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1. INTRODUCTIE
Vanuit het Integraal Inrichtingsplan Broekpolder (2009) is eind
2010 door het college van B&W van Vlaardingen besloten om een
uitwerking te maken ter realisering van het Natuurkerngebied en het
Klauterwoud. Deze rapportage dient als toelichting op het Definitief
Ontwerp voor het natuurkerngebied, waarvoor op 27 april 2011 de
aftrap is gegeven.
Dit definitief ontwerp (DO) is het resultaat van een samenwerking
tussen Gemeente Vlaardingen, Federatie Broekpolder,
Recreatieschap Midden Delftland. De eerdere plannen (zie onder)
zijn samengevat en bijgesteld in dit DO.
Dit DO wordt na vaststelling gebruikt voor het opstellen van een
technische uitwerking (bestek) voor de uitvoering van het plan. De
belangrijkste keuzen van het ontwerp en de beoogde beeldkwaliteit,
sfeer en opbouw worden verbeeld met illustraties en kort toegelicht.
Hierin worden de drie belangrijkste maatregelen afzonderlijk
besproken.
•
•
•

Begrazing
Vernatting
Bosomvorming

De inrichtingsmaatregelen van het ontwerp zijn digitaal uitgetekend
en zijn als bijlage toegevoegd aan deze toelichting. Deze digitale
kaart wordt gebruikt voor de verdere detaillering en het opstellen
van het bestek
Onderliggende plankaarten en documenten die gebruikt zijn voor
het DO zijn als losse bijlage verkrijgbaar en dienen als achtergrond
informatie.

Achtergrond informatie voor DO:
•
Definitief Ontwerp Klauterwoud, Van de Lindeloof,  juni 2010
•
Begrazing in de Broekpolder, stichting FREE, mei 2010
•
Padenplan, Recreatieschap Midden-Delfland 2010 versie xxx
•
Levend Water in de Broekpolder, concept, Stroming 26
november 2010
•
Bosomvorming in de Broekpolder, concept, Stroming april
2011
•
Raamsaneringsplan Broekpolder Grontmij, januari 2011
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ligging 3 maatregelen
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2. DEFINITIEF ONTWERP
In het Integraal Inrichtingsplan voor de Broekpolder (2008) is de
visie omschreven voor de natuurkern van de Broekpolder, welke het
vertrekpunt was van deze uitwerking. In dit DO zijn de volgende
doelen uitgewerkt, die in deze visie genoemd zijn:
•
•
•
•

Versterken van natuurwaarden
Verbeteren belevingswaarden natuurkern
Verbeteren recreatieve mogelijkheden in natuurkern
Broekpolder uitvoering geven aan de bodemsaneringsopgave

Visie in het kort
De natuurwaarden worden verbeterd door landschapvormende
natuurlijke processen in het gebied te versterken, de mens doet
een stapje terug. Door begrazing te introduceren, het waterpeil te
verhogen en door delen van het monotone bos om te vormen zal de
natuur gevarieerder en dynamischer worden. Door de toegenomen
variatie wordt de natuurkern aantrekkelijker voor de bezoekers. De
aanleg van nieuw water, een struinpad, een vlonderbrug met zitplek
en een vogelkijkscherm zal de recreatieve aantrekkingskracht van
het gebied versterken. Bij de ontwikkelingen wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met bestaande gebruikers en de bestaande
kwaliteiten en kenmerken van het gebied. In dit DO staat de
beeldkwaliteit continue centraal. De ingrepen zijn goed ingepast in
het bestaande landschap van de Broekpolder en dragen bij aan de
sfeer van het gewenste toekomstbeeld.
De Broekpolder is een voormalig slibdepot, dat beheerd wordt
mede op basis van de Wet Bodembescherming. Daartoe is het
Raamsaneringsplan (Grontmij 2011) opgesteld. De sanering
heeft ten doel om het gebied in samenhang met de herinrichting
geschikt te maken voor de beoogde functies zoals natuur en
recreatie, waarbij de humane en de ecologische risico’s zoveel
mogelijk worden beperkt. Grondverzet binnen het gebied is
in beginsel mogelijk mits de bodemkwaliteit ter plaatse niet
verslechtert. Daarmee kan worden voldaan aan de milieukundige
randvoorwaarden.
Het Ruige Veld
De gemeentelijke projectgroep heeft gevraagd om een pakkende
naam voor het natuurkerngebied. Het voorstel is om dit het Ruige
Veld te noemen, aangezien het toekomstperspectief uitgaat van
overgangen van (bestaand en nieuw) bos naar open terreinen.  

