in de
eikenlaan die parallel loopt met de Gooise weg.
december 2006: Enkele dode eiken in een laan vervangen voor nieuwe.
december 2008: 1 eiken laanboom ingeboet.
januari 2009: Nabij het steunpunt van de provincie hebben we verschillende wilgen geknot.
november 2009: In de laanbomen structuur zijn de er al langer liggende uitgewaaide takken en
boomtoppen opgeruimd.

Cultuurhistorisch beheer
Geen.

Recreatie beheer
juli 2004: De paden die niet door de pachter gemaaid zijn, zijn door ons gemaaid.
mei 2005: De paden die wij maaien moeten zijn gemaaid evenals bij de slagbomen. De pachter heeft
nog niet gemaaid.
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juni 2005: Onderhoud gepleegd aan slagbomen en bebording. De pachter heeft gemaaid en wij
hebben ook in het gebied gemaaid.
juli 2005: Gemaaid nabij slagbomen en bebording.
augustus 2005: De delen die door de pachter niet gemaaid worden zijn door ons gemaaid.
september 2005: Onderhoud gepleegd aan slagbomen en bebording
april 2006: De meest overhangende takken over bospaden zijn gesnoeid.
mei 2006: Dit is een rustig gebied, de paden die niet verpacht zijn, zijn gemaaid
augustus 2006: Hetgeen wat de pachter niet maait, geklepeld.
oktober 2006: De paden die niet verpacht zijn, zijn gemaaid.
november 2006: Herstel gepleegd aan slagbomen.
maart 2008: De kleine borden met de toegangsregels worden in de loop der jaren begroeid met mos
en groene aanslag. Alle borden zijn schoongemaakt. Er waren 2 populieren in de populierenlaan waar
grote takken uitgewaaid waren maar die bovenin nog vast zaten. Met behulp van de trekker zijn deze
takken naar beneden gehaald en opgeruimd.
juni 2008: Herstel van de slagboompaal naar het modelvliegveldje.
juli 2008: Paden zijn gemaaid
september 2008: Paden zijn gemaaid zowel door pachters als door ons voor de niet verpachte paden.
oktober 2008: De wandelroute door het bosgedeelte is gemaaid.
december 2008: Overleg gehad met de modelvliegvereniging.
april 2009: De meest gebruikte wandelroute is gemaaid.
juni 2009: De wandelroute en nog enkele paden zijn gemaaid.
augustus 2009: De pachters in beide gebieden hebben gemaaid. Wij hebben aanvullend gemaaid.
oktober 2009: Het wandelpad is gemaaid.
april 2010: Er is een kieper half verharding aangebracht aan de zijkant van het toegangspad net voor
de verplaatste slagboom van de centrale toegang. Hierdoor kunnen een paar auto’s parkeren naast
het doorgaande ontsluitingspad.
mei 2010: Paden die niet verpacht zijn, zijn gemaaid. De boer heeft de meeste van de verpachte
paden ook gemaaid. Nabij borden, palen en slagbomen is gemaaid.
juni 2010: Van de wandelroute is het pad gemaaid.
augustus 2010: De wandelroute en niet verpachte bospaden zijn gemaaid.
De verpachte delen zijn ook gemaaid voor zover dit mogelijk was. Op veel plaatsen liggen nog bomen
en of takken van de storm in juli. In deze periode heeft het opruimen van de omgewaaide bomen stil
gestaan.
mei 2011: De paden die de pachter niet maait zijn door ons gemaaid. Nabij slagbomen en bebording
is gemaaid.
juli 2011: 2 kapotte slagbomen zijn hersteld. Er is een uurtje gemaaid met de trekker.
december 2011: Een kapotte paal van een slagboom is vervangen.

