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1. De opgave
Aan de Lekdijk West 113 in Bergambacht
wordt de oude boerderij gerestaureerd en
verbouwd tot woonhuis. Voor de aanliggende
kavels (binnen de rode cirkel globaal gemarkeerd met rode pijl) heeft de eigenaar het
voornemen middels particulier natuurbeheer
de natuurkwaliteiten te doen vergroten.
Hiermee wordt invulling gegeven aan het
beleid voor de betreffende locatie zoals dat is
vastgelegd in het Natuurgebiedsplan
Krimpenerwaard, dat onderdeel uitmaakt van
het Veenweidepact Krimpenerwaard. Voor de
Krimpenerwaard wordt natuurontwikkeling
nagestreefd onder de naam ‘Grutto en Otter’.
In deze inrichtingvariant wordt ruimte
geboden voor weidevogelnatuur, grasland met
een hoge botanische waarde en natte natuur.
De kavels waarvoor in dit plan een natuurontwikkelingsplan wordt opgesteld maken
onderdeel uit van het gebied, waarvoor de
ontwikkeling van grasland met een hoge
botanische waarde centraal staat.
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Ingezoomd op de omgeving van de locatie
laat de plankaart zien, dat de locatie (weergegeven in oranje) zich bevindt midden in het
gebied dat is aangewezen voor de ontwikkeling van grasland met een hoge botanische
waarde, dat enerzijds grenst aan de buitendijkse gelegen bestaande natuurgebieden
langs de Lek en anderzijds aan het gebied dat
als natte as wordt ontwikkeld voor natte
natuur.
De centrale opgave die in dit plan wordt
gesteld is het in gang zetten van een natuurontwikkeling die is gericht op het tot ontwikkeling laten komen van de volgens het Natuurgebiedsplan Krimpenerwaard gewenste
natuurdoeltype. Hiertoe zullen door middel
van een herinrichting de condities worden
gecreëerd die de gewenste natuurontwikkeling mogelijk maakt en zal vervolgens een
beheerregime worden ingesteld dat tevens is
gericht op ontwikkeling en behoud van het
gestelde natuurdoeltype van grasland met
hoge botanische waarde. Binnen dit natuurdoeltype wordt in het plangebied ingezet op
het realiseren van twee natuurbeheertypen:
•
Vochtig hooiland (N10.02)
•
Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)
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Natuurbeheertype N10.02 Vochtig hooiland
ofwel natuurdoeltype ‘dotterbloemgraslanden
van veen en klei’. Dit beheertype is van
toepassing voor een beperkt deel van het
plangebied.
Voor de locatie leidt dit tot de volgende
afbakening:
- Het betreft hooiland, al dan niet
nabeweid.
- Het is gelegen op een veen/kleibodem
met een gemiddeld waterpeil van 5-30
cm onder maaiveld.
- Er wordt jaarlijks gemaaid en het
maaisel wordt afgevoerd.
- Er wordt geen bemesting toegepast,
met uitzondering van ruige stalmest
(max. 20 ton per ha per jaar of
bekalking.
Gestreefd wordt naar het creëren van
microgradiënten in het vochtgehalte door een
onregelmatig reliëf in het terrein. Voor lokale
opslag van (wilgen)struweel die bij dit type
voorkomt wordt ruimte geboden.

