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1. INLEIDING 

1.1 AANLEIDING 

De polder Arkemheen staat bekend om zijn vele veldkavels die vóór de inpoldering van het huidige Flevoland 

regelmatig overstroomden. Ook na de inpoldering bleven de percelen in het voorjaar lang nat, waardoor het 

gebied aantrekkelijk was voor weidevogels (zachte bodem voor de tere snavels, trage grasgroei, rijk 

insectenleven).  

Door de intensivering van de landbouw, het ‘rond’ leggen van de percelen, het graven van greppels, het 

verbreden van sloten, het ophogen en egaliseren van percelen en het aanleggen van kavelpaden, is de 

biodiversiteit sinds de jaren ’70/’80 steeds verder afgenomen. Zo zijn de kruidenrijke graslanden zeldzaam 

geworden en is de kemphaan een kenmerkende soort die inmiddels als broedvogel uit het gebied is 

verdwenen. Van andere soorten, zoals grutto en watersnip, neemt het aantal broedparen ieder jaar af.  

In het Natura2000-gebied ‘Arkemheen’ zijn een aantal reservaatgebieden aangewezen voor weidevogels, zie 

figuur 1. Hieronder zijn een tweetal natte natuurreservaten en één particulier weidevogelreservaat.  

 
     Figuur 1: Natura 2000-gebied Arkemheen (blauw) met het particulier weidevogelreservaat (rood omlijnd) 
 

Op dit moment bestaat het weidevogelbeheer in het particuliere reservaat uit toepassing van een aantal 

beheerpakketten, zoals een uitgestelde maaidatum of het realiseren van een kruidenrijk grasland. Dit is niet 

voldoende gebleken om de achteruitgang van de weidevogelstand te keren. Tegelijkertijd is de 

landbouwkundige waarde van de percelen in het gebied beperkt en is er grote bereidheid van de (nieuwe) 

eigenaren om een bijdrage te leveren aan het herstel van de weidevogelstand. 

Het realiseren van het particulier weidevogelreservaat is het resultaat van een omvangrijk kavelruilproces dat 

de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Hierin is afgesproken dat de (nieuwe) eigenaren hun percelen gaan 

omvormen naar natuur en het gebied gaan inrichten en beheren met het oog op weidevogels. 
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In dit collectieve inrichtingsplan worden de maatregelen voor inrichting en beheer van het particulier 

weidevogelreservaat Arkemheen gepresenteerd en toegelicht. Het plan is bindend voor alle deelnemers binnen 

het particulier weidevogelreservaat. 

1.2 DOELSTELLING 

Het doel van het plan is behoud en ontwikkeling van de populatie weidevogels in (en rondom) het particulier 

weidevogelreservaat. Hierbij is het optimaliseren van het leefgebied voor de grutto als uitgangspunt genomen. 

Overige weidevogelsoorten, waaronder kievit, tureluur, veldleeuwerik, graspieper, zomertaling, kuifeend en 

scholekster, zullen ook van de maatregelen profiteren.  

1.3 AFBAKENING EN RANDVOORWAARDEN 

Bij het opstellen van het plan is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 

 Het plan heeft betrekking op de percelen van alle deelnemers binnen het reservaatgebied; 

 De maatregelen op de percelen zijn onderling afgestemd en moeten in samenhang worden beschouwd; 

 Bij het plan is gestreefd naar zo min mogelijk grootschalig ingrijpen (grondverzet) in het gebied; 

 Het plan heeft geen significant negatieve effecten op omliggende percelen, bijvoorbeeld op het gebied van 

de waterhuishouding (geen verhoging van slootpeil en grondwaterpeil) en ganzen en smienten (geen 

toename van permanent open water in de winterperiode). 
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2. INRICHTINGS- EN BEHEERPLAN 

2.1 KAART 

De inrichtings- en beheermaatregelen voor het particulier weidevogelreservaat zijn opgenomen in figuur 2. Er 

is onderscheid gemaakt tussen maatregelen die voor het hele gebied gelden, maatregelen op perceelniveau en 

overige maatregelen. Bij de overige maatregelen gaat het om maatregelen die heel specifiek gelden voor één 

of enkele percelen. 

2.2 TOELICHTING BIJ DE MAATREGELEN 

MAATREGELEN VOOR HET HELE GEBIED 

GREPPELS AFSLUITEN 

Veel percelen zijn momenteel voorzien van greppels die -al dan niet voorzien van drainagebuizen- afwateren 

op de omringende sloten. Deze greppels worden afgesloten zodat het regenwater vertraagd wordt afgevoerd 

en de percelen natter worden. 