Hiernaast is het Definitief Ontwerp geprojecteerd op een luchtfoto
van de bestaande situatie.
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3. BEGRAZING
Aangezien het begrazingsareaal t.o.v. eerdere plannen is verkleind
van 180 naar 150 hectare ligt het voor de hand dat de kudde
omvang daarop wordt aangepast. Dit kan in samenwerking
met FREE als de beoogde kuddebeheerder worden gedaan.
De introductie van de begrazing moet bij voorkeur door deze
organisatie worden gedaan, omdat zij nauw betrokken waren bij
de uitwerking van dit plan en de meeste ervaring hebben met de
publieksbegeleiding rond begrazing.

In het document Begrazing in de Broekpolder (FREE, mei 2010
in opdracht van gemeente Vlaardingen) is uitvoerig ingegaan op
de ecologische, technische en welzijns- en beheeraspecten van
natuurlijke begrazing met Schotse Hooglanders, we volstaan met
hiernaar te verwijzen. In dit DO wordt het ontwerp toegelicht.
Het begrazingsgebied beslaat het centrale en westelijke deel van
de Broekpolder en reikt verder dan het natuurkerngebied. Gekozen
is voor een begrazing met Schotse Hoogland-runderen omdat deze
uitstekend functioneren in ruige, voedselrijke terreinen, goed samen
gaan met ruiters en mensen niet opzoeken. Het zijn zelfredzame,
robuuste dieren die in familieverband leven en zeer geschikt zijn
voor jaarrondbegrazing. Evenals schapen helpen de Hooglanders
de wildgroei van berenklauw tegen te gaan.

Belangrijkste uitgangspunten voor de inrichting van het
begrazingsgebied
•
Doorgaande fietspaden van asfalt blijven buiten het
begrazingsgebied.
•
Door een toegang voor ruiters bij de manege Flardingha te
plaatsen kunnen ruiters kiezen tussen een rondje binnen of 		
buiten het begrazingsgebied.
•
Bij  toegangen tot  het begrazingsgebied worden bezoekers
erop attent gemaakt dat zij het begrazingsgebied betreden.
•
Alle bestaande toegangen naar het begrazingsgebied
worden voorzien van een rooster, poort of klaphek waardoor
bestaande toegankelijkheid, ook voor toezicht en 			
hulpdiensten, gehandhaafd blijft.
•
Doorgang ATB route(mountainbike) wordt geïntegreerd in
afrastering.
•
Twee poorten worden geplaatst om auto’s zoveel mogelijk
buiten het gebied te houden.
•
De Reuzenberenklauw wordt met nader uit te werken
maatregelen tegengegaan.