Dotterbloemgraslanden
Dotterbloemgraslanden zijn uitgesproken bloemrijk en daardoor ook voor het grote publiek aantrekkelijk om te
zien. In het Drentsche Aa gebied bijvoorbeeld gaat het daarbij om bloemen van Dotterbloem (Caltha palustris),
Waterkruiskruid (Senecio aquaticus), Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi), Moerasvergeet-mij-nietje
(Myosotis scorpioides) en Moerasstreepzaad (Crepis paludosa). Daar komt een reeks van zeldzame en
algemenere soorten bij zoals Brede orchis (Orchis majalis majalis), Kleine valeriaan (Valeriana dioica), Kale
jonker (Cirsium palustre), Moerasrolklaver (Lotus pedunculatus), Kruipend zenegroen (Ajuga reptans), Echte
valeriaan (Valeriana officinalis), Moerasspirea (Filipendula ulmaria), Moeraswalstro (Galium palustre),
Veldzuring (Rumex acetosa), Scherpe boterbloem (Ranunculuis acuta), Pinksterbloem (Cardamine pratensis) en
Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius). In het vroege voorjaar springen de geel bloeiende Dotterbloemen in
het oog en de lichtroze Pinksterbloemen. Daarna komt een bonte periode met roze bloemen van Echte
koekoeksbloem, de paarse Brede orchis, het blauwe Moerasvergeet-mij-nietje en de gele bloemen van
Ratelaars, Waterkruiskruid en Moerasstreepzaad. Later in het seizoen overheersen de grassen en contrasteren
de rode bloeiwijzen van Veldzuring (Rumex acetosa) met het grasgroen. Kort voor het maaien is het grasland
veelal wittig bepluimd door de uitgebloeide aren van Gestreepte witbol (Holcus lanatus). In de kruidenrijke
Dotterbloemgraslanden komen veel soorten nectar- en waardplanten voor, die van betekenis zijn voor
bedreigde vlinders en andere insecten.
In de winter nat, in de zomer vochtig
Dotterbloemgraslanden ontwikkelen zich op matig voedselrijke, meestal moerig tot venige, soms slibhoudende
klei- of veengronden die 's winters nat en 's zomers vochtig zijn. De grondwaterstand reikt 's winters voor een
periode van 10 tot 20 weken tot aan het maaiveld. Soms wordt de standplaats 's winters overstroomd, maar
meestal niet langer dan een periode van 10 weken per jaar, vooral in de winter. Gedurende de rest van het jaar
bevindt zich de grondwaterstand ca. 10 tot 30 cm onder het niveau van het maaiveld. 's Zomers kan de
grondwaterstand voor een korte periode in de grond wegzakken, naar 50 tot 80 cm diepte onder het maaiveld.
In veengronden verdraagt de vegetatie diepste waterstanden van 50-60 cm, in klei- en leemgronden kan de
waterstand in de zomer 70-80 cm onder het maaiveld in de grond wegzakken zonder nadelige gevolgen voor de
vegetatie.
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Dotterbloem (boven), gevleugeld hertshooi (rechtsboven)
en echte koekoeksbloem (rechtsonder).
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Natuurbeheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland.
Dit beheertype is van toepassing voor het overgrote deel
van het plangebied.
Voor de locatie leidt dit tot de volgende afbakening:
- Het gebied wordt extensief beweid of gehooid.
- Het land wordt niet of uitsluitend licht bemest
met ruige mest of bekalking.
- Het type komt in bijna alle landschapstypen voor
op (matig) voedselrijke gronden, zowel droog als
vochtig.
- Streven naar variatie in structuur (ruigte en
plaatselijk struweel, hogere en lage vegetatie)
- Kruidenrijk grasland die rijk is aan kleine fauna
(kleine zoogdieren, vogels, vlinders en andere
insecten).
- Gradiënten in grondwaterpeil en voedselrijkdom
zorgen voor verschillende vegetatietypen.
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2. Het plangebied
Op de kadastrale kaart van het gebied waarvoor dit natuurontwikkelingsplan is opgesteld
is weergegeven, welk deel van de kavels
binnen het natuurontwikkelingsbeleidsplan
vallen.
Het totale plangebied omvat circa 4 hectare.
Hiervan valt ruim 3 hectare binnen het
begrensde natuurontwikkelingsgebied.
De sloten binnen het plangebied kennen
verschillende peilen.
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De Krimpenerwaard wordt gekenmerkt door een verkavelingspatroon van lange smalle kavels.
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De directe omgeving van het plangebied wordt bepaald door een rommelig bedrijfskavel aan de oostzijde.
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Boven: water- en oevervegetatie bij bredere sloten.
Onder: vergezichten, solitaire bomen

Boven: Microreliëf en greppels in de kavels
Onder: Bomen en bosschages op het erf achter de boerderij.
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Boven: kruidenrijk vochtig grasland
Onder: storende opslag op aangrenzend kavel aan oostzijde

Boven: vegetatie met zegge
Onder: Brede beplantingszoom langs recreatiecomplex aan oostzijde
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3. Het natuurontwikkelingsplan
I. PLANKAART
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II. PLANTOELICHTING
ALGEMEEN
Het natuurontwikkelingsplan voor de Jétra-Farm aan de Lekdijk in
Bergambacht is opgebouwd op basis van de volgende uitgangspunten:

weide
1

1. Het terrein wordt ingericht en gebruikt volgens een driedeling:
a. Een erf / tuin direct grenzend aan het woonhuis en de
opstallen.
b. Een open weidegebied direct grenzend achter en naast de
tuin. Hier wordt een particulier natuurbeheer toegepast.
Dit maakt het overgrote deel uit.
c. Een zeer extensief gebruikt deel op het achterste deel van
de kavel, waar ruimte wordt geboden voor spontane
natuurontwikkeling van riet en ruigte.

erf

ruigte

2

2. Door verbreding van watergangen en versterken van het reliëf
(deels afplaggen, deels ophogen met gesloten grondbalans) wordt
een uitgangssituatie gecreëerd voor de ontwikkeling van
botanisch grasland. Brede drassige oevers bieden ruimte voor
oevervegetatie.
3. Zichtlijnen en de oorspronkelijke kavelrichtingen en
kavelstructuur worden zoveel mogelijk gehandhaafd of versterkt.