Hierbij mag er in de winterperiode (december tot en met half februari) geen permanent open water ontstaan 

in verband met een aantrekkende werking op ganzen en smienten en vraatschade op omliggende percelen.  

De exacte uitwerking van de maatregel verschilt en moet per perceel nader worden uitgewerkt: 

 Dempen van de greppel; 

 Verondiepen van de greppel; 

 Afdammen van de greppel; 

 Aanbrengen van afsluitbare schroefdoppen op de drainagebuizen. Afhankelijk van de 

weersomstandigheden worden deze schroefdoppen aan het eind van de winter op de drainagebuizen 

gedraaid om water vast te houden en verdroging van de percelen (later in het seizoen) tegen te gaan.  

 

 
Versnelde afwatering via greppels 
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Figuur 2: Inrichtings- en beheerplan particulier weidevogelreservaat Arkemheen 
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NATUURLIJK ONDERHOUD SLOTEN 

Momenteel worden de sloten en slootkanten in het reservaatgebied jaarlijks geschoond. In overleg met het 

waterschap wordt het schonen van de sloten geëxtensiveerd. Hierdoor blijft het water langer in het gebied, 

krijgen flora en fauna in de sloot meer kans en ontstaat er meer variatie en voedselaanbod voor weidevogels.  

Een extensiever slootbeheer kan op verschillende manieren worden ingevuld, zoals bijvoorbeeld: 

 Begroeiing op één oever laten staan (‘doorstroomprofiel’ en één oever maaien), waarbij de ene oever het 

ene jaar en de andere oever het andere jaar gemaaid wordt;  

 Begroeiing op beide oevers laten staan (‘doorstroomprofiel’ maaien); 

 Begroeiing op beide oevers en een deel van de begroeiing in de watergang laten staan (doorstroomprofiel 

‘deels’ maaien). 

 

 
Goed ontwikkelde vegetatie van sloot en slootkant 

 

   
Doorstroomprofiel geheel (links) of gedeeltelijk (rechts) maaien 

 

Eén en ander hangt samen met de breedte en de voedselrijkdom van de sloot: voorkomen moet worden dat de 

sloten volgroeien met een ‘dichte’ vegetatie. Verder zal de afwatering van de percelen buiten het 

reservaatgebied gegarandeerd moeten worden. Het natuurlijk onderhoud van de sloten zal in overleg met de 

gebiedsbeheerder van het waterschap op kaart worden vastgelegd.  
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COLLECTIEVE AANPAK RIDDERZURING 

In diverse percelen komt ridderzuring voor. Dit is een kenmerkende soort van fosfaatrijke en vaak verstoorde 

grond. Ridderzuring ontneemt weidevogels het zicht op (vliegende) predatoren. Het risico dat het 

onbeheersbaar wordt, is een serieus probleem. Een eenvoudige oplossing voor het probleem bestaat niet. 

Ridderzuring moet daarom in toom gehouden worden door een pakket aan maatregelen. 

Zaadvorming op het perceel en de perceelranden lijkt de grootste boosdoener voor de toename van de 

zaadbank op een perceel. Wanneer het zaad licht ziet en de ruimte krijgt, ontwikkelt zich pijlsnel een jonge 

plant. Kansen voor ridderzuring worden vaak gecreëerd door een open zode. De percelen (en perceelranden) 

die vergraven worden lopen dus het grootste risico. De bloei van ridderzuring is hierbij het tijdstip om alert te 

worden, want groen zaad is zelfs al kiemkrachtig. 

 
Ridderzuring op een verhoogde rand 
 
 
De aanpak van de Ridderzuring bestaat uit een combinatie van de volgende maatregelen: 

 Verwijderen in het eerste jaar na kieming: diep uitsteken tot 10-20 cm. Deze maatregel is arbeidsintensief, 

maar zeer effectief; 

 Pleksgewijze chemische bestrijding; 

 Voorkomen van zaadvorming door tijdig afmaaien en verwijderen van de bloeistengels. Met het oog op de 

problematiek wordt afmaaien in het broedseizoen toegestaan in combinatie met nestcontrole vooraf. 

Uiteraard moet verstoring in het broedseizoen zoveel mogelijk worden voorkomen. 

