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District: 
Dienstjaar: 

Nummer . 2 0 6 INSCHARINGSOVEREENKOMST VOOR VEE 

De ondergetekende, Stichting. Het Geldersch Landschap, 
ten deze vertegenwoordigd door Ir. W.M.J. den Boer, Directeur, 
verklaart het recht van scharing te hebben verleend aan mede-ondergetekende, 

hierna genoemd de uitschaarder, die door ondertekening verklaart te hebben aan-
vaard het recht tot het scharen van stuks vee, te weten: 

pinken (tot 1! jaar) 
vaarzen (vanaf 1! jaar) 
of droge koeie!)) 

l.t'"• 

DATUM VAN INSCHARING: 
De inscharingsperiode gaat in op ••••• 
en eindigt uiterlijk op 1 november 19 •••• 

PAPIEREN: 

à f •••• per dag/per beest 
à f •••• per dag/per beest 

bij het in de weide brengen moeten overlegd worden aan de weiwaarder, 
de heer •••••••••••• 
a) inschaarformulier van de Gezondheidsdienst van Dieren in Gelderland met 

abortus-vrijstempel~ wordt ingenomen-; 
b) zwart bedrukte schets van Gezondheidsdienst - wordt bewaard tot einde van 

de inscharing -
Zonder overleg van deze papieren kan niet ingeschaard worden. 

BLOEDONDERZOEK: 
zal slechts plaatsvinden indien dit door de Gezondheidsdienst voor dieren nodig 
wordt geacht. Hiervan zal de uitschaarder in voorkomend geval tijdig bericht 
ontvangen. 

BESMEITELIJKE ZIEKTE: 
Vee, lijdend aan een besmettelijke ziekte, dient in overleg met de weiwaarder 
onmiddelijk te worden verwijderd. 

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN: 
wanneer als gevolg van onvoorziene omstandigheden, zoals hoog water of droogte, 
geen of onvoldoende gras aanwezig is, kan de insebaring door Het Geldersch Land
schap eenzijdig geheel of gedeeltelijk worden beëindigd. De verwijdering van de 
betreffende runderen dient te-geschieden op de werkdag volgende op de dag van 
kennisgeving en wel van 10.00 tot 12.00 uur. 

AANSPRAKELIJKHEID: 
Het Geldersch Landschap is niet aansprakelijk voor enige schade die U mocht 
lijden, als gevolg van het gestelde in het voorafgaande punt, dan wel doordat aan 
de ingeschaarde runderen enig onheil overkomt. 

AFREKENING: 
na afloop van de insebaring wordt de afrekening opgemaakt aan de hand van de 
gegevens uit het door de weiwaarder bijgehouden inschaarbescheiden. Het verschul
digde bedrag moet worden voldaan door overmaking aan: "Stichting Het Geldersch 
Landschap" te Arnhem, postrekening nr. 912113 of op rekening nr. 53.52.31.601 bij 
de Algemene Bank Nederland N.V. te Arnhem, uiterlijk op •••••••••• 

De Inschaarder, De Uitschaarder, 

Ir. W.M.J. den Boer, directeur. 
bestemd voor inschaarder 



Bijlage nr. 5 

Jaarlijkse kosten Wisselsche Veen (41,98 ha) 

Werkzaamheden Eenheid Hoeveelheid Inkomsten Uitgaven 

1. Rasters contra- m1 
leren. 

2. Sloten uitemaaien m1 
+ afvoeren. 

3. Maaien t.b.v. ha 
verschralen. 

\ 

).I' "'•"" J 

4. Toezicht wei- dagen 
waarder. 

6000 m1 

2000 m1 

0,80 ha 

200 dagen 

5. Inscharen. per beest 33 st f 7.755,-

6. Hooien verkoop 
op stam. 

7. Naweiden 
.. 

ha 13,39 ha f 2.010,-

per beest 11 st f 1.250,-

f 640,-

f 3.000,-

f 2.850,-

f 2.644,-

Totaal f 11.015,- f 9.134,-

* prijzen zijn exclusief B.T.W. 

In de loop der tijd zullen er meer percelen worden aange
kocht. Om deze percelen staan gewoonlijk rasters die door Het 
Geldersch Landschap worden verwijderd en daarna voorzien door 
zgn. Gallagher-rasters. 