3
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INRICHTING
1. Bebouwing en terrassen
Naast de woonboerderij en de stal worden een aantal kleine bouwwerken
toegevoegd: een hooimijt, een schuilhok voor vee en een tuinhuis/sauna.
In de tuin worden terrassen aangelegd met zich over de natuur.

1

2. Beplanting bestaand
Bestaande waardevolle boombeplanting wordt gehandhaafd. Het betreft
hierbij een gemengde boombeplanting van o.a. hoogstam fruitbomen,
(knot)wilg, populier, es en els.
3. Beplanting nieuw
Passend in het karakter van de omliggende polder wordt sporadisch een
(groepje) knotwilgen geplaatst lang het slotenpatroon. Dit om dammetjes
qua fundatie te versterken en/of om bescherming te bieden aan het vee
tegen de zuidwester stormen. Naar de oostzijde wordt met landschappelijke beplanting van els en meidoorn een afscheiding gecreëerd naar de
aangrenzende kavels met opslag en/of recreatiegebruik. In het westelijk
gelegen ruige natuurdeel (BE I)wordt wilgenstruweel tot ontwikkeling
gebracht. Hierdoor ontstaat er een kleine biotoop rondom het Vochtige
Hooiland waar vooral vogels en fazanten beschutting zullen vinden.
Mogelijk dat de otter zich hier kan huisvesten.

2

3

4. Oeverbeplanting
Rietzones zullen op bepaalde plaatsen langs de flauwe oevers van de
verbrede sloten ingepland worden. Deze rietzones zijn huisvestingsplaatsen van diverse vogels, muizen en kikkers.

4
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WATERHUISHOUDING
Het plangebied ligt qua maaiveldhoogte op de overgang van het hoger
gelegen oude omkaderde Nes-eiland naar de lage polder. Het maaiveld
daalt daardoor in westelijke richting. De maaiveldhoogtes variëren tussen
NAP -1.50 tot NAP -0,60.
De ondergrond bestaat voornamelijk uit kalkloze poldervaaggronden
(zware klei op veen). De kalkarme zware kleilaag ligt tussen de 25 en 60
cm beneden maaiveld. Het bosveen begint gemiddeld tussen de 40 en
160 cm beneden maaiveld, welke overgaat naar halfgerijpte klei.
Vanuit de ondergrond treedt er op diverse plaatsen kwel op vanuit de Lek.
Het oppervlaktewater wordt vanuit de Lek ingelaten bij het gemaal
“Hoekse Polder” en stroomt via de Lage Boezem de polder in, vanwaar
het achter de camping De Nes opgepompt wordt tot het niveau NAP -0,45
meter. Vervolgens stroomt het langs de hogere percelen om de camping
heen en oostelijk langs het plangebied (NAP – 0,90). Zuidelijk in het
plangebied stort het tenslotte over twee stuwen de polder in (NAP -1.80).
Hiernaast is een schets weergegeven van de huidige waterhuishouding.
Het water dat constant door het gebied stroomt, is vrij rijk aan nutriënten.

Huidige waterhuishouding
en ligging percelen t.o.v.
het zanderige “eilandje” en
inlaat Lekwater.

Huidige waterhuishouding
met peilen en stuwen.
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In overleg met het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, met het DLG en het Zuid-Hollands Landschap is gekozen voor een
optimalisering van de huidige waterhuishouding. Insteek daarbij is het
minimaliseren van de versnipperde peilgebieden en het toepassen van
een flexibel peilbeheer.
Gezien de kwel in het gebied is gekozen voor het zoveel mogelijk vasthouden van gebiedseigen water. Door zo weinig mogelijk Lekwater in te
laten zal de kwaliteit langzaam verbeterd worden door het schone kwelwater. Hierdoor zal het nutriëntgehalte omlaag gaan, wat een verschraling van het gebied ten goede komt. Neveneffect is het omlaag kunnen
brengen van de baggerfrequentie door een afnemende baggeraanwas.
Het gebied achterop de percelen (BE II) is direct gekoppeld aan de
toekomstige hoofdwatergang van het Hoogheemraadschap, wat een vast
peil heeft van NAP -0,90. Hier is het beheertype “Vochtig Hooiland”.
Drooglegging zal variëren tussen de -0,05 en -0,20 meter door gradiënten
in het maaiveld. Hiervandaan zal d.m.v. een vlotterstuw enkel water in
het onderliggende gebied (BE I) ingelaten worden als het peil hier onder
NAP -1.30 zakt. Dit zal enkel in de zomer gebeuren als de verdamping
groter is dan de kwel. In de zuidwesthoek van het gebied wordt een stuw
geplaatst met een vaste overstorthoogte van NAP -1.10. Hiervandaan zal
het water overstorten naar het vaste polderpeil van NAP -1,80 m.
In de winterperiode zal het water in peilgebied BE I dus stijgen naar -1.10,
waarna het overstort. Hierdoor ontstaat een flexibel natuurlijk peilbeheer
tussen de peilen NAP -1.30 en -1.10, waarbij zo min mogelijk vreemd
water wordt ingelaten. Rondom de woning zal het bestaande waterpeil
van NAP -1.10 gehandhaafd blijven om schade aan de bebouwing te
voorkomen