HANDHAVING VERKEER BONTE POORT 

De Bonte Poort in alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer, maar wordt in de praktijk gebruikt als 

sluiproute voor verkeer tussen Nijkerk en Bunschoten-Spakenburg. Onderzoek heeft uitgewezen dat 

weidevogels niet of nauwelijks broeden binnen een afstand van ca. 200 meter tot een doorgaande weg. 

Als onderdeel van dit plan zal actief aandrongen worden op een duidelijke weergave van de verkeersregels en 

een betere handhaving van deze regels door de gemeente Nijkerk. 
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MAATREGELEN OP PERCEELSNIVEAU 

RUIGE MEST 

Vanaf 1920 werden graslanden steeds vaker bemest. Terwijl soorten zoals kemphaan, watersnip en 

zomertaling in aantallen afnamen door de toenemende ontwatering, nam de populatie grutto’s toe tot de jaren 

’60. Dit wordt vaak gerelateerd aan de toename van bemesting. In zekere zin is dit ook juist, maar de 

hoeveelheden mest en de wijze van bemesting van toen, zijn niet te vergelijken met het bemestingsregime dat 

gehanteerd wordt vanaf de jaren ’60. Vanaf dat moment is de populatie grutto’s ook weer dalende.  

Uit vele onderzoeken en de praktijk blijkt dat waterpeil, een open graslandstructuur, kruidenrijkdom en 

daardoor voldoende insecten voor de kuikens van essentieel belang zijn voor de in stand houding van de 

populatie. Een mestgift is dus niet noodzakelijk vanuit het oogpunt van vegetatieontwikkeling, mede aangezien 

er in dit gebied door de aanwezige veenlaag in combinatie met de verlaagde grondwaterstand ook 

voedingsstoffen vrijkomen uit de bodem.  

Het uitrijden van ruige stalmest in het voorjaar is als maatregel opgenomen om het gehalte organische stof in 

de bodem te verhogen, wat een gunstig effect heeft op het bodemleven en de insectenrijkdom. Bijkomend 

voordeel is dat ruige stalmest in de meeste gevallen voor meer variatie binnen een perceel zorgt. Dit komt 

doordat het uitstrooien vaak niet volledig gelijkmatig gebeurt en er ook ‘mestkluiten’ ontstaan waar vervolgens 

pollen zullen ontwikkelen die een goede nestgelegenheid bieden voor weidevogels. 

Op de percelen met ‘ruige mest’ gelden de volgende voorwaarden voor mestgift, maaien en beweiding: 

 Mestgift: max. 20 ton ruige mest per hectare per 3 jaar. Slootranden en greppels niet mee bemesten. 

Mestgift vóór het broedseizoen (ca. 15 maart) of anders na het maaien; 

 Maaien: bij voorkeur 1 keer per jaar maaien en afvoeren (na het broedseizoen; maaitijdstip afstemmen op 

omliggende percelen;  

 Beweiding: jaarrond extensieve beweiding toegestaan (maximaal 3 GVE per hectare).  
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VERLAGEN EN VERSCHRALEN 

Met verlagen wordt het herstellen van de cultuurhistorische situatie bedoeld. In het verleden zijn de percelen 

in Arkemheen ‘hol’ komen te liggen door jarenlang het slootvuil op de kant te leggen. Hierdoor bleef het 

midden van het perceel in het voorjaar en na langdurige regenval lang nat. Dit is gunstig voor weidevogels, 

maar minder gunstig vanuit landbouwoogpunt. Lang nat, betekent een tragere grasgroei en minder 

gewasopbrengst. 

Aangezien het binnen de grenzen van het particuliere reservaat enkel veldkavels betreft, was de noodzaak om 

deze situatie te veranderen niet zo heel groot. Vandaar dat de cultuurhistorische situatie van de percelen in 

veel gevallen tot op de dag van vandaag gehandhaafd is. Een aantal percelen zijn echter wel ‘rond’ gelegd. Of 

daarvan zijn in ieder geval de randen van de percelen verwijderd of de percelen voorzien van greppels, 

waardoor het water snel van het perceel af kan wateren richting de sloot.  