Overig beheer
februari 2010: Een rij van 12 bomen zal gezaagd worden met een kraan erbij. De bomen staan te kort
aan de Gooise weg om zonder gevaar voor het verkeer de bomen om te zagen.
Hoogspanningslijnen
November 2006: Nuon heeft ons aangesproken om de opgaande begroeiing onder de
hoogspanningslijnen af te zagen. Dit is niet zonder meer toegezegd, wordt in ieder geval vervolgt.
januari 2007: Nuon heeft aangegeven dat opgaande beplanting onder een traject van
hoogspanningsdraden verwijderd moet worden vanwege te hoog opgroeien van de bomen. De
wilgenbomen die te hoog gegroeid waren zijn omgezaagd. Voor de toekomst moeten we er ook
rekening mee houden dat de locaties waar de masten staan bereikbaar worden of bereikbaar blijven.
Dit is contractueel vastgelegd.
Zwerfafval
mei 2009: Een achtergelaten caravan op de toegang naar het modelvliegveldje is afgevoerd door de
politie.
januari 2010: Afval opgeruimd.
maart 2010: Ook hier hadden we regelmatig afval op te ruimen en steeds op de centrale toegang, is
ook de toegang naar het modelvliegtuigveldje. De slagboom die op ca. 150 m. van de weg af gelegen
was, is verplaatst naar vlak bij de openbaren weg. Er kunnen nog een paar auto’s staan. Hopelijk
scheelt dit in het dumpen van afval.
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Modelvliegveld
September 2004: Een andere verbetering voor het gebied is het opknappen van het toegangspad het
bosgebied in, tevens wordt dit pad gebruikt door de leden van het modelvliegveld. Zij hadden al eerder
aangedrongen om hier iets aan te doen. Dit heeft plaats kunnen vinden in combinatie met een
wegenaannemer, Bruil, die groot onderhoud verzorgde aan de openbare weg.
maart 2005: Nabij het modelvliegveldje aan het water is een open stuk gezaagd in de wilgenopslag.
Dit geeft een betere bevliegbaarheid voor de hobbyisten.
december 2007: Een aantal jaren terug hebben wij een strook wilgen aan de rand van het water
afgezet op verzoek van de modelvliegclub. Deze afgezette wilgen waren weer zo groot gegroeid dat
men weer turbulentie ondervond van deze opslag. Op verzoek van de modelvliegclub is dit gedeelte
wilg nogmaals afgezet.
januari 2008: Een gedeelte van de wilgenopslag langs het water is afgezet. In overleg met de
modelvliegclub is dit toegezegd. Jaarlijks zetten we een gedeelte af zodat de wilgen niet te hoog
worden.
april 2009: Bij de model vliegvereniging is ingebroken in de keet. Om met de auto aldaar te komen is
een paal van SFL naast de toegangsslagboom verwijderd. Hier is nu een greppel gegraven met de
trekker en voorlader. De vereniging sprak haar lof, dank en hulde over een snelle en simpele ingreep.
maart 2010: In bestaande afspraak hebben we voor de modelvliegers weer een klein stukje beplanting
nabij het water afgezet.
december 2010: Nabij het water is weer ¼ van de afstand van de wilgenopslag afgezet ten behoeve
van de modelvliegclub.
Calamiteiten (storm)
juli 2010: Ca. 50 % van de populieren is met de storm beschadigd. Heel veel bomen zijn op 4, 5, 6 m.
hoogte afgebroken. Het Priempad was helemaal gebarricadeerd, ook het toegangspad naar het
modelvliegveldje. Een aantal wilgen in het natuurhoekje NZ 1 zijn ook omgewaaid. Het clubgebouw
van de modelvliegvereniging heeft wonderlijk geen schade opgelopen.
Van Werven is begonnen om alles op te ruimen. De weg, nabij NZ 1 en het pad naar modelvliegveldje
als eerste. De 3 vakjes die afgelopen winter gedund zijn, zijn bijna voor 100 % vernield.
september 2010: Na de storm van begin juli is nu in de beplantingsvakken een processor ingezet.
Deze heeft alle afgebroken stammen en los staande bomen of schuin staande bomen omgezaagd.
Het hout is ook al uitgereden en is ook al afgevoerd naar Lelystad om per boot verder afgevoerd te
de
worden. Dit is het 3 schip wat geladen is. Er was iets te kort hout om het schip vol te krijgen met hout
van de st. Putten, dit is aangevuld met hout uit de Pampushout.
november 2010: De aannemer is in de vorstperioden begonnen met op hopen zetten van takken en
afgebroken stammen, nog als gevolg van de storm in juli. Het hout wordt gestapeld langs het
ontsluitingspad naar het modelvliegveldje. Alhoewel het hout er al ligt vanaf juli was het steeds (te) nat
om hier goed mee aan de gang te gaan.
Omroep Flevoland heeft hier weer filmopnames gemaakt met als item ‘De extremen van het weer in
2010’. Toevallig kwamen ze filmen tijdens deze vorstperioden zodat het uitrijden van het stormhout
ook gefilmd kon worden.
december 2010: De stapel met takken en stammen langs het ontsluitingspad is gechipt. De aannemer
is ook verder gegaan met uitrijden over de vorst van het takhout. Er zijn op 3 plaatsen weer hopen
gemaakt met takhout. Dit zal blijven liggen totdat het uitrijden helemaal klaar is. Door verlof en
feestdagen heeft de aannemer het uitrijden nog niet af kunnen krijgen ondanks de gunstige
werkomstandigheden.
januari 2011: Het laatste tak en tophout is uit de vakken gereden door de aannemer. Van de meeste
paden is het kleinere takhout opgeruimd zodat bij droger weer paden hersteld kunnen gaan worden en
de maaimachine geen last heeft van resthout. Als de weegbonnen binnen zijn kan er ook financieel
afgerond worden met de aannemer. Op het gedeelte wat al klaar is met uitrijden zijn de paden
gewoeld in de vorstperiode.
februari 2011: De sporen in de paden zijn nogmaals gewoeld. Vervolgens zijn enkele plekken bewerkt
met de cultivator waardoor de grond beter los komt te liggen. Er was toch nog een gedeelte waar
resthout op de paden lag. In het vorige verslag was vermeld dat alles opgeschoond was. Het afvoeren
van de chips en het afronden van de werkzaamheden in de bosvakken is nog niet helemaal afgerond.
oktober 2011: Het seizoen gaat al weer mooi naar de winter periode. Ook de tijd om te planten. In het
bos heeft vorig jaar in de zomer een flinke storm huis gehouden. Populierenvakken zonder onder
beplanting die zijn plat gewaaid gaan ingeplant worden. De plantvlaktes zijn onder mooie droge
omstandigheden geklepeld. De plantsoenbestelling is in voorbereiding.
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november 2011: Het bestelde plantsoen voor inplant is geleverd en ingekuild. SBB die voor ons
inplant heeft ook al een deel ingepland.
december 2011: Het plantsoen is voor ca. 2/3 ingeplant, het plantresultaat ziet er goed uit.
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Bijlage 7: Beoordeling kwaliteitsklasse N14.03
Blauwe selectie betekent van toepassing
N14.03 Haagbeuken- en essenbos
Er hoeft geen kwaliteitsbepaling te worden gedaan wanneer dit type met minder dan 5
hectare in een gebied aanwezig is.

Afbakening
Haagbeuken- en essenbos omvat bos- en struweel op basenrijke klei- en leemgronden
en/of gronden waar periodiek aanrijking plaatsvindt door periodiek hoge
grondwaterstanden buiten de invloed van overstroming van beek en rivier.
Maximaal 20% van de oppervlakte wordt gedomineerd door niet inheemse bomen.
Op 80% van de oppervlakte wordt geen hout geoogst of is de houtoogst minder dan
20% van de bijgroei. Op de overige oppervlakte kan meer geoogst worden in het kader
van omvorming naar een natuurlijker bos.

