
           

© Bui-tegewoon, groenprojecten. 

Schaapjeszijde 4   2935 CK  Ouderkerk aan den IJssel     e.  info@bui-tegewoon.nl   www.bui-tegewoon.nl 

 

NATUURBERICHT   1 – 2014. 
 
Beste beheerder, 
Het jaar 2013 waarin werd gestart met natuurbeheer door de Natuur Coöperatie Krimpenerwaard ligt 
achter ons. We kunnen terug kijken op een jaar waarin al leuke natuurresultaten zijn behaald. Ook in 
2014 zullen wij de ecologische begeleiding van het natuurbeheer voor u ter hand nemen. Regelmatig 
zullen wij u ook nu weer berichten uit het veld.  
               Een goed jaar en veel leesplezier gewenst.                             Rudi Terlouw.  

 
Het eerste jaar beheer door de Natuur 
Coöperatie Krimpenerwaard is afgerond. We 
kunnen terug kijken op een leerzaam en 
succesvol jaar. Van vrijwel alle percelen zijn de 
actuele en potentiele kwaliteiten in beeld 
gebracht. E.e.a. is vastgelegd in een jaar 
rapportage die als basis zal dienen voor de 
evaluatie in 2015. De natuur resultaten waren 
overwegend goed te noemen. Weliswaar waren 
een aantal percelen nog erg voedselrijk en 
hadden deze nog overwegend een raaigras 
karakter, maar dat is logisch in de eerste jaren. 
 
De weidevogels hadden een goed broedseizoen 
en er kwamen redelijk aantallen jongen groot. 
Leuk is de dichtheid van slobeenden en er 
werden zelfs drie paartjes van de zeldzame 
zomertaling vastgesteld. Uiteraard streven we 
naar toenemende aantallen in de komende jaren. 
 
De graslanden behoorde overwegend tot de 
zogenaamde raaigrasweide en grassenmix 
percelen . Enkele percelen verdiende reeds de 
kwalificatie gras- kruidenmix. Met name dit 
laatste type speelt een belangrijke rol in de 
overlevingsmogelijkheden voor kuikens. Aan de 
hand van deze gegevens kunnen we gerichter aan 
het werk om de doelstellingen te ontwikkelen. 
Het doeltype botanische weiderand was op een 
flink aantal percelen al aanwezig. We vonden vele 
mooie slootkanten bij de opnamen. Met als 
uitschieters een redelijk algemene verspreiding 
van dotterbloemen en enkele oevers met de 
zeldzame Spaanse ruiter en wateraardbei. Zaak is 
nu deze soorten uit te breiden zowel over alle 

oevers als de reeds mooie oevers nog wat breder 
te laten ontwikkelen. Dit begint met de 
bemesting ruim uit de slootkanten te houden.  
Met name bij het gebruik van breed strooiers 
voor de vaste mest is dit een zaak van veel 
aandacht en zorgvuldigheid., waar u uw 
loonwerker op kan attenderen. We rekenen op u! 
 
De waterkwaliteit in het gebied laat te wensen 
over. Vele sloten zijn erg ondiep en de 
watervegetatie bestaat voornamelijk uit 
draadalgen, kroossoorten en lokaal  gedoornd 
hoornblad. Alleen in polder de Nesse waren 
enkele wat diepere sloten aanwezig en komen 
mooie krabbenscheervelden voor waarop een 
flinke populatie van de zeldzame libellensoort 
groene glazenmaker werd gezien.  
Mogelijk verzoeken we u  in het komend jaar een 
aanvang te nemen met het verwijderen van de 
baggerachterstand. Diep water is de eerste 
voorwaarde om oevervegetaties in stand te 
houden en de waterkwaliteit  te verbeteren. 
 
Tenslotte is gekeken naar de mate van openheid 
van het gebied. We mogen hopen dat er 
subsidies beschikbaar worden gesteld om het 
achterstallig zaagwerk langs de Tiendwegen op te 
kunnen heffen. Ten bate van de weidevogel 
doelstelling is er ook dringend zaagwerk gewenst 
aan enkele, overwegend kleine houtopstanden, 
midden in de polders. Met enkele beheerders is 
hier inmiddels overleg over gevoerd. 
Een nieuw jaar  staat voor de deur. Vanaf begin 
februari zullen de plas-dras percelen weer 
worden ingesteld.               Tot ziens op de polder. 

 

  Voorkom mest in de slootkanten. Op percelen met een natuurdoelstelling zodanig afstellen dat de  
TIP NATUURBEHEER mest minimaal 3 meter uit de oever blijft. Idealiter wordt op natuurgronden de mest pas na de 

eerste snede aangewend. Ook op percelen met een agrarische hoofdfunctie is veel natuurwinst te 
behalen door de oevers over één tot twee meter breedte te vrijwaren van mest. Naast oever 
vegetaties profiteren waterkwaliteit en weidevogels mee. 