De maatregel bestaat uit het afhalen/ afgraven van het kleidek tot een dikte van ca. 5-10 cm. Hierbij mag geen 

veen ‘bloot’ komen te liggen. De randen (2-3 meter breed) worden iets minder afgegraven, waardoor ze iets 

hoger komen te liggen (5-10 cm hoger dan het perceel). Om de vegetatieontwikkeling snel en goed op gang te 

laten komen, worden de verlaagde percelen direct na (her)inrichting ingezaaid met maaisel van goed 

ontwikkelde dotterbloemhooilanden uit de omgeving en wordt een verschralingsbeheer gevoerd (geen 

bemesting). 

Om een aantrekkende werking op ganzen en smienten (en vraatschade op omliggende percelen) te 

voorkomen, is het van belang dat er in de winterperiode geen permanent open water op de percelen ontstaat. 

Daarentegen is het wel van belang dat de percelen vanaf het vroege voorjaar, wanneer de overwinteraars 

vertrekken en de weidevogels het land weer binnenkomen, langdurig nat blijven tot in juli.  

Om dit te realiseren zullen de verlaagde percelen worden voorzien van ondiepe greppels met drainagebuizen 

met afsluitbare schroefdoppen. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan water worden afgelaten 

(winterseizoen) of vastgehouden (lente en zomer). Aan het eind van de winter worden de schroefdoppen op de 

drainagebuizen gedraaid om water vast te houden en verdroging van de percelen (later in het seizoen) tegen te 

gaan.  Daarnaast worden alle ‘verlaagde’ percelen (ook de reeds heringerichte percelen) voorzien van een 

pomp op zonne-energie die er tijdens het weidevogelseizoen er voor kan zorgen dat de grond niet uitdroogt en 

daardoor de waarde verliest als fourageergebied voor weidevogels. 

Op de percelen met ‘verlagen en verschralen’ gelden de volgende voorwaarden voor mestgift, maaien en 

beweiding: 

 Mestgift: niet toegestaan; 

 Maaien: maaien en afvoeren (na het broedseizoen; maaitijdstip afstemmen op omliggende percelen; bij 

voorkeur in de late zomer of najaar); 

 Beweiding: niet toegestaan (in verband met vegetatieontwikkeling en beperkte draagkracht). 

VERSCHRALEN 

Als gekeken wordt naar de vegetatie-ontwikkeling in Arkemheen vanaf de jaren ’30, dan is er veel veranderd. 

Deels komt dit door de inpoldering van Flevoland, waardoor Arkemheen niet langer te maken heeft met de 

grillen van de Zuiderzee. Daarbij is de kwelwaterinvloed vanaf de Veluwe afgenomen. Maar met name de 

intensivering van de landbouw heeft geleid tot biodiversiteitsverlies in dit gebied; de ontwatering van het 

gebied, de mineralisatie van het veen en de toename van bemesting heeft geresulteerd in een razendsnelle 

daling van het aantal kruidenrijke percelen.  Soorten als grote ratelaar, echte koekoeksbloem, dotterbloem en 

moerasrolklaver zijn nauwelijks nog aanwezig.  
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Een aantal percelen in Arkemheen wordt al jaren extensief beheerd in het kader van agrarisch natuurbeheer. 

Een aantal percelen wordt al ruim 18 jaar op deze wijze beheerd en dit zijn (logischerwijs) de best ontwikkelde 

percelen. Deze percelen hebben een open structuur met relatief lage vegetatie en veel verschillende kruiden, 

zodat er sprake is van een lang bloeiseizoen en een grote aantrekkingskracht op insecten waar de 

weidevogelkuikens van profiteren.  

Percelen waar nu reeds soorten als scherpe boterbloem, veldzuring, rode klaver, ruige zegge, watermunt en 

echte koekoeksbloem staan, hebben een goede potentie om zich te ontwikkelen tot een ‘vochtig hooiland’ of 

zelfs ‘nat schraalland’. Dit geldt zeker voor de percelen die door het verflauwen van oevers en afdammen van 

de greppels langer nat kunnen blijven. Voor deze beheertypen bestaat een hogere beheervergoeding. Jaarlijkse 

monitoring zal kennis en informatie verschaffen over de ontwikkeling. 

Op de percelen met de maatregel ‘verschralen’ wordt de ontwikkeling van een kruidenrijk grasland 

gestimuleerd door de komende jaren de bemesting volledig achterwege te laten en jaarlijks te maaien en het 

maaisel af te voeren. 