De kosten die hiervoor staan, zijn afhankelijk van de afstan
den. Als regel kan men de volgende bedragen aanhouden: 

- rasters afbreken f 1,50/m1 

- rasters plaatsen (1 draad) f 1,75/m1 

- rasters plaatsen (2 draden) f 2,--jm1 
(incl. plaatsen/afbreken schoor- en hoekpalen) 

Deze pr1JZen Z1Jn uiteraard excl. kosten materiaal. Voor 
kosten materiaal verwijs ik U naar de bijlage nr. 7 
"Gallagher elektische afrasteringsystemen". 
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VOORWOORD 

Voor U ligt het afstudeerproject, welke ik als onderdeel van de 
cursus Opzichter Uitvoerder Bosbouw Cultuurtechniek heb geschre
ven. 

Tijdens mijn eerste twee jaren in dienst van de stichting Het 
Geldersch Landschap, mocht ik me dan ook verdiepen in één der 
objecten. Gekozen is voor het relátienotagebied Het Wisselsche 
Veen. 

Hier heb ik mij vele uren in kunnen verdiepen, zowel binnen als 
buiten. Dit' alles met bijzonder veel genoegen en plezier. Ik hoop 
dan ook ,gat) U het resultaat met veel belangstelling zult lezen. 
Ondanks boeken en tekst die ik voor handen had, was de kennis van 
anderen mij zeer dcinkbaar. Daarom wil ik een aantal mensen bedan
ken die mij geholpen hebben bij het tot stand komen van "Het 
beheer van Het Wisselsche Veen". Mijn dank gaat uit naar de heer 
H.W.M. suilen, districtbeheerder Oost-Noord Brabant en Noord 
Limburg bij Natuurmonumenten, drs. A.J.M. Roozen, bioloog bij Het 
Geldersch Landschap en de heer L.G. Rondeboom, districtbeheerder 
bij Het Geldersch Landschap, Noord-Veluwe. Tevens wil ik Renée 
Wiersma hartelijk dankzeggen voor het keurige typewerk . 

.. 

Staverden, september 1991. 
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1. Oriëntatie. 

In dit eerste hoofdstuk wil ik U een indruk geven van het 
Wisselsche Veen, hoe het in handen is gekomen van Het Gel
dersch Landschap als relatienotagebied, met tevens de ligging 
van het terrein. 

1.1. Wat is Het Geldersch Landschap. 

De Stichting Het Geldersch Landschap is een provinciale 
natuurbeschermingsinstantie, die tracht . terreinen in de 
provincie Gelderland, die om hun natuur- en landschapsschoon, 
recreatie of voor de wetenschap van waarde zijn, in eigendom 
te verwerven om ze zodoende te behoeden voor verkaveling, 
ontluist~~irlg en andere gevaren, die de schoonheid van ons 
land zo zeer bedreigen. 

De Stichting is opgericht in 1929 op initiatief van de Ver
eniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, die 
hiermee beoogde tot gewestelijke spreiding van de natuurbe
scherming te komen. 
Tot dusver mocht zij ca. 
meestal door aankoop, maar 
erfstelling. 

.. 

8000 ha in eigendom verwerven, 
dikwijls ook door schenking of 

Het beheer van de gebieden is verdeeld in een zestal distric
ten, waaronder de Noord-Veluwe, waar het Wisselsche Veen 
onder valt. Verder zijn er in dit district nog een zeventien
tal andere landgoederen c.q. terreinen met een totale opper
vlakte van 2.500 ha. 

1.2. Hoe is het Wisselsche Veen bij Het Geldersch Landschap geko
men? 

In 1988 kon Het Geldersch Landschap een deel van het relatie
notagebied het Wisselsche Veen verwerven via aankopen, gedaan 
door Bureau Beheer Landbouwgronden (B.B.L.), een onderdeel 
van het Ministerie van Landbouw en Visserij. 

Het Wisselsche Veen maakt deel uit van het gebied dat in de 
Structuurschema's Natuur- en Landschapsbehoud, respectieve
lijk Openluchtrecreatie, is aangeduid ais Nationaal Landschap 
Veluwe. 

Binnen dit Nationaal Landschap is in de Voorrangsinventarisa
tie Relatienotagebieden 1500 ha gereserveerd voor toepassing 
van de Relatienota. De begrenzing van het 275 ha beheers- en 
reservaatsgebied in het Wisselsche Veen vormt een onderdeel 
van de uitwerking van genoemde inventarisatie. De begrenzing 
is d.d. 6 juli 1988 door de Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vastgesteld. 