Hoofdwatergang Hoogheemraadschap

NAP -0,90

NAP -1,80

Flexibel peil
NAP -1,10 / -1,30

NAP -1,10
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Waterdiepte
Door variatie in waterdiepte wordt de toegankelijkheid voor vee geregeld.
Waar toegankelijkheid voor vee onmogelijk moet worden gemaakt wordt
het water als veekering ingezet, waartoe het een diepte krijgt van circa
1,2 meter. Op plaatsen waar juiste verplaatsing van vee door het water
wenselijk is, wordt dit mogelijk gemaakt door de aanleg van doorwaadbaar water van circa 0,5 meter diepte. Overige watergangen krijgen een
diepte van circa 1,0 meter.
Grondverzet
De bestaande watergangen zullen verbreed en verdiept worden.
Daarnaast zullen op bepaalde plaatsen de oevers uitgevlakt worden. De
vrij komend grond zal gebruikt worden om de percelen aan de oostkant
wat op te hogen (natuurlijke gradiënt van de percelen in oost/west
richting aflopen benadrukken. Hierdoor ontstaat er per perceel een
andere drooglegging en natuurontwikkeling bij de zelfde waterstand in
het gebied. De dan nog resterende grond zal afgevoerd worden.
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PROFIELEN
1

2

3

4

5
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BEHEER
Het beheer zal verschillen per gebied, afhankelijk van de Natuurdoeltypen. In het plangebied worden twee beheereenheden onderscheiden:
Kruiden- en faunarijk grasland (beheerdoeltype N12.02)in Beheerseenheid I (BE I) en Vochtig hooiland (beheerdoeltype N10.02) in
beheerseenheid II (BE II) achterin het gebied. Hier is het natuurdoeltype
aangepast aan de toekomstige waterhuishouding. Een waterrijk, relatief
nat gebied, met enig wilgenstruweel opstand. Het overgrote gedeelte van
het gebied heeft als natuurdoeltype “Kruiden en Faunarijk grasland”. Dit
past bij de toekomstige waterhuishouding, open karakter van het
poldergebied, de grondsamenstelling en de geografische ligging op een
overgangsgebied tussen hogere gronden en de lage polder. Daarnaast is
dit doeltype goed te combineren met extensieve begrazing.
In BE I (Kruiden- en faunarijk grasland) zal er extensief beweid worden
met Schotse Hooglanders en schapen. Het gehele gebied zal toegankelijk
zijn voor het vee, waardoor er rondom gegraasd kan worden. Door
beweiding met grote grazers wordt het microreliëf nader ontwikkeld.
Indien noodzakelijk zal er aanvullend gemaaid worden met afvoer van het
gras. Dit afhankelijk van de veebezetting en de groeisnelheid van het gras.
In eerste instantie zal de veebezetting laag zijn en zal er meer gemaaid en
afgevoerd worden om een verschraling van het land te bewerkstelligen.
In de maanden april/mei/juni zal de veebezetting lager worden gehouden
dan in de overige maanden, door het vee “op te hokken” op gronden
buiten het natuurgebied. Hierdoor zal er minder schade aan broedsels van
vogel toegebracht worden. In oktober worden de slotenkanten
geschoond en het maaisel uit de kant gelegd als voer voor het vee. Sloten
worden eens per 5 jaar gebaggerd.