Op de percelen met ‘verschralen’ gelden de volgende voorwaarden voor mestgift, maaien en beweiding: 

 Mestgift: niet toegestaan; 

 Maaien: maaien en afvoeren (na het broedseizoen; maaitijdstip afstemmen op omliggende percelen; bij 

voorkeur in de late zomer of najaar); 

 Beweiding: voor- of nabeweiding toegestaan.  

 

           

 

VERFLAUWEN OEVERS 

Slootkanten (en sloten) vormen een belangrijke aanvulling op de variatie in het gebied. Voor een optimale 

ontwikkeling van de slootkanten is het van belang dat de oever geleidelijk oploopt (niet te steil is), niet te 

voedselrijk is en een open begroeiing heeft (geen ‘ondoordringbare wand van opgaande vegetatie’). Dergelijke 

oevers zorgen voor een aanvullend voedselaanbod voor weidevogels en zijn van belang voor kuikens die van 
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het ene perceel naar het andere perceel willen zwemmen en zo gebruik maken van de variatie binnen het 

gebied. 

De percelen met de maatregel ‘verflauwen oevers’ hebben (deels) steile oevers. Deze oevers worden afgevlakt 

tot een talud van 1:3 of 1:4. Voor een goede ontwikkeling van de slootkanten is ook het onderhoud van belang. 

Het onderhoud van de sloten en slootkanten is opgenomen bij de algemene maatregelen voor het hele gebied.  

Voor de oevers gelden de volgende voorwaarden voor mestgift: 

 Mestgift: niet toegestaan. 

VERFLAUWEN GREPPELS 

Veel percelen bevatten greppels. Greppels zijn er in verschillende soorten en maten: diep en ondiep, kort en 

lang, steil en flauw, etc. Greppels zorgen voor een versnelde afwatering van het perceel. Dit is niet altijd 

gewenst; het afsluiten van de greppels is dan ook opgenomen bij de algemene maatregelen voor het hele 

gebied. 

Greppels zorgen wel voor extra variatie binnen het perceel. Door de aanwezigheid van kleine verschillen in de 

vochttoestand ontstaan verschillen in groeisnelheid van het gras, krijgen meer soorten een kans en ontstaat er 

een grotere diversiteit aan planten en insecten. Dit geldt vooral voor brede greppels met flauw oplopende 

‘randen’. In de percelen met deze maatregel worden de greppels verbreed (doorgaans tot een breedte van 3-5 

meter). 

 

Voor de greppels gelden de volgende voorwaarden voor mestgift en beweiding: 

 Mestgift: niet toegestaan; 

 Beweiding: bij voorkeur niet. 

OVERIGE MAATREGELEN 

 
Voor een aantal percelen zijn tenslotte nog een aantal specifieke maatregelen benoemd: 

 K233-237, K244-245: deze percelen hebben diepe greppels. Deze greppels worden verondiept; 

 K75, K184-186, K202: deze percelen zijn in het recente verleden (her)ingericht en hebben een grondwal, 

veelal begroeid met ridderzuring. De grondwal klinkt minder in dan verwacht en worden verlaagd; 

 K202: dit perceel is in het recente verleden (her)ingericht, maar later voorzien van een greppelstelsel die 

het perceel afwatert. Tevens valt de begroeiing tegen. Op dit perceel wordt het greppelstelsel afgesloten, 

eventueel voorzien van een afsluitbare schroefdop om het ontstaan permanent open water in de 

winterperiode te voorkomen. Daarnaast wordt maaisel van een goed ontwikkeld dotterbloemhooiland 

opgebracht, net als op de percelen die worden ‘afgegraven’; 

 K566: dit kleine perceel bevat een grondwal, ruigtebegroeiing, houtopslag, keet en een grote poel. Ten 

behoeve van een open landschap worden deze elementen verwijderd. Hierbij wordt de poel afgewerkt 

met een flauw talud; 

 I934 (Putterpolder): dit perceel bevat een sloot die niet (meer) op de legger staat. Deze sloot wordt 

verondiept en verbreed, waardoor flauwe oevers ontstaan. 

 

 

 

 

 

 



Auteurs: Anja Hospes & Bart Reeze  Juni 2016 
 

11 
 

3. VERANTWOORDING 

3.1 EISEN WEIDEVOGELS 

 

Het inrichtings- en beheerplan is gericht op behoud en ontwikkeling van zo optimaal mogelijke 

omstandigheden voor weidevogels: 

 Open landschap; 

 Rust; 

 Drassige weidegrond (hoogste waterpeil vanaf januari-februari tot april-mei); 

 Extensief gebruik; 

 Variatie tussen percelen; 

 Variatie binnen percelen; 

 Gebruik van ruige mest en extensieve beweiding door runderen. 