Voor de begrenzing en ligging van het beheers- en reservaats
gebied wordt verwezen naar bijlage nr. 1. 



I 
I 
I 
I 

• • • • 
1111 

-5-

1.3. Ligging van het terrein. 

Het gebied valt onder de gemeente Epe en ligt ten zuidwesten 
van Emst. Het Wisselsche Veen is een kleinschalig gebied, 
waarin een veelheid aan graslanden, sloten en houtwallen en 
de omsluiting aan drie kanten door bos, voor een gevarieerd 
beeld zorgen. In het zuiden wordt het gebied begrensd door de 
Woesterberg. In het westen door de Tongerense Berg. 

In het Wisselsche Veen zelf lopen twee beken: de Tongerense 
Beek en de Verloren Beek. De eerste ontspringt op het land
goed Tongeren en voert geen water vanuit het Wisselsche Veen 
af. De tweede ontspringt in het Wisselsche Veen en zorgt voor 
de afwatering hiervan; er komen vele sloten op uit. 

In het Veën
1 

komen verder twee broekbosjes voor en een stukje 
niet vergraven biezenland, het eerdergenoemde "Landje van 
Jonker" . 

- Landje van Jonker 

De wegen in het Wisselsche Veen zijn voornamelijk zandwegen; 
alleen de Veenweg is geasfalteerd en langs de Woesterbergweg 
loopt een schelpenfietspad. Langs een paar zandwegen in het 
zuiden van het Veen staan rijen populieren in schril contrast 
met de houtwallen naast de sloten, die grotendeels uit elzen 
bestaan . 
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2. Relatienotaqebied. 

Een relatienotagebied is een door de overheid aangegeven 
gebied, bestaande ·uit agrarische gronden, waarvan men de 
grote waarde voor de natuur en het landschap tracht te behou
den. De Rijksoverheid doet dat door met eigenaren overeenkom
sten af te sluiten, waarbij de boer beperkingen in zijn 
bedrijfsvoering aanvaardt en het Rijk een vaste jaarlijkse 
vergoeding geeft voor de mindere inkomsten die het gevolg 
zijn van die beperkingen. Het Bureau Beheer Landbouwgronden 
(B.B.L.) vervult binnen de Rijksoverheid een centrale rol bij 
de uitvoering van relatienotagebieden. 

Die beperkingen kunnen betrekking hebben op het gebruik van 
bedrijfsmYdà~len, het tijdstip van maaien, de grondwater
stand, het scheuren van grasland en bemesting. 

In een relatienotagebied wordt onderscheid gemaakt tussen het 
reservaatsgebied enerzijds en het beheersgebied anderzijds. 

2.1. Reservaatsqebied (140 ha) 

Het reservaatsgebied zou in principe op den duur in handen 
komen van een natuurbeschermingsinstantie, in dit geval Het 
Geldersch Landscnap. Dit omdat het uiteindelijk gewenste 
beheer niet binnen de bestaande agrarische bedrijfsvoering 
is te realiseren. 

Tot het reservaatsgebied behoren bijna al die percelen die 
een potentiële botanische waarde hebben. Het betreft de 
gronden in h~t lager gelegen gedeelte van het Wisselsche 
Veen; in het westen beginnend bij het bovenstroomse gedeelte 
van de Tongerense Beek, meer naar het oosten eindigend bij de 
takken van de Verloren Beek. Tot de botanische waardevolle 
percelen behoort ook de komvormige laagte, ten zuiden van de 
Wisselsche Enk. Tussen de waardevolle percelen door liggen 
gronden die als reservaatsgebied zijn aangewezen, waarin door 
intensiever gebruik minder bij zondere vegetaties voorkomen. 
De waardevolle vegetaties komen nog wel in ruime mate voor in 
de slootkanten en perceelranden. De mogelijkheid tot ontwik
keling van dergelijke vegetaties op de~. percelen zelf zijn 
goed, vanwege het schone grondwater (kwel), samen met het 
blootleggen van zaadbanken d.m.v. plaggen. Ook de smalle 
overgangszone in het westelijk deel naar het bos is tot het 
reservaatsgebied gerekend. Hier liggen goede ontwikkelingsmo
gelijkheden voor bij zondere vegetaties in de gradiënt van 
zeer droog tot nat. In de lagere delen zijn tevens mogelijk
heden aanwezig voor de ontwikkeling van een goede weidevogel
stand. 
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-Uittredend kwelwater in één der sloten. 