Omdat er geen begrazing wenselijk is op de doorgaande fietspaden
van asfalt zijn deze  fietspaden  grotendeels bepalend voor de
buitengrens van het begrazingsgebied. De zuidwesthelling van de
Broekpolder wordt echter ook meebegraasd. Begrazing versterkt
de natuurwaarden (variatie) op de warme helling die zo een
bijzondere natuurlijke overgang wordt tussen de Broekpolder en het
aangrenzende veenweidegebied. Door dit deel te laten begrazen
begrazing wordt voorkomen dat de helling dichtgroeit met struweel
en bomen en zo blijft het uitzicht op de Aalkeetbuitenpolder
behouden . Door de aanwezige hoogteverschillen langs de kade
kan er een veetunnel ingegraven worden en hebben de Schotse
Hooganders ook een extra drinkplek.
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Toegankelijkheid Begrazingsgebied
De bestaande doorgaande fietspaden lagen aanvankelijk binnen
het geplande raster, maar worden op verzoek van de gemeentelijke
afdeling Verkeer buiten het begrazingsgebied gelaten. Daardoor
is de plaatsing van het raster gewijzigd, wat weer tot gevolg
heeft dat andere technieken worden toegepast om tot een goede
landschappelijke inpassing te komen.
De bestaande en nieuwe onverharde paden binnen het
begrazingsgebied worden ingepast. In overleg met het
Recreatieschap is afgesproken dat de nieuwe onverharde
wandelroute, welke in het kader van het padenplan is voorzien
in vak 6,  wordt meegenomen in het uitvoeringsbestek van
de natuurkern, om tot de beste samenhang te komen. Het
beheer van deze paden en routes zal ten gevolge van de
inrichtingsmaatregelen wijzigen van maaien naar begrazen.
De aan te leggen Ruiterroute is in 2010 uitvoerig door de gemeente,
recreatieschap en Federatie besproken met de ruiterverenigingen en
gaat uit van concentratie van de ruiters op de aangewezen trajecten.
Het principe is dat er binnen het raster een complete, veilige route
komt, dat toegankelijk is met één hek nabij de Flardingha manege.
Naast de route binnen het raster blijft de route buiten het raster
bestaan.
Nieuwe spontane routes worden gevormd door de invloed van
grazers en de betreding door mensen. Deze routes hebben een ruig
karakter en ontstaan door de autonome behoefte van mensen om
op markante plekken te komen.

Referenties van een toegankelijk, begraasd natuurgebied

De Bestaande Survivalroute zal gedeeltelijk moeten worden verlegd,
met name ten gevolge van de voorgenomen bosomvorming. De
route wordt zoveel mogelijk naar de rand verplaatst.
Over de aan te leggen ATB route (mountainbike) zijn nog geen
definitieve afspraken gemaakt, maar er is wel ruimte voor
gereserveerd.
doelgroepen
De toegankelijkheid en vooral de aantrekkelijkheid van het gebied
zal door de herinrichting sterk aan variatie winnen, zowel voor de
bestaande als voor nieuwe doelgroepen. Bestaande paden blijven
gehandhaafd voor de huidige gebruikers, en er ontstaat een nieuwe
ruiterroute en onverharde wandelroutes. Er komen struinroutes bij,
onder andere door een aantrekkelijk pad over het water. In de nabije
toekomst komt er ook nog een ATB route bij.
De aanwezigheid van grazers zal in het gebied ook richting geven
aan de routes, sommigen mijden de dieren, anderen gaan juist op
zoek naar de dieren. En er blijven aantrekkelijke alternatieven voor
de bezoekers die de kat uit de boom willen kijken.
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Uitgangspunten voor type afrastering van het begrazingsgebied
Visie: Een natuurlijke, robuuste en ook zo onzichtbaar mogelijke
afrastering toepassen om het begrazingsgebied zodat landschap zo
min mogelijk ontsierd wordt en het vrije gevoel van de Broekpolder
behouden blijft.
De rasters om het begrazingsgebied zijn zo goed mogelijk in
het landschap ingepast. Er is gekozen voor draadrasters, omdat
deze weinig opvallen en gemakkelijk zijn in het onderhoud. Langs
enkele belangrijke trajecten zijn AHA’s gebruikt, dit is een verticale
grondkering waar de dieren niet tegen op kunnen klimmen en de
bezoeker vrijuit overeen kan kijken.
Er worden 2 typen afrastering geplaatst:
1.
Aha profiel, is een met gras begroeide steilwand in greppel of
sloot gemaakt van geotextiel. Zo’n afrastering is robuust en 		
is niet zichtbaar vanaf fietspad. Verder vraagt deze weinig
onderhoud.
2.
Rasters.

Referentie Aha profiel

Uitgangspunten voor Aha profiel
•

•
•

Aha profielen worden toegepast  op tracés waar gebruikers
van het fietspad een vrij zicht hebben op open landschap en
ook rond het landmark, opdat het uitzicht vanaf de heuvel en
het zicht op de heuvel niet ontsierd wordt.
Aha profielen worden zoveel mogelijk geïntegreerd  in
bestaande taluds van sloten, greppels en hellingen.
Tussen Aha en fietspad  wordt een berm van ca. 4 meter
aangehouden voor de veiligheid van fietsers.