Structuur
Bij een goede ontwikkeling is dit beheertype rijk zeer gevarieerd in structuur. Het kent een
soortenrijke kruidlaag met een uitgesproken voorjaarsaspect, een goed bezette struiklaag en
vaak meerdere boomlagen. De bosranden kunnen bezet zijn door doornstruwelen; deze
worden ook tot het beheertype gerekend. Open plekken worden vaak bezet door
ruigtekruiden; ook deze vallen dan binnen het beheertype. Bij een voldoende ouderdom (en
daaraan gekoppeld: structuurrijkdom) zijn de bossen rijk aan flora en fauna, waarbij specifiek
het belang voor amfibieën en orchideeën genoemd moet worden.
De volgende kwalificerende structuurelementen worden onderscheiden 1:
Structuurkenmerken
Gemengd
Struweel en open plekken
Boomfase
Gelaagde boomfase
Aftakelingsfase
Dode bomen 2
Dode bomen
Dode bomen

> 20% bestaat uit een andere dan hoofdboomsoort
> 10%
> 10% boomhoogte >20m met 1 boomlaag
> 10% boomhoogte >20m met meerdere lagen
> 10% oud bos met golf van na elkaar afstervende bomen
> 4 per hectare
> 8 per hectare
> 12 per hectare

Kwaliteitsbepaling
Goed:
indien minimaal 6 kwalificerende structuurkenmerken aanwezig zijn.
Matig:
indien 5 kwalificerende structuurkenmerken aanwezig zijn.
Slecht:
indien niet aan de criteria voor de klasse goed of matig is voldaan.

Flora en fauna
Biotische kwaliteit wordt uitgedrukt in het voorkomen van kwalificerende soorten uit de
volgende soortgroepen:
Planten:

aardbeiganzerik, berghertshooi, blaasvaren, bleeksporig bosviooltje,
bleke zegge, borstelkrans, bosboterbloem, bosdravik & ruwe dravik,
bosereprijs, bosgeelster, boslathyrus, bosmuur, bosroos, boszegge,

1

Structuurelementen in bossen worden niet gekarteerd in geïsoleerde bospercelen < 5 ha.

2

Het structuurelement “dode bomen” kan meer dan eens worden meegerekend: indien er meer dan 12 per ha

aanwezig zijn tellen ook de struktuurkenmerken “dode bomen > 4/ ha” en “dode bomen > 8/ ha” mee.
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bottelroos, christoffelkruid, daslook, dichte bermzegge, donderkruid,
donkersporig bosviooltje, eenbes, eenbloemig parelgras, fraai hertshooi,
geelgroene wespenorchis, gele anemoon, gele kornoelje, gevlekt
hertshooi, gewone bermzegge, gulden boterbloem, grote bosaardbei,
grote keverorchis, heelkruid, klein heksenkruid, kleine kaardenbol,
knollathyrus, knolribzaad, kraagroos, kruidvlier, kruisbes,
kruisbladwalstro, lansvaren, lievevrouwebedstro, mannetjesorchis,
muskuskruid, rood peperboompje, ruig hertshooi, ruig klokje,
schedegeelster, slanke sleutelbloem, stengelloze sleutelbloem, stijve
naaldvaren, stijve steenraket, torenkruid, tweestijlige meidoorn, viltroos,
vingerzegge, vliegenorchis, vogelnestje, wegedoorn, welriekende
agrimonie, wilde hokjespeul, wilde herfsttijloos, winterlinde, wit
bosvogeltje, zwartblauwe rapunzel
Broedvogels:

appelvink, boomklever, boomleeuwerik, bosuil, fluiter, groene specht,
grote bonte specht, kleine bonte specht, middelste bonte specht,
nachtegaal, wielewaal, zwarte specht

Tot de kwalificerende soorten mogen ook nog 2 extra soorten uit bijlage 1 gerekend worden,
indien deze voorkomen in het beheertype. Dat is o.a. het geval in de orchideeënrijke
hellingbossen in Zuid-Limburg met soorten als Peperboompje en Vliegenorchis.
Kwaliteitsbepaling
Goed:
indien minimaal 7 kwalificerende soorten voorkomen, waarvan ten minste 4 op
>15% van het oppervlak van het beheertype en beide soortgroepen
vertegenwoordigd zijn.
Matig:
indien 3-7 kwalificerende soorten voorkomen of indien meer soorten
voorkomen, maar niet aan de eisen van klasse goed voldaan wordt.
Slecht:
indien niet aan de criteria voor de klasse matig of goed voldaan is.

Milieu- en watercondities
De beoordeling van abiotische condities wordt gedaan op basis van de interne water- en
milieuconditie (standplaatsfactoren). Wanneer externe beïnvloeding beter, respectievelijk
slechter scoort, wordt het eindoordeel 1 punt/klasse naar boven of beneden bijgesteld.
a)
Standplaatsfactoren
Haagbeuken- en essenbos komt voor op vochtige, basenrijke bodems. Waar het type grenst
aan bronbossen (N14.01 Rivier- en beek begeleidend bos) kan de grondwaterstand tot dicht
onder maaiveld staan. Meestal staat de grondwaterstand echter dieper of is er hooguit
sprake van tijdelijke schijngrondwaterspiegels als gevolg van een slecht doorlatende leem- of
kleigrond. De bovengrond kan licht verzuurd zijn, maar de ondergrond (vanaf ca. 2 dm) is
altijd basenrijk en minimaal matig zuur (pH 4,5-5,5) en in de rijkst ontwikkeld vormen zwak
zuur tot basisch (pH > 5,5).
Figuur. Abiotische randvoorwaarde voor Haagbeuken- en Essenbos: gemiddelde
voorjaarsgrondwaterstand (GVG).