Het betreffende gebied is daarnaast verder tot ontwikkeling 
te brengen als voedselgebied voor das en ree, o.a. door het 
laten ontstaan van enig struweel dat de overgang van bos naar 
open grasland minder scherp maakt. 
Bij de begrenzing van het reservaatsgebied is getracht om 
huiskavels daar zoveel mogelijk buiten te laten. 

2.2. Beheersgebied (135 ha) 

De beheersgebieden liggen als een soort bufferzone om het 
reservaatsgebied heen. Het is deels aangewezen met als doel 
de beïnvloeding door meststoffen en bestrijdingsmiddelen van 
het reservaatsgebied te verminderen. Dit geldt voor het 
noord-westelijke en wat zuidelijke deel van het Wisselsche 
Veen, alsook in het gedeelte rondom het reservaatsgebied bij 
de Wisselsche Enk. Deze delen zijn, evenals de rest van het 
beheersgebied, aangewezen vanwege de aanwezigheid van bota
nisch waardevolle vegetaties in de perceelranden en in en 
langs de sloten en beken. De lagere delen zijn tevens van 
belang voor weidevogels. In deze beheersgebieden zijn be
heersmaatregelen getroffen om hiermede zoveel mogelijk de 
schadelijke invloeden uit het reservaatsgebied te weren. Het 
geheel gebeurt op basis van vrijwilligheid. 
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3. Geschiedenis 

3.1. Geologie 

De Veluwe bestaat uit een uitgestrekt zandmassief, dat ten 
gevolge van stuwing door ijs in de voorlaatste ijstijd (Riss, 
± 130.000 jaar geleden) en de daaropvolgende erosie en zand
afzettingen door water en wind, zijn huidige vorm kreeg. 
Vooral langs de oostelijke en zuidelijke Veluwe liggen stuw
wallen. Op laag gelegen plaatsen langs de· stuwwal heeft zich 
na de laatste ijstijd (Würm, ± 65.000 jaar geleden), toen het 
klimaat warmer en vochtiger werd, veen gevormd. 

Het Wiss~ls~he Veen nu, ligt als een vrij vlak, laaggelegen 
gebied aan de voet van zo'n stuwwal, die zich langs oostelijk 
Veluwe van Dieren in noordelijke richting tot Hattem uit
strekt. De strekking van de stuwwal en de morfologische 
gebiedsindeling ervan is weergegeven in het onderstaande 
figuur. 

fï~. J. Glacial-geological map o/the lllllllicipallty of Epe. 

, ... ·. ·. ·. ·.·. ·.-.-~ Vrij vlak, hOO!!J!Cie!!en deel ,·an de stuww~l 
::::::::<<:::::: Rather flat, hi11h /ring part of tlrt /ce-pushed rrdge 

I I Reliëfrijk doel van de stuwwal 
Part of tlrr la-push~d r/df/e with much rtllef 

I 
,.,_,.,_._ .. ,

1 
Vrij vlak, laa~~cleJ!en deel van de stuwwal 

)· ')( :?''//: Rather /lat, low-l)·lng part of the lee-pruiled rldgt 

I f I Richtin!! van de J!Cstuwde lal!<n 
'-· _..__ --<--J. Strike oftlre pruhrd larers 

~ ~ Hoo!!telijncn 
'40 Contour I/nr.• 

~ ~ Doorsnede, zio afb. 4 
·-·-· Cro$$ uctrmr, ur fig. 4 
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3.2. Bodem 

In het Wisselsche Veen kunnen we onderscheid maken tussen 2 
bodemtypen: 

1. beekeerdgrond; met lemig fijn zand (grind ondieper dan 40 
cm beginnend}; 

2. moerige eerdgrond; met moerige bovengrond op zand (grind 
ondieper dan 40 cm beginnend). 

* zie bodemkaartje bijlage nr. 2. 

1. Beekeerdgrond: 
0 

,. •<-) 
22 

30 

48 

68 

0 

100 

120 

60 

90 

120 
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- donker grijsbruin, matig 
humeuss%, zeer sterk lemig 
fijn zand; roestig. 