Principe van een Aha profiel
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Uitgangspunten raster:
1.
2.4
3.
4.
5.
6.
7.

8.3m

1.1m

3

Gekozen is voor 4 gladde draden met een schrikdraad 		
bovenop de top.
rasters komen vooral langs bosranden, struweelranden 		
5De
meter
en in het bos, de rasters zijn hierdoor vanaf fietspad
nauwelijks zichtbaar.
Natuurlijk en robuust
1.9m
2.3m
4.1m
minimaal 4 meter tussen fietspad en afrastering om te
vermijden dat fietsers  het gevoel krijgen opgesloten te zijn
Begroeiing langs afrastering niet of slechts sporadisch
maaien zodat de afrastering grotendeels wegvalt in 			
landschap.
Prikkeldraad is niet toegestaan in de Broekpolder
Stevige palen van duurzaam hardhout (Acacia of Tamme 		
Kastanje)

Referentie waarbij  raster minder zichtbaar is door beplanting en een berm is
tussen pad en raster

3.5m

begrazing in bos

0

1

2

3

4

raster

berm

fietspad

4.1m

1.9m

kade gras (ruiters en wandelen)

5 meter
2.3m
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8.3m

Referentie raster in groen

Referenties toegang begrazingsgebied

Referentie overstapje voor struiners

Referentie veerooster + klaphek

Referentie Smal ATB veerooster

Referentie klaphek

Referentie poort
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profiel A
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profiel B
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profiel A
profiel B
profiel C

20

profiel A

profiel B

profiel C
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4. WATERSYSTEEM
Dit DO is gemaakt op basis van het document Levend Water in de
Broekpolder, concept november 2010 .
De vernatting heeft ten doel om:
•
De fysieke eigenschappen van de hooggelegen delen van
de Broekpolder zoals zetting van de bodem, neerslag en
verdamping, vasthouden, inzijging en afstroming beter te 		
benutten;
•
Meer ecologische variatie te verkrijgen, in de vorm van
overgangen van open water, extensief begraasde riet- en
zeggenvelden, moerasbos en ruige graslanden in de 			
aanwezige laagtes in het terrein;
•
Het landschap aantrekkelijker te maken voor recreatieve
beleving;
•
De ecologische risico’s te verminderen.
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Belangrijkste uitgangspunten ontwerp:
1:
Waterpeil in vakken 4 en 6 gaan omhoog.
Door het áanbrengen van stuwen en/of drempels wordt het
hemelwater langer vastgehouden en zal het waterpeil in 		
het ruige veld  gaan stijgen en fluctueren. Lage delen van de
natuurkern worden nat en kunnen permanent onder water
komen te staan. Om optimaal van het water te stuwen is 		
gekozen voor een trapgewijze opstuwing. Het waterpeil in 		
vak 4 en 6 is momenteel ca. 0,25 m resp. 1,00 m +NAP en
kan na herinrichting maximaal stijgen tot een drempel op 1,5
resp. 1,7 m + NAP.

Recreatieve voorzieningen

2:

Bestaande hoogteverschillen in het plangebied zijn leidend 		
voor de vormgeving van het watersysteem. Hierdoor ontstaat
er een organische vormgeving van het watersysteem en 		
blijven de kades om de voormalige spuitvakken intact.

•

3:

Extra lage plekken worden gecreëerd, zodat voldoende 		
permanent open water is, ook tijdens drogere perioden.

4:

De vernatting dient op een zo robuust mogelijke wijze tot 		
stand te komen, tegelijkertijd nog een beetje stuurbaar te zijn
in de beginperiode.

5

De vernatting mag géén negatieve effecten op de directe
omgeving hebben (zoals bijvoorbeeld de sportvelden, de 		
overige vakken met bos e.d.).