Kwaliteitsbepaling
GVG niet relevant (aanwezigheid natte kwelplekken geen probleem), evt. wel
zuurgraadeisen.
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b)

Externe beïnvloeding

Stikstofdepositie*

Goed

Matig

Slecht

< 20 kg N ha-1 y-1

20 - 28 kg N ha-1 y-1

> 28 kg N ha-1 y-1

* Waarde voor Eiken-haagbeukenbossen, Ruigten en zomen, droge bosranden en vochtige
essen-iepenbossen.

Ruimtelijke condities
Wanneer het gebied geïsoleerd ligt en de oppervlakte groter is dan 150 ha. scoort het
“goed”.
Oppervlakte beheertype/
Ruimtelijke samenhang
Onderdeel van samenhangend
boscomplex
In nabijheid (binnen 1 km) van andere
bosbeheertypen
Geïsoleerd

>50 ha

5-50 ha

< 5 ha

Goed

Goed

Matig

Goed

Matig

Slecht

Matig

Slecht

Slecht

Monitoring
Parameter
Structuurelementen
Planten
Broedvogels
Vegetatiekartering
Stikstofdepositie
Ruimtelijke condities
Bepaling abiotiek

Methode
Bosstructuurkartering
Inventarisatie kwalificerende soorten
BMP-B kwalificerende soorten
Indien Natura2000-gebied
Opvragen stikstofdepositie
GIS-analyse en veldwaarneming
Diverse methoden

Frequentie
12 jaar
6 jaar
6 jaar
12 jaar
6 jaar
6 jaar
6 jaar

Eindbeoordeling
Element
Structuur
Flora en fauna
Water- en milieucondities
Ruimtelijke condities
Totaalscore

Score
1
2
3
2

Wegingsfactor
2
2
1
1

Eindscore
2
4
3
2
11=matig ontwikkeld
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Bijlage 8: Beoordeling kwaliteitsklasse N12.06
Blauwe selectie betekent van toepassing
N12.06 Ruigteveld
Er hoeft geen kwaliteitsbepaling te worden gedaan wanneer dit type met minder dan 0,5
hectare in een gebied aanwezig is.

Afbakening
Het beheertype Ruigteveld omvat grootschalige droge ruigten met plaatselijk struweel.
Natte rietruigte valt onder het beheertype moeras.
Kleinschalig voorkomende ruigte in afwisseling met andere beheertypen, zoals Moeras,
bostypen en graslandtypen worden als onderdeel van deze beheertypen gerekend.
Ruigten die onderdeel zijn van een eenheid die groot genoeg is om onderdeel uit te
maken van Grootschalige dynamische landschappen worden tot het daaronder vallende
beheertype gerekend.

Structuur
Tot dit beheertype behoren over grote oppervlakken voorkomende ruigtevelden die voor
minstens 60% bestaan uit hoog opschietende ruigtekruiden. Plaatselijk kunnen verspreide
struiken opslaan (zoals vlier) of kan struweel (meestal wilg) voorkomen. Ruigtevelden
ontstaan meestal na grootschalige ingrepen, zoals grote peilveranderingen of plotselinge
extensivering na een intensief agrarisch beheer. In vochtige en natte omstandigheden
kunnen soortenarme grasland- of rietruigtes ontstaan waarin bijvoorbeeld pitrus, kale jonker,
rietgras of riet domineren.
De successie naar bos kan in ruigtes soms lang achterwege blijven. Vooral open ruigtes die
zijn ontstaan na verdroging van veenbodems kunnen lang blijven voortbestaan. Ruigtes
kunnen ook open blijven door een beheer van begrazing. In deze omstandigheden hebben
ze een grazig karakter en kunnen dan ruimte bieden aan veel kruiden.
De volgende kwalificerende structuurelementen worden onderscheiden:
Structuurelement
Gesloten lage vegetaties, grassen, zeggen en kruiden
Kale bodem en/of open pioniervegetaties
Hoog struweel, incl. braam-, gagel- en bremstruweel
Solitaire bomen en kleine bosjes (>5 m)

Minimum %
5
5
5
1

Maximum %
20
20
20
10

Kwaliteitsbepaling
Goed:
indien minimaal 4 kwalificerende structuurelementen aanwezig zijn.
Matig:
indien 2-3 kwalificerende structuurelementen aanwezig zijn.
Slecht:
indien 0-1 kwalificerend structuurelement aanwezig is.

Flora en fauna
Biotische kwaliteit wordt uitgedrukt in het voorkomen van kwalificerende broedvogelsoorten:
Broedvogels:

bosrietzanger, geelgors, grasmus, grauwe klauwier, kneu, nachtegaal,
paapje, putter, rietzanger, roodborsttapuit, spotvogel, sprinkhaanzanger

Tot de kwalificerende soorten kunnen ook 2 extra soorten uit bijlage 1 gerekend worden,
indien deze voorkomen in het beheertype. Daarbij valt bijv. te denken aan velduil.
Kwaliteitsbepaling
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Goed:
Matig:
Slecht:

indien 4 of meer kwalificerende soorten voorkomen, waarvan ten minste 3 op
>15% van het oppervlak van het beheertype.
indien 3 kwalificerende soorten voorkomen of indien meer soorten voorkomen,
maar deze niet voldoende verspreid aanwezig zijn.
indien niet aan de klasse matig of goed voldaan is.

Milieu- en watercondities
Voor dit beheertype worden geen milieu- en watercondities gemonitoord.

Ruimtelijke condities
Voor dit beheertype worden geen ruimtelijke condities gemonitoord.

Monitoring
Parameter
Structuurelementen
Broedvogels

Methode
Bepaling bedekking
BMP-B kwalificerende soorten

Frequentie
6 jaar
6 jaar

Eindbeoordeling
Element
Structuur
Flora en fauna
Water- en milieucondities
Ruimtelijke condities
Totaalscore

Score
2
3

Wegingsfactor
3
3

Eindscore
6
9

15=goed ontwikkeld
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Bijlage 9: Beoordeling kwaliteitsklasse N05.01
Blauwe selectie betekent van toepassing
N05.01 Moeras
Er hoeft geen kwaliteitsbepaling te worden gedaan wanneer dit type met minder dan 0,5
hectare in een gebied aanwezig is.