- grijs, zeer sterk lemig 
fijn zand; roestig. 

- licht grijsbruin, zeer 
sterk lemig fijn zand; 
sterk roestig. 

- lichtgrijs, grindrijk 
fijn zand, zwak roestig. 

lichtbruin, grindrijk 
fijn zand. 

lichtbruin, grindrijk 
grof zand. 

- zwart, weinig veraard 
zandig veen; roest. 

- donkergrijs, zeer sterk 
lemig fijn zand met 
wortelresten. 

- grijs, sterk lemig fijn 
zand. 

- grijs, sterk lemig fijn 
zand. 

- grlJs, grindrijk zwak 
lemig grof zand . 

* bron: Stichting voor Bodemkartering 

Een opvallend verschil tussen deze twee bodemtypen is dat in 
de moerige eerdgrond het humusgehàlte aanzienlijk hoger ligt 
dan in de beekeerdgrond {30% tegenover 5%). 
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3.3. De Waterhuishouding. 

Zoals al eerder genoemd stromen er door het Wisselsche Veen 
een tweetal beken: de Tongerense Beek en de Verloren Beek. 
Verder is dit gebied rijk aan vele slootjes en sprengen, die 
allen weer uitmonden in de bovengenoemde beekjes. 

- Tongerense Beek. 
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Vanzelfsprekend komt bij U nu de vraag op: "Waar komt al dat 
water vandaan?". Wel, in het Wisselsche Veen, of liever 
gezegd eronder, beyindt zich vrij zacht water dat d.m.v. kwel 
naar de oppervlakte komt. Dit kwelwater doet er zo'n 30 jaar 
over om de oppervlakte te bereiken. In dit kwelwater bevindt 
zich een groot aantal ijzerdeeltjes. De metalen worden in het 
water opgelost. Daardoor krijgt het water een bruine kleur en 
heeft het een bijzonder goede Ph(± 5 à 5,5,). 

- de roestbruine 
kleur geeft aan 
dat er 1Jzer in 
het water zit. 

Hierin schuilt nu het waardevolle van dit gebied: het zuivere 
water dat een enorme kans geeft aan de flora om zich in 
talrijke soorten te ontwikkelen. 
De landbouw werd in de zestiger en zeventiger jaren inten
siever bedreven, met gevolgen van overbemesting en gebruik 
van bestrijdingsmiddelen. Dit heeft ertoe geleid dat de 
planten in aantallen en soorten sterk afnamen. 

Gezien het zuivere kwelwater en de mogelijkheid tot regenera
tie, is dit gebied dan ook als beschermd beschouwd en heeft 
daarom het predicaat relatienotagebied gekregen. 
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3.3.1. Bedreiging 

Nu stroomt er wel zeer zuiver water door het Wisselsche Veen, 
maar gezien de to~nemende verzuring van de lucht en daarmee 
ook het oppervlaktewater, wordt het water vermengd met el
kaar, zodat het een stuk zuurder wordt. 

Het Waterschap Oost-Veluwe (waar het Wisselsche Veen onder 
valt) wil het water zo veel en zo snel mogelijk afvoeren. De 
gevolgen daarvan zijn dat de bufferende werking van het 
kalkrijke grondwater verloren gaat. De grondwaterstand wordt 
verlaagd en de moerasplanten ten gevolge daarvan zullen 
verdwijnen. Bovendien droogt de veenachtige ondergrond in, 
waardoor de voedingsstoffen die erin zitten vrijkomen; de 
humuslaag,,, wordt snel verteerd en vooral de "alledaagse" 
grassen profiteren daarvan. 

Typische moerasplanten worden door de grassen "onder de voet 
gelopen", de kleur en de verscheidenheid verdwijnt uit het 
landschap. Bij beide beken is deze ontwikkeling al begonnen 
of staat te gebeuren. 

3.3.2. Detailontwatering 

Om dit proces e~n halt toe te roepen, ligt het in de bedoe
ling om detailontwatering toe te passen. Het gebied dat 
grenst aan Tongeren is hiervoor bestemd als proef. 