1: Over de drempel van 1.70m + NAP komt het sruinpad waardoor
deze plek beleefbaar wordt voor bezoeker.
2: De stuw tussen de natuurkern en kreek Klauterwoud wordt
duidelijk in het zicht geplaatst. Omdat het peilverschil hier ca. 0,25 m
is kan dit met een eenvoudige constructie worden gerealiseerd.
3: In het klauterwoud komt een cascade die aansluit bij de
speelelementen. Het peilverschil is hier groot(circa 1m) en er wordt
daarom een bijzondere en beleefbare plek met lossen stenen)

•
•

•
•
•
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De beleving van het water wordt extra versterkt door een
vlonderbrug te maken door de lage en natte natuurkern:
In vak 4  is in de ondergrond een kreekrug aanwezig die
als een hogere meanderende rug nog steeds zichtbaar
is in het plangebied. Op deze kreekrug komt een struinpad
dat veilig boven het hoogste waterpeil ligt (tot 1,5m +NAP)
en duidelijk zichtbaar is. Dit struinpad sluit aan op de
vlonderbrug door de lage en natte natuurkern. Door het 		
aanbrengen van een hoogte wordt het uitzicht vanuit het 		
vogelkijkscherm op de vlonderbrug afgeschermd.
Cascades: Omdat het water vastgehouden wordt met
een drempel, een stuw en cascade is het voor de beleving
en het begrijpen van het watresysteem belangrijk om dit zo 		
zichtbaar mogelijk is.

Vogelkijkscherm op heuvel naast poel:
Naastgelegen lage plek dient uitgegraven wordt tot een
meertje waar permanent water in staat. Zicht op open natte
ruigte.
Weg naar vogelkijkscherm op grondlichaam van ca. 0,5 m
hoog.

De hogere rug centraal in het gebied is ontstaan door een oude
kreekbedding die onder het slibdepot ligt. De bodem is op de plek
van de oude kreek meer zandig en klinkt hierdoor minder in. In het
ontwerp wordt deze kreekrug weer beleefbaar omdat het waterpeil
hoger wordt en de rug als een droge meander zichtbaar wordt.
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4.2 korte toelichting op het plan
Waterpeilen
Het toekomstige waterpeil wordt volgens onze opzet in delen van de
natuurkern getrapt omhooggestuwd van NAP +0,22 meter (huidige
situatie) naar NAP +1,25 meter (kreek in het Klauterwoud),NAP +
1,50 meter in vak 4 en NAP +`1,50 respectievelijk +1,70 in vak 6.
Daarvoor wordt bij het Klauterwoud een cascade ontworpen (een
natuurlijke waterval, nader uit te werken), een stuw ter hoogte van
het huidige vliegveldje en een drempel in de hoofdsloot in vak 6. De
stuw zal een bepaalde mate van flexibiliteit in zich moeten houden
zodat het waterpeil in detail ingeregeld kan worden.

opgestuwd. Daaruit kan worden geconcludeerd dat het principe
werkt.
Waterhuishouding op de sportvelden en manege
Welke impact heeft dit vernattingsplan op de sportvelden?
Uitgangspunt is dat de huidige, van de natuurkern gescheiden
afwatering (peil vuilwatersloot NAP -1,19 meter en peil wateraanvoer
naar woonwijk NAP -2,40 m) goed blijft functioneren, goed
onderhouden wordt e.d. en dat de drooglegging van de sportvelden
en de manege in de huidige situatie naar behoren is. Om die
reden is bijvoorbeeld de waterafvoer in het zuidelijke deel van het
Klauterwoud apart geregeld (peil NAP + 0,30 m) en wordt in vak
4 de sloten gedempt, om de wateraanvoer naar het zuiden toe te
belemmeren.

Graafwerk
in vak 4 stellen we voor om een gedeelte maaiveld te verlagen
d.m.v. graafwerk, en de vrijkomende grond te verwerken in de
bodems van de sloten/greppels in vak 6. We streven naar een
gesloten grondbalans, volgens de huidige plancontour..
In onderstaande principe tekening is weergegeven hoe de opvulling
aan de uiteinden van de greppels vak 6 kan geschieden (volgens de
tekening in afbeelding 6 is dat 3.040 m1).
De bovenste situatie geeft een greppel (oranje op de kaart) weer die
geheel wordt opgevuld, zonder bodemberoering. Dit vergt gemiddeld
3 m3 per strekkende meter.