In BE II (Vochtig hooiland) zal er niet beweid worden, met uitzondering
van een na-beweiding in september / oktober. Het terrein zal dan
opengesteld worden voor het vee uit BE I. Hierdoor zullen de graslanden
voor de winter kort begraasd worden. In BE II zullen verspreid wilgenstruwelen aangeplant worden ter verwildering. In de nabeweiding zullen
de Schotse Hooglanders deze wilgentenen gedeeltelijk aanvreten en kort
snoeien. Eens per 5 jaar zal het hout afgezet worden. De hooilanden
rondom de wilgentenen zullen begin juli en eind augustus gemaaid
worden, waarbij het maaisel afgevoerd wordt.
Om de aangeplante windsingel aan de oostzijde van het plan te
beschermen tegen veevraat zal er aan één zijde een afrastering geplaatst
worden. Het toegangspad naar achteren zal niet toegankelijk zijn voor het
vee, met uitzondering van het zuidelijke gedeelte. Dit omdat het vee
vanuit het natuurgebied vrij de stal moet kunnen inlopen. Rondom dit
zuidelijke gedeelte zal dan ook aan weerszijde van de windsingel een
afrastering geplaatst worden.
Daar waar vee geweerd moet worden zullen veeroosters geplaatst
worden om een zo open mogelijk karakter te waarborgen. Er ontstaat dus
geen veelheid aan landbouwtoegangshekken. Op deze manier is het
terrein gemakkelijk toegankelijk voor landbouwvoertuigen en blijft het
open landschappelijke karakter behouden.
De afrastering zal bestaan uit houten palen met aan de bovenzijde een
horizontale plank. Om ook schaapwerend te zijn zullen er aan de
onderzijde twee schrikdraden aangebracht worden.
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Natuurbeheereenheden

Hekken en veeroosters
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TOEGANKELIJKHEID TERREIN
Aan de oostzijde van de percelen zullen de beheereenheden ontsloten
worden door een karrenspoor van twee asfalt sporen. Wandelpaden
zullen in het gebied aangelegd worden in de vorm van een iets verhoogd
grastalud, op een aantal plaatsen voorzien van een Gralux hafverharding.
In het noordelijk deel (BE II) heeft dit pad een breedte van circa 3 meter,
waardoor dit natte gebied ook in de winter voor onderhoudswerktuigen
bereikbaar blijft.
Er zijn drie typen bruggen, waarmee de watergangen worden gekruist:
- Landbouwbruggen, waarover ook met vee en materieel kan worden
overgestoken.
- Smalle houten bruggen om lopend percelen te kunnen bereiken.
- Eenvoudige constructies waarmee lopend sloten en moerassen kunnen
worden doorkruist, maar die niet door vee gebruikt kunnen worden.

Openstelling
Het natuurgebied grenst niet aan de openbare weg en is enkel te bereiken
over particuliere eigendommen. Gezien de geïsoleerde ligging zal het
natuurgebied niet voor publiek opengesteld worden.
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REALISATIESTRATEGIE
De realisatie van het natuurontwikkelingsplan wordt in eerste instantie
bepaald door het uit te voeren grondwerk. Door het verbreden van
watergangen, het afplaggen van oevers en het aanleggen van verhoogde
paden binnen een gesloten grondbalans wordt een microreliëf gecreëerd
dat uitgangssituaties vormt voor verschillende vegetaties. Bovendien
worden in de bodem opgeslagen zaden naar boven gehaald, zodat ze
kunnen kiemen. In beperkte mate zal ook landschappelijk beplanting
worden aangebracht, in de vorm van elzenwallen en knotwilgen en
wilgenstruweel . De uiteindelijke vegetatie zal zich vormen door het
beheer. In de loop der tijd zal de vegetatie variëren, om uiteindelijk een
min of meer stabiele streefsituatie te bereiken. Door beweiding met
grote grazers wordt het microreliëf nader ontwikkeld. Het meest
noordelijk gelegen deel zal door beperkte beweiding een ruiger karakter
krijgen, waardoor ook ruimte is voor spontane opslag van struweel.
De veebezetting gedurende het jaar is maximaal 3 GVE in alle maanden,
behalve april/mei/juni; dan maximaal 1,5 GVE.
In het begin wordt regelmatig gemaaid om versneld de voedingsstoffen in
de bodem af te voeren. Dit leidt tot 2-3 keer maaien; eerste keer per 1
juni; daarna eind juli en eind augustus, afhankelijk van de begrazing.
(Ruige) mest wordt in de beginfase niet toegepast. Als na een aantal
jaren de grond sterk verschraald is, is er een ruige mest gift mogelijk.
Slootonderhoud is volgens de schouwplicht geregeld. Sloten en krozen
wordt gedaan in het najaar (maaisel stuk uit de oever leggen: voer voor
vee). Baggeren gebeurt eens per 5 jaar.
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