 

3.2 INVENTARISATIE 

 
Het plan is gebaseerd op een inventarisatie van een aantal aspecten: 

 Maaiveldhoogte 

 Kruinig gelegde percelen en dikte van de kleilaag 

 Afstand tot een doorgaande weg 

 Botanische waarde en variatie binnen het perceel 

 Oevers en greppels 

 Waterhuishouding 

MAAIVELDHOOGTE 

Op het eerste oog vertoont het gebied weinig hoogteverschillen. In figuur 3 is de maaiveldhoogte van het 

gebied weergegeven. De relatief laaggelegen percelen zijn paars weergegeven, de wat hoger gelegen percelen 

groen tot geel. 

KRUINIG GELEGDE PERCELEN EN DIKTE VAN DE KLEILAAG 

Op basis van de maaiveldhoogte zijn percelen onderscheiden die in het verleden vermoedelijk kruinig (of ‘bol’) 

zijn gelegd. Oorspronkelijk zijn de percelen in dit gebied ‘hol’, dus met relatief hoge randen. Dit is ontstaan als 

gevolg van het onderhoud van de sloten, waarbij de bagger jarenlang op de oevers van de percelen is 

neergelegd. In deze percelen wordt (neerslag)water vastgehouden, wat gunstig is voor de weidevogels. Dit in 

tegenstelling tot percelen die kruinig  zijn gelegd om het water af te voeren en het perceel sneller en beter te 

kunnen bewerken. De percelen waar het om gaat zijn weergegeven in figuur 4 (geel omrand).  

Van een aantal van deze percelen is de dikte van de kleilaag onderzocht. Deze bleek in alle onderzochte 

percelen ca. 30 cm te bedragen (incl. bouwvoor). 

AFSTAND  TOT EEN DOORGAANDE WEG 

In figuur 4 is de zone van 200 meter tot een doorgaande weg weergegeven. Rust is een belangrijke voorwaarde 

voor een goede weidevogelstand. Een doorgaande weg kan al snel de inspanning van alle andere maatregelen 

teniet doen. 
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Figuur 3: Maaiveldhoogte (NB: de begrenzing in rood wijkt iets af van de uiteindelijke begrenzing) 
 

 
Figuur 4: Relatief hooggelegen percelen die kruinig (of ‘bol’) zijn gelegd (geel omrand). In  
roze-wit de zone van 200 meter tot een doorgaande weg. 
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BOTANISCHE WAARDE EN VARIATIE BINNEN HET PERCEEL 

Daarnaast is de botanische waarde van de percelen en de variatie binnen het perceel geïnventariseerd door 

middel van een veldbezoek. 

De botanische waarde en de interne variatie van de percelen is over het algemeen laag. De percelen worden 

gekenmerkt door een dichte grasmat van één of enkele grassoorten, zoals witbol en Engels raaigras. Op de 

percelen komen weinig kruiden voor en het betreft vaak algemene soorten als kruipende boterbloem, 

pinksterbloem en veldzuring. De dotterbloem is slechts op één perceel waargenomen. De oevers bieden soms 

nog ruimte aan leuke soorten, zoals holpijp, egelskop, pijptorkruid, zwanenbloem en diverse zeggesoorten. 

Een aantal percelen zijn relatief goed ontwikkeld. Deze percelen hebben de beste mogelijkheden om zich te 

ontwikkelen tot bloemrijke en botanisch waardevolle percelen. Het betreft de percelen A1963 en K171, K173, 

K188, K208, K208, K567, K597 en K609-ged (voor de ligging zie figuur 1). 

OEVERS EN GREPPELS 

Bij het veldbezoek zijn ook de oevers en greppels (globaal) geïnventariseerd. Percelen met steile oevers zijn 

genoteerd. Daarnaast zijn opmerkingen gemaakt over de aanwezigheid en aard van de greppels (lang of kort, 

veel of weinig, diep of ondiep, goed ontwikkeld of niet goed ontwikkeld). 

WATERHUISHOUDING 

Daarnaast is de waterhuishouding van het gebied in kaart gebracht. Een goede waterhuishouding (drassige 

percelen) is één van de belangrijkste factoren voor een gezonde weidevogelstand. 