Uitgangspunt is  dat het niet slechter, = niet natter wordt dan de
huidige situatie. In onderstaande tabel 3 is de situatie van de huidige
en geplande waterpeilen weergegeven per vak.

Vervolgens is weergegeven hoe de greppel in de diepste delen (in
blauw op de kaart) kan plaatsvinden. Hier kan de onderste laag (0,7
m3 per m1) worden opgevuld met grond uit vak 4, de rest wordt
zijdelings toegeschoven (1,3 m3/m1) om de ondergrond niet teveel
te beroeren. In tabel 2 is weergegeven tot welke volumes dit leidt.
Wateraanvoer
De Vlaardingse waterexperts zijn van mening dat extra
wateraanvoer voorlopig niet nodig is, en als mogelijkheid achter de
hand kan blijven.
Waterhuishouding in het de bosvakken van het Recreatieschap
Vak 9 (bos, direct ten noorden van het hertenkamp) heeft in de
huidige waterhuishouding een directe verbinding met vak 4. Als
dit peil wordt opgezet zou het waterpeil in vak 9 stijgen van NAP
+1,25 meter naar NAP +1,50 meter. Er van uitgaande dat dit  niet
gewenst is (vanwege bosbeheeroverwegingen) dan wordt er  een
gemaaltje tussen geplaatst om het water omhoog te pompen. Dit
zou duurzaam kunnen zijn met een gemaaltje op zonne-energie of
een windmolentje. Het is ook mogelijk om dit als tijdelijke maatregel
te zien, en het bos in een periode van circa 20 jaar te laten wennen
aan een hoger waterpeil. In vak 8 wordt al jarenlang water

26

In het bestek dienen de milieukundige randvoorwaarden, zoals
m.b.t. het binnen het gebied verplaatsen van grond en de wijze van
ontgraven te worden opgenomen.
Samenhang met begrazing
Vernatting gaat prima samen met begrazing, maar zal begeleid
moeten worden met bosomvorming in vak 6.
Samenhang met de verplaatsing van de RMVV
De vernatting zal moeten worden voorafgegaan door de verhuizing
van de RMVV. (dit wordt nader uitgewerkt)

Tabel Samenhang met Raamsaneringsplan
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Een aan te leggen vlonder- en vogelaarsroute loopt door het te
vernatten deel van vak 4, in de vorm van een vlonderbrug en
een pad naar een rustig uitkijkpunt. Deze maakt het toekomstige
rietmoeras beter beleefbaar, zonder dat de rust in de overige delen
van het gebied verloren gaat. De poel bij het vogelkijkscherm is
vergroot en de route wordt afgeschermd zodat de vlonderbrug niet
zichtbaar is.
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water met flauwe rietoever langs zuidoever

hoge centrale zitplek

vlonderbrug

begroeide rug tussen poel en vlonder
(met sleilrand voor o.a. oeverzwaluw)
grote poel

vogelkijkscherm
op terpje
begrazingsgebied
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profiel A
profiel B

profiel C

profiel D

profiel D
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profiel A
profiel B

profiel C

profiel D
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5. BOSOMVORMING
Dit DO is gemaakt op basis van het uitgewerkte schets van
de bosomvorming in het concept document Het Ruige Veld,
Bosomvorming in de Broekpolder van 6 april 2011.

Vak 8 en 9
In dit deel van de bossen in beheer bij het Recreatieschap wordt
het huidige beheer voortgezet, waarbij de nadruk nog meer komt
te liggen op het ontwikkelen van natuurlijke bosstructuren door
selectieve kap (dunning, waarbij individuele bomen uit het bos
worden weggenomen). De waterstand blijft op het huidige niveau
gehandhaafd en kan in overleg met de beheerders in stappen
worden verhoogd (ordegrootte enkele centimeters per decennium),
ten behoeve van de geplande vernatting in de natuurkern. Dit moet
heel voorzichtig en stapsgewijs gebeuren om de wortelstelsels van
de blijvende bosbegroeiing de gelegenheid te geven zich aan te
passen.