Afbakening
Het beheertype moeras omvat verlandingsvegetaties zoals riet- en biezenvegetaties,
natte ruigte en grote zeggenvegetaties.
Moeras kan tot 20% uit open water bestaan en tot 10% uit struweel.
De gemiddelde grondwaterstand in het najaar zakt maximaal tot 40 cm. onder het
maaiveld, behoudens eventuele periodieke droogteperioden.
Droge rietruigten vallen niet onder dit beheertype maar onder het beheertype
Ruigteveld.
In de nattere delen varieert de grondwaterstand tussen 0 en – 20 cm.
Gebieden waar grootschalige processen voorkomen, vallen onder het natuurtype
Grootschalige dynamische natuur.

Structuur
Een gevarieerd en structuurrijk moeras vormt een geschikte biotoop voor diverse
faunagroepen zoals libellen, vissen, amfibieën en zoogdieren. Minstens dertig procent van
de oppervlakte van het beheertype wordt ingenomen door riet, hoge zeggen en/of hoge
biezen. Dit structuurelement is van groot belang als broedgebied voor moeras- en
rietlandvogels zoals grote karekiet, roerdomp, purperreiger, snor en rietzanger. Het type kan
tot maximaal 20% (open) water omvatten. Het voorkomen van soortenrijke drijftillen is het
meest indicatief voor de goede kwaliteit van het beheertype, wordt hier echter niet als
structuurelement onderscheiden, wegens moeilijk te monitoren.
De volgende kwalificerende structuurelementen worden onderscheiden:
Structuurelement
Water3
Krabbenscheervelden
Waterriet (riet met voeten in het water)
Riet, hoge zeggen en/of hoge biezen
Struweel en bosjes, incl. solitaire bomen

Minimum %
5
5
5
30
5

Maximum %
20
60
20

Kwaliteitsbepaling
Goed:
indien 4 of meer kwalificerende structuurelementen aanwezig zijn.
Matig:
indien 2-3 kwalificerende structuurelementen aanwezig zijn.
Slecht:
indien 0-1 kwalificerend structuurelement aanwezig is.

Flora en fauna
Biotische kwaliteit wordt uitgedrukt in het voorkomen van kwalificerende flora- en
faunasoorten uit de volgende soortgroepen:
Planten:

3

doorgroeid fonteinkruid, draadzegge, driekantige bies, echt lepelblad,
galigaan, genadekruid, gevleugeld hertshooi, gewone dotterbloem,
heemst, klein blaasjeskruid, kleine valeriaan, kleinste egelskop,

Percentage is geldig voor de situatie in de zomer (augustus)
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krabbenscheer, lange ereprijs, lidsteng, moeraskartelblad,
moeraslathyrus, moerasmelkdistel, moerasvaren, moeraswolfsmelk,
moeraszoutgras, poelruit, rietorchis, ruwe bies, selderij, slangenwortel,
spindotterbloem, stijf struisriet, vleeskleurige orchis, voszegge,
waterdrieblad, waterlepeltje, waterscheerling, zilt torkruid, zomerklokje

Broedvogels:

baardmannetje, blauwborst, blauwe kiekendief, bruine kiekendief,
buidelmees, grote karekiet, grote zilverreiger, klein waterhoen, kleinst
waterhoen, kwak, lepelaar, porseleinhoen, purperreiger, rietzanger,
roerdomp, snor, sprinkhaanzanger, waterral, woudaap

Libellen:

bruine korenbout, donkere waterjuffer, gevlekte glanslibel, gevlekte
witsnuitlibel, glassnijder, sierlijke witsnuitlibel, noordse winterjuffer,
vroege glazenmaker

Tot de kwalificerende soorten kunnen ook 2 extra soorten uit bijlage 1 gerekend worden,
indien deze binnen het beheertype voorkomen.
Kwaliteitsbepaling
Goed:
indien minimaal 8 kwalificerende soorten voorkomen, waarvan minimaal 5 op
>15% van het oppervlak van het beheertype en minimaal 2 soortgroepen
vertegenwoordigd zijn.
Matig:
indien 5-7 kwalificerende soorten verspreid voorkomen waarvan minimaal 3
op >15% van het oppervlak van het beheertype of indien meer soorten
voorkomen, maar niet aan de eisen van klasse goed voldaan wordt.
Slecht:
indien niet aan de klasse matig of goed voldaan is.

Milieu- en watercondities
Standplaatsfactoren
Moerassen ontwikkelen zich in voedselrijke wateren of op de (natte) overgangen tussen land
en water en waar (zoet) water blijft staan, bijvoorbeeld in verlandende plassen en meren,
oude rivierarmen, kanalen, langs stromende rivieren en beken en soms in kwelgebieden. Ze
worden gekenmerkt door de aanwezigheid van veel open water en grondwaterstanden die te
minste in de winter en voorjaar dicht aan of boven maaiveld staan. De diepte tot waarop
grondwaterstanden wegzakken varieert per type gebied, met relatief grote
(grond)waterstandfluctuaties in de rivieruiterwaarden en een beperkte dynamiek in
laagveenmoerassen. In veengebieden (laagveengebieden en beekdalen) mag de laagste
grondwaterstand niet wegzakken tot meer dan een halve meter onder maaiveld omdat
anders door veenafbraak, vochttekorten en vorming van regenwaterlenzen soortenarme
vegetaties ontstaan en een versnelde ontwikkeling naar bos in gang gezet wordt.
De pH bevindt zich tussen zwak zuur tot zwak basisch. De typische begroeiingen, vegetaties
met biezen, riet of grote zeggenvegetaties, komen onder voedselrijke omstandigheden voor.
In mestkoe tot matig eutrofe omstandigheden kunnen overgangen naar trilvenen en
veenmosrietlanden voorkomen. Overgangen naar ruigten en struwelen zijn juist
voedselrijker.