 

 
Figuur 4: Het weidevogelreservaat ligt in peilgebied N2-B. Het peil is jaarrond 70 cm-NAP. 
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Het weidevogelreservaat ligt in één peilgebied, zie figuur 4. In 2011 is een nieuw peilbesluit vastgesteld. Hierin 

is vastgelegd dat het waterpeil jaarrond wordt gehandhaafd op 70 cm-NAP. Voorheen was dit 65 cm-NAP; het 

grondwaterpeil is gecorrigeerd voor de bodemdaling. De drooglegging van het gebied is gemiddeld 41 cm; de 

hoogste waterstand (GHG) gemiddeld 0-20 cm onder maaiveld en de laagste waterstand (GLG) ca. 60 cm. 

In figuur 4 zijn ook de belangrijkste watergangen in het peilgebied aangegeven. Het gebied watert in oostelijke 

richting af op de Wiel. Deze watergang loopt in noordelijke richting en watert via gemaal Nijkerk af op het 

Nijkerkernauw. In droge perioden wordt water onder vrij verval vanuit westelijke richting aangevoerd via de 

Laak. Deze watergang (helemaal links in figuur 4) haalt zijn water weer uit het Nijkerkernauw. 

De mogelijkheden voor structurele vernatting van (delen van) het weidevogelreservaat zijn besproken met het 

waterschap (contactpersoon Michiel Nieuwenhuis). Deze mogelijkheden blijken beperkt, onder andere door de 

ligging van watergangen die zorgen voor de afwatering van het hele peilgebied. In deze watergangen kan het 

peil niet worden opgezet. Dit geldt waarschijnlijk ook voor de doorgaande sloten in het reservaat die van 

belang zijn voor de afwatering van percelen rondom het gebied. Welke sloten dat zijn is niet bekend, maar dát 

ze er zijn is zeer waarschijnlijk wel het geval. 

In overleg met het waterschap is besloten om geen structurele maatregelen voor de waterhuishouding in het 

plan op te nemen. Daarentegen zijn er wel een aantal maatregelen mogelijk die wel kunnen bijdragen aan de 

gewenste vernatting: 

 Vasthouden van water op de percelen door greppels te dempen en/of af te sluiten; 

 Vasthouden van water in de sloten door het onderhoud te extensiveren waar mogelijk. Dit kan het beste 

nader worden uitgewerkt in overleg met de gebiedsbeheerder (Bernard Huige); 

 Het herstellen van holle percelen. 

 

3.3 WELKE MAATREGEL WAAR? 

Op basis van deze informatie is het palet aan maatregelen vastgesteld en ingedeeld naar maatregelen voor het 

hele gebied, maatregelen op perceelniveau en overige maatregelen, zie figuur 2 en paragraaf 2.2.  

Vervolgens zijn voor elk perceel de best passende maatregelen (op perceelniveau) bepaald. Hierbij is als volgt 

aansluiting gezocht met de (natuurlijke) kenmerken van het gebied: 

 Percelen die in het verleden ‘bol/ kruinig’ zijn gelegd en die bovendien voldoende ver (= meer dan 200 

meter) van de weg afliggen, zijn geselecteerd voor herstellen van de cultuurhistorische situatie (‘afgraven 

en verschralen’). De afstand tot de weg is aangehouden om te zorgen dat deze (forse) ingreep optimaal 

effectief is voor weidevogels; 

 Percelen met een bijzondere botanische waarde of variatie binnen het perceel zijn aangemerkt om te 

‘verschralen’; 

 Relatief hooggelegen percelen en voedselrijke percelen met dichte grasmat zijn geselecteerd voor de 

maatregel ‘ruige mest’; 

 Percelen met steile oevers zijn aangemerkt voor de maatregel ‘verflauwen oevers’; 

 De maatregel ‘verflauwen greppels’ is alleen toegepast op percelen met bestaande greppels en vooral op 

percelen met: 

o een beperkte interne variatie (greppels verhogen variatie binnen het perceel) 

o (aanleg voor) een bijzondere botanische waarde of variatie binnen het perceel (greppels 

stimuleren deze ontwikkeling verder). 