De doelen van deze bosomvorming zijn:
-de natuurlijke landschapsvormende processen ruim baan te
geven, dit leidt tot een hogere biodiversiteit
-de kwaliteit van de natuur en de beleving ervan door het 		
publiek te verhogen: er ontstaat een natuurlijk struinbos.
toelichting
Natuurontwikkeling is een van de doelstellingen zoals die in het
bestemmingsplan Broekpolder (1996) is vastgelegd, met natuurlijke
landschapsvormende processen als basis. De biodiversiteit betreft
niet alleen méér planten- en diersoorten, maar betreft ook de
ecosystemen waarbinnen deze zich vrijuit kunnen ontwikkelen.
Het bos in de natuurkern van de Broekpolder zal verder verouderen
en volwassen worden. Bomen waaien om als gevolg van storm. De
natuurlijke successie gaat voort: dode takken en omgevallen bomen
opgenomen in de levenscyclus van het bos, er ontwikkelt zich een
struikenlaag met loofbomen (al hebben jonge bomen weinig kans
onder het bladerdak van de populier). Daarom worden er meer
overgangen van bos naar open terrein gecreëerd (loofbos, mantelen zoomvegetaties, graslanden en ruigten) door selectieve kap
(zoals in vak 8, 9) én door spontane bosontwikkeling onder invloed
van natuurlijke begrazing en vernatting (zoals in vak 4 en 6). Parallel
aan deze bosomvorming wordt immers maatregelen uitgevoerd
waardoor water in de natuurkern langer wordt vastgehouden. Dit
leidt tot een structureel hogere waterstand van 0,5 á 1 meter.
Er ontstaat een gevarieerd en gelaagd bos waar de spontane
natuur zich optimaal kan ontwikkelen en de recreant daarbinnen
kan struinen en ontdekken. In de monoculturen wordt grootschaliger
bosomvorming voorgesteld, dit kan stapsgewijs worden uitgevoerd.

Vak 6 en 6a
In delen van vak 6 (kadastrale grootte 14,47 ha) en 6a (kadastrale
grootte 27,95 ha) is het voorstel om uitsluitend delen van de
monoculturen van populieren te kappen, het gaat in dit plan om in
totaal circa 13 hectare. Het voorstel is om dit in één keer te doen. De
argumenten daarvoor zijn :
•
de bosontwikkeling in één keer de juiste uitgangspositie te
geven, aangezien de waterstand in de natuurkern omhoog
wordt gebracht
•
de verstoring voor zowel recreanten als natuur te beperken
•
de naar verwachting gunstiger verhouding kosten/baten
Er wordt uitgegaan van het in het gebied op grote stapels hergebruik
van circa 10% van de te kappen bomen, het omtrekken
of ringen van een aantal bomen. Groepen populieren met een dichte
struiketage worden in het plan gespaard (deze zijn indicatief op de
tekening aangegeven). Een aantal groepen bomen worden herplant
met inheemse boomsoorten. Na enkele jaren na de omvorming
kan worden besloten om nog meer struiken en bomen te planten.
Daarbij moet de openheid vanuit de padenworden gerespecteerd.
Alle niet populieren zijnde opgaande bomen in het perceel of aan
de rand ervan, blijven gehandhaafd (zie plankaart in hoofdstuk 3).
Ook worden populieren met nesten van vogels en of vleermuizen,
met grillige vormen en lage takaanzetten gespaard en wordt de
struiketage (voor zover aanwezig) waar mogelijk gespaard. Dit wordt
bij de realisering van de werkzaamheden onder leiding van Stroming
in het veld gemarkeerd.
Reuzenberenklauw.
Er wordt een zorgvuldige werkwijze gevolgd om de
Reuzenberenklauw in het gebied terug te dringen.
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Bestaand bos
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principe overgang

Voorbeeld van principe herplant van bomen

beplanting (principe)
ca. 7*20 meter (100 bomen)
plantafstand 1,5 m * 1m
omringd met takkenrillen (2 meter breed)
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Princpe van natuurlijke bosvorming
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Referentie van natuurlijke bosvorming

te verwijderen bos (indicatief)
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Referentie spontane ontwikkeling struinpad door bos

Referentie van hergebruik van hout

Referentie....
Referentie spontane ontwikkeling bos
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te verwijderen bos (indicatief)
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