Figuur. Ranges waarbij voor moeras kenmerkende vegetaties kunnen voorkomen: gemiddelde
voorjaarsgrondwaterstand (GVG).
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Kwaliteitsbepaling
Goed:
indien minstens 50% van het oppervlak zich voor GVG binnen het bereik voor
goed ontwikkeld bevindt.
Matig:
indien niet voldaan wordt aan goed en minstens 50% van het oppervlak voor
GVG zich minimaal binnen het bereik voor matig ontwikkeld bevindt.
Slecht:
indien aan bovenstaande criteria niet wordt voldaan.

Ruimtelijke condities
Wanneer het beheertype geïsoleerd ligt en de oppervlakte groter is dan 50 ha. scoort het
“goed”.
Oppervlakte beheertype/
Ruimtelijke samenhang
Verbonden met andere moerassen
In nabijheid (binnen 1 km) van andere
moerassen
Geïsoleerd

>30 ha

10-30 ha

< 10 ha

Goed

Goed

Matig

Goed

Matig

Slecht

Matig

Slecht

Slecht

Monitoring
Parameter
Structuurelementen
Planten
Broedvogels
Libellen
Bepaling abiotiek
Vegetatie
Ruimtelijke condities

Methode
Bepaling bedekking
Inventarisatie kwalificerende soorten
BMP-B kwalificerende soorten
Inventarisatie kwalificerende soorten
Diverse methoden
Vegetatiekartering
GIS-analyse en veldwaarneming

Frequentie
6 jaar
6 jaar
6 jaar
6 jaar
6 jaar
12 jaar
6 jaar

Eindbeoordeling
Element
Structuur
Flora en fauna
Water- en milieucondities
Ruimtelijke condities
Totaalscore

Score
2
3
3
1

Wegingsfactor
2
2
1
1

Eindscore
4
6
3
1
14=matig ontwikkeld
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Bijlage 10: Maatregelen per vak en afdeling
1/A

beheerdoel
beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

natuurbos
geen
ontwikkeling volgen

hoofdboomsoort wilg

2/A

spontaan
wilgenvak?
fase
gelaagde boomfase
boomhoogte 22 m
dode bomen 3%

menging
onderetage
kruidlaag

struikwilg, boswilg, vlier
riet/brandnetelruigte

beheerdoel
beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

linde-beukenbos
aan zuid-oostkant mantel-zoom ontwikkelen door boomvormers af te zetten
dunnen

hoofdboomsoort
menging
onderetage
kruidlaag

beuk, linde
hazelaar, vlier
geen

2/B01 beheerdoel
beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

onderetage
kruidlaag
opmerking

2/B02 beheerdoel
beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

aanplant
fase
boomhoogte
dode bomen

beuk, linde
eerste/stakenfase
10 m
0%

gevarieerd bos met es, zoete kers en els, mantel-zoom aan de zuid-oostkant
mantel-zoom ontwikkelen aan de zuid-oostkant, verder geen beheer

hoofdboomsoort populier
menging
es, zoete kers, els

aanplant
fase

pop. Spijk
aftakelingsfase en
eerste fase
boomhoogte 25 m
vlier
dode bomen 5%
brandnetelruigte
vak aangetast door storm 2010, nog veel afgebroken stammen, es en els flink
beschadigd
gevarieerd natuurbosje met dikke wilgen, essen en elzen
vanaf de open akkers de wilg voor 50% dunnen in de rij, gedeelte niet dunnen
ontwikkeling volgen

hoofdboomsoort wilg
menging
els, es, zoete kers

2/C

aanplant

aanplant
fase

salix alba 'Tinaarlo'
(gelaagde)
boomfase
boomhoogte 28 m
dode bomen 0%

onderetage
kruidlaag

rode kornoelje
brandnetelruigte

beheerdoel
beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

essenbos met eik en berk en mantel-zoom aan zuidkant
dunnen, mengbomen bevoordelen, inplanten mantel-zoom
periodiek dunnen, mantel-zoom volgen

hoofdboomsoort
menging
onderetage
kruidlaag

es, berk
eik, linde
vlier, lijsterbes, hazelaar
brandnetelruigte

aanplant
fase
boomhoogte
dode bomen

gemengd loofhout
stakenfase
17 m
0%
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2/D

2/E01

2/E02

beheerdoel
beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

essenbos met enkele eik; lijsterbes en vlier in de ondergroei; mantel-zoom
aan de zuid-oostkant
mantel-zoom aanbrengen op zuid-oostkant, 80% van de essen verwijderen
mantel-zoom onderhouden, enkele eik vrijhouden van es

hoofdboomsoort
menging
onderetage
kruidlaag

es (hele slechte kwaliteit)
eik
lijsterbes (door hele vak), vlier
brandnetelruigte

beheerdoel
beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

elzen-esdoornbos met dode bomen
mantel-zoom aanleggen aan zuidrand
ontwikkeling volgen

hoofdboomsoort
menging
onderetage
kruidlaag
opmerking

aanplant
populier (23 m)
pop. 'Unal'
fase
els, esdoorn
gelaagde boomfase
boomhoogte 23 m
vlier
dode bomen 5% (populier)
brandnetelruigte
door storm in 2010 veel populier omgewaaid, maar door els staan er nog
bomen, her en der ook elzen omgewaaid.