 Percelen met de maatregel ‘verflauwen greppels’ zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan een 

verschralingsbeheer om de botanische ontwikkeling te stimuleren. 
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4. PLAN IN BEWEGING 

4.1 NADERE UITWERKING 

 

Het plan moet nog op een aantal aspecten verder worden uitgewerkt. Dit geldt met name voor de maatregelen 

‘afsluiten greppels’, ‘verflauwen oevers’ en ‘verflauwen greppels’. De exacte invulling van deze maatregelen 

moet per perceel worden uitgewerkt. Deze detaillering wordt uitgevoerd in de bestekfase. In de bestekfase 

moet ook de dikte van de kleilaag in de te verlagen percelen nauwkeuriger worden geïnventariseerd. Beide 

uitwerkingen vormen de basis voor het opstellen van een grondbalans. 

4.2 UITVOERING (INRICHTING EN BEHEER) 

 

Het collectief van eigenaren is verantwoordelijk voor de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen zoals 

vastgelegd in dit plan. Alle eigenaren hebben ingestemd met het voorstel om de St. Biotoopverbetering 

Agrarisch Overleg (St. BAO) de coördinatie van zowel de inrichting als het beheer op zich te laten nemen. Een 

voor de hand liggende keuze, aangezien deze organisatie reeds jaren verantwoordelijk is voor het agrarisch 

weidevogelbeheer in de hele polder Arkemheen . Als coördinator van het agrarisch natuurbeheer, is de 

grootste uitdaging het realiseren van een zo goed mogelijk mozaïek beheer. Hiervoor sluit zij beheercontracten 

met eigenaren en pachters en legt zij de verantwoording af richting de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RvO) en de provincie.  De eigenaren en pachters worden dus ontzien wat betreft de administratieve 

last. Daarnaast zorgt de St. BAO, met behulp van vele vrijwilligers, voor de jaarlijkse inventarisatie van het 

aantal nesten en het broedsucces.  

 

De St. BAO heeft aangegeven de rol van coördinator graag op zich te willen nemen in goed overleg met alle 

betrokkenen. Als coördinator stemt de St. BAO de beheermaatregelen af met en tussen de eigenaren 

onderling, onder andere: 

 Beheer van afsluitdoppen en drainagebuizen; 

 Natuurlijk onderhoud sloten; 

 Afstemmen van de maaitijdstippen (vaststellen einde broedseizoen, percelen gefaseerd maaien). 

De St. BAO zal de verkeersontwikkeling op de Bonte Poort nauwlettend volgen. Zo nodig zal zij bij de 

desbetreffende gemeenten aandringen op actieve handhaving.  

De St. BAO heeft wel nadrukkelijk gesteld dat het een coördinerende functie betreft. De feitelijke uitvoering 

van de maatregelen dient door en voor rekening van de grondeigenaren uitgevoerd te worden en de St. BAO 

wenst geen regulerende rol (actieve controle op de uitvoering van de afgesproken beheermaatregelen) te 

krijgen. Met z’n allen voor positief resultaat!   

4.3 AANPASSINGEN IN DE TOEKOMST 

 

Het plan is opgesteld op basis van de kennis van dit moment. Bij de bespreking van het concept-plan in het 

collectief van eigenaren bleek al dat de eigenaren verschillende beelden hebben over de achteruitgang van de  

weidevogelpopulatie en de beste maatregelen voor herstel. Daarnaast worden in de directe omgeving van het 

plangebied en (ver) daarbuiten ervaringen opgedaan met maatregelen voor weidevogels. Mogelijk komt er in 

de toekomst nieuwe kennis beschikbaar over het herstel van weidevogelpopulaties en de effectiviteit van 

maatregelen. Deze ervaringen en verkregen kennis kunnen in de toekomst leiden tot hernieuwde inzichten en 

kunnen aanleiding vormen om het plan te verbeteren. 
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Aanpassingen op het plan zijn mogelijk, als maar goed onderbouwd kan worden hoe dit (beter) bijdraagt aan  

behoud en herstel van de weidevogelpopulatie. Wijzigingsvoorstellen zullen door de Provincie Gelderland 

worden beoordeeld. Om eventuele wijzigingen goed te kunnen onderbouwen zal de St. BAO actief zijn bij het 

volgen van het effect van de maatregelen op de weidevogelpopulatie en bij het volgen van ervaringen elders in 

het land: 

 Jaarlijkse evaluatie uitvoering maatregelen (hoe is het gegaan, wat ging goed, wat kan beter?); 

 Jaarlijkse terugkoppeling resultaten tellingen weidevogels; 

 Uitwisseling van ervaringen uit andere gebieden, bijvoorbeeld door het organiseren van lezingen of 

excursies. 

 

 