beheerdoel
beheer (6 jr)

gevarieerd populierenbos gemengd met zoete kers en es
enkele populieren afzetten t.b.v. essenvak aan noordzijde, mantel-zoom
ontwikkelen en onderhouden aan zuidkant
struikenontwikkeling (vlier) goed in de gaten houden t.o.v. ingeplante
houtsoorten

beheer (18 jr)

hoofdboomsoort populier
menging
zoete kers, es
onderetage
kruidlaag
opmerking

2/E03

2/E04

aanplant
fase
boomhoogte
dode bomen

gemengd loofhout
stakenfase
16 m
0%

aanplant
fase

pop. 'Spijk'
eerste fase en
boomfase
boomhoogte
meidoorn, hazelaar, vlier
25 m
dode bomen 0%
brandnetelruigte, riet
door storm in 2010 is het vak in stroken verdeeld, stroken populier staan op
eindafstand, stroken zijn opnieuw ingeplant

beheerdoel
beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

gevarieerd loofhout-bos
dunnen, met name mooie eiken vrijzetten
regelmatig dunnen

hoofdboomsoort
menging
onderetage
kruidlaag

es, els
eik
lijsterbes, vlier
brandnetelruigte

beheerdoel
beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

gemengd bos met wilg, es en els
wilgen diagonaal dunnen, mooie elzen vrijzetten, eventueel struikenrand
inplanten
mooie essen/elzen vrijzetten

hoofdboomsoort
menging
onderetage
kruidlaag

wilg
es, els
vlier
brandnetelruigte

aanplant
fase
boomhoogte
dode bomen

aanplant
fase
boomhoogte
dode bomen

es, eik
boomfase
20 m
5% (tot 15 cm dbh)

salix alba 'Tinaarlo'
gelaagde boomfase
25 m
0%
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2/F

beheerdoel
beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

behouden, totdat de investeringen te hoog worden
uitgebroken takken opruimen

hoofdboomsoort populier

2/G01

2/G02

2/G03

2/G04

aanplant

pop. 'Zeeland'
(laanbeplanting)
fase
boomhoogte 25 m
dode bomen -

menging
onderetage
kruidlaag

brandnetelruigte/grasland

beheerdoel
beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

Gemengd bos met eik en linde
dunnen populier
vrij zetten van duurzame houtsoorten

hoofdboomsoort
menging
onderetage
kruidlaag

populier
2e laag: linde, eik, haagbeuk
spaanse aak, (peterselie)vlier
brandnetelruigte

beheerdoel
beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

essenbos met een enkele eik
dunnen, evt. mooie eik vrijzetten
regulier dunnen

hoofdboomsoort
menging
onderetage
kruidlaag

es
eik
vlier
brandnetelruigte

beheerdoel
beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

gemengd bos met es en esdoorn
dunnen
regulier dunnen

hoofdboomsoort
menging
onderetage
kruidlaag

esdoorn (20 m)
es (22 m)
vlier
iets brandnetelruigte

beheerdoel
beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

gevarieerd en gemengd bos van duurzaam loofhout
dunnen
regelmatig dunnen

hoofdboomsoort
menging
onderetage
kruidlaag

populier
linde, haagbeuk, eik, esdoorn
vlier
brandnetelruigte

aanplant
fase
boomhoogte
dode bomen

pop. 'FlorenceB'
gelaagde boomfase
27 m
0%

aanplant
fase
boomhoogte
dode bomen

es
boomfase
22 m
0%

aanplant
fase
boomhoogte
dode bomen

gewone esdoorn
boomfase
20-22 m
0%

aanplant
fase
boomhoogte
dode bomen

pop. 'Walterson'
gelaagde boomfase
25 m (populier)
0%
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2/G05

2/G06

2/G07

2/H01

beheerdoel
beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

donker beukenbos met dode bomen
enkele populieren dunnen tbv beuk
ontwikkeling blijven volgen

hoofdboomsoort
menging
onderetage
kruidlaag

populier
beuk, haagbeuk, zaailingen es
vlier, spaanse aak
brandnetelruigte

beheerdoel
beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

essenbos
regulier dunnen
regulier dunnen

hoofdboomsoort
menging
onderetage
kruidlaag

es
vlier
brandnetelruigte

beheerdoel
beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

gemengd bos met populier
populieren dunnen t.b.v. eik en beuk
regelmatig dunnen

hoofdboomsoort
menging
onderetage
kruidlaag

populier
es, beuk, linde, eik, haagbeuk
vlier
brandnetelruigte, rode kelkzwam

beheerdoel
beheer (6 jr)

gevarieerd populierenbos met mantel-zoom aan noordkant
dunnen (populier op eindafstand), strook in midden inplanten, mantel-zoom
ontwikkelen
mantel-zoom volgen

beheer (18 jr)

hoofdboomsoort populier, wilg (horsten)
menging
els, es

onderetage
kruidlaag
opmerking

2/H02

aanplant
fase
boomhoogte
dode bomen

pop. 'Zeeland'
gelaagde boomfase
26 m
2%

aanplant
fase
boomhoogte
dode bomen

es
boomfase
20 m
0%

aanplant
fase
boomhoogte
dode bomen

pop. 'Brandaris'
gelaagde boomfase
26 m
0%

aanplant
fase

pop. 'Ogy'
eerste fase en
(gelaagde)
boomfase
boomhoogte 23 m

rode kornoelje, vlier, struikwilg, spaanse
aak, meidoorn, gelderse roos
dode bomen 0%
brandnetelruigte, riet
door storm in 2010 is vak in stroken verdeeld, nieuwe inplant van omgewaaide
stroken in 2010.

beheerdoel
beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

essenbos met enkele eik, mantel-zoom ontwikkelen aan noord-westkant
eventueel dunnen, mengbomen sparen, mantel-zoom ontwikkelen
regulier dunnen, mantel-zoom onderhouden

hoofdboomsoort
menging
onderetage
kruidlaag

es
enkele eik
vlier
brandnetelruigte

aanplant
fase
boomhoogte
dode bomen

es, eik
stakenfase
17 m
0%
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2/H04

2/K01

2/K02

beheerdoel
beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

gemengd essen-eikenbos met mantel-zoom aan de oostkant
dunnen in essen-stroken ten behoeve van eik, ontwikkelen mantel-zoom aan
de oostkant
regulier dunnen

hoofdboomsoort
menging
onderetage
kruidlaag

es en eik (stroken)
vlier, lijsterbes
brandnetelruigte

beheerdoel
beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

dikke wilgen met vlier in de ondergroei en mantel-zoom langs de zuidkant
diagonaal dunnen en aanleggen mantel-zoom
2e keer dunnen

hoofdboomsoort
menging
onderetage
kruidlaag

wilg
vlier
brandnetelruigte

beheerdoel

gevarieerd bos met stroken populier, veel struiken, duurzaam loofhout en
mantel-zoom
geen in aanplant, populier: ca. 7 bomen op zuikant afzetten tbv mantel-zoom,
rest van populier dunnen tot eindafstand
ontwikkeling vlier in de gaten houden t.o.v. inplant, evt. onder populieren
inplanten

beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

hoofdboomsoort stroken populier, inplant es, zoete kers,
schietwilg
menging
-

2/K03

2/Y02

aanplant
fase
boomhoogte
dode bomen

aanplant
fase
boomhoogte
dode bomen

aanplant

es, eik
stakenfase
17 m
0%

salix alba 'Tinaarlo'
boomfase
24 m
0%

pop. 'Donk'

fase

onderetage
kruidlaag
opmerking

eerste fase,
boomfase
vlier, rode kornoelje, meidoorn, sleedoorn boomhoogte 1,5 m, 24 m
dode bomen 0%
brandnetelruigte met distel
door storm veel populier omgewaaid (stroken), rest opnieuw ingeplant

beheerdoel
beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

gevarieerd bos met stroken essen-eikenbos
dunnen, mengbomen bevoordelen
regelmatig dunnen

hoofdboomsoort
menging
onderetage
kruidlaag

es (stroken), eik (stroken)
els, berk
lijsterbes, vlier
brandnetelruigte

beheerdoel
beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

natuur op afgegraven ondergrond
geen
geen

hoofdboomsoort
menging
onderetage
kruidlaag

wilg
hazelaar, struikwilg
riet

aanplant
fase
boomhoogte
dode bomen

es, eik
stakenfase
18 m
0%

aanplant
fase
boomhoogte
dode bomen

22 m
0%
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2/Y03

2/Y04

2/Y05

beheerdoel
beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

natuurhoekje
geen
geen

hoofdboomsoort
menging
onderetage
kruidlaag
opmerking

wilg
vlier, struikwilg, hazelaar
brandnetel/riet
open vak met enkele boom/struik

beheerdoel
beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

essen-eikenbos met wilg in het afgegraven deel
dunnen deel essen-eiken, eik bevoordelen, rest niks doen
regulier dunnen

3/F

es, eik
19 m
0%

hoofdboomsoort es/eik (20m), wilg (23 m), els

aanplant

menging

-

fase

onderetage
kruidlaag
opmerking

vlier
brandnetelruigte
groot stuk moeras/oeverzegge in het vak

beheerdoel
beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

natuurlijk ontwikkelend wilgenbos, afgewisseld met open delen
enkele dikke els of es nog meer vrij zetten ten behoeve van diktegroei
ontwikkelin volgen

hoofdboomsoort wilg

3/E

aanplant
fase
boomhoogte
dode bomen

menging
onderetage
kruidlaag

es, els, zoete kers, eik
inlandse vogelkers, opslag meidoorn
braam, grote klit

beheerdoel
beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

natuureilandje
geen
ontwikkeling volgen

hoofdboomsoort
menging
onderetage
kruidlaag

struikwilg, rode kornoelje, meidoorn
brandnetelruigte, riet

beheerdoel
beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

populierenbos
dunnen tot eindafstand
ontwikkeling volgen

hoofdboomsoort
menging
onderetage
kruidlaag

populier
vlier, rode kornoelje
brandnetelruigte

20% van de opp.
horsten Salix alba
'tinaarlo',

(gelaagde)
boomfase
boomhoogte 20-23 m
dode bomen 0%

aanplant

20% van opp.
horsten Salix alba
'tinaarlo'
fase
afwisselend vak
boomhoogte 21 m
dode bomen wilgen met
watermerk (nog niet
dood)

aanplant
fase
boomhoogte
dode bomen

0%

aanplant
fase
boomhoogte
dode bomen

populus 'Spijk'
boomfase
23 m
0%
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4/C

4/F

5/A

beheerdoel
beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

natuurlijk ontwikkelend wilgenbos
geen, eventueel vrijzetten onder hoogspanningslijn
-

hoofdboomsoort
menging
onderetage
kruidlaag

wilg
populier (blokje aan noordoostkant)
riet, brandnetel

beheerdoel
beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

natuurbosje met eik en els
enkele els afzetten tbv eik in eigen beheer
ontwikkeling volgen

hoofdboomsoort
menging
onderetage
kruidlaag

eik, els
vlier, hazelaar
brandnetelruigte

beheerdoel
beheer (6 jr)
beheer (18 jr)

beukenbos met enkele populier
geen
ontwikkeling volgen

hoofdboomsoort
menging
onderetage
kruidlaag
opmerking

aanplant
beuk
pop. 'Fritzii P'
fase
populier (horsten)
eerste fase
boomhoogte 7 m
vlier
dode bomen 2%
brandnetelruigte
door storm 2010 bijna alle populieren omgewaaid of afgebroken; ligt eikenlaan
langs Gooise weg

aanplant
fase
boomhoogte
dode bomen

pop 'Spijk'
boomfase
20 m
2%

stakenfase
fase
20 m
boomhoogte 0%
dode bomen
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Bijlage 11: Beheerkaart
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