Om in de weilanden greppels te graven, om zodoende zoveel 
mogelijk hemelwater op te vangen, moet het vele water dat 
daarin komt zo snel mogelijk worden afgevoerd. Voornamelijk 
zal dit water bestaan uit neerslag; dus het verzuurde water. 
Hierdoor kan het kwelwater, dat onder dit verzuurde water zit 
langer in de watergangen blijven. Zodoende krijgt de flora 
meer kans om zich met dit rijke water te voeden. 

3.4. Het ontstaan van het Veen 

Het veen waarover wij praten in het Wisselsche Veen bestaat 
uit hoogveen. Hoogvenen zijn voor het allergrootste gedeelte 
opgebouwd uit plantenresten van de diverse soorten veenmos. 
Deze afgestorven overblijfselen hebben· zich gedurende vele 
eeuwen opgehoopt onder de levende bovenlaag tot een sponzig, 
metersdik pakket, met een van geelbruine tot bijna zwarte 
kleur. In ons land komen zo'n 4 0 soorten veenmos voor. De 
determinatie daarvan is erg moeilijk en voor de meeste komt 
hiervoor de microscoop aan te pas. 

Bij nadere bestudering van een enkel veenroosje zien we dat we 
met een bijzondere plant te doen hebben. De bladen die 
slechts één cellaag dik zijn, bestaan uit twee zeer verschil
lende celsoorten. Langgerekte groene cellen zorgen voor de 
fotosynthese; dit is de omzetting van koolzuurgas en water in 
voedingsstoffen. Tussen deze smalle cellen liggen grote holle 
cellen, die van poriën voorzien water kunnen opzuigen. 
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De tere stengel, het stammetje genoemd, heeft kransen van 
zijtakjes die afhangend het water rondom de plant in zekere 
mate kunnen opnemen. 
Veenmossen kunnen door hun specifieke bouw hun eigen gewicht 
door het vergaarde water wel 10 tot 40 maal overtreffen. Dit 
biedt een hoogveen de kanszijn eigen vochthuishouding op peil 
te houden. Is er water teveel, dan kan dit tijdelijk opgesla
gen worden, in droge tijden kan het mos teren op zijn eigen 
opgeslagen voorraad. Hierdoor ook hebben hoogvenen een grond
waterspiegel die onafhankelijk is ten aanzien van hun omge
ving. Het niveau ligt een heel stuk boven de normale grondwa
terstand en het vormt dus als het ware een onzichtbare water
heuvel in het gebied. 

Aangezie~,het Wisselsche Veen voor een 20-tal jaren geleden 
bijna geheel is diepgeploegd, is er niet veel van het oor
spronkelijke hoogveen overgebleven. Alleen het "Landje van 
Jonker" is van deze cultuurtechnische ingreep gespaard geble
ven. Hier kan men dan ook nog duidelijk de veenvorming in de 
bodem aantreffen. 

.. 
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4. Doelstelling 

De doelstelling vo~mt de basis waarvan de visie met betrek
king tot het toekomstige beheer en de daarmee gepaard gaande 
beheersmaatregelen worden getoetst. De doelstellingen, die in 
dit gebied worden gehanteerd, hebben min of meer een tijdloos 
karakter. 

De hoofddoelstelling van het beheer is de duurzame instand
houding en verbetering van de botanische waarde. Getracht zal 
worden om wanneer daar de mogelijkheid voor is, stukken land 
in eigendom te verkrijgen om zo het gehele reservaatsgebied 
te gaan beheren. Zo kan er een natuurgebied ontstaan, waarin 
de natuurl~jke rijkdommen tot in lengte van dagen kunnen 
worden ve'iÏiggesteld. 

Het beheer is gericht op de volgende doelstellingen: 

Het behouden, dan wel bevorderen van een zodanige land
schapsecologische toestand, dat alle binnen het reservaat 
voorkomende en thuishorende natuurlijke elementen zich 
kunnen handhaven, danwel vestigen. 
In het bijzonder wordt daarbij gestreefd naar het behoud 
en/ of bevorde,Fen van de natuurwetenschappelijke en land
schappelijke waarden. 
Handhaven en ontwikkelen van botanische waarden in de 
graslandpercelen. 

Het begrazen van de weidepercelen d.m.v. de Franse vlees
koe, de Blondes d'Aquitaine. 



I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

-15-

5. Beheer op korte termijn (0 tot 5 jaar) 

5.1. Inscharen. 

Een groot aantal pèrcelen is gekozen om te beweiden (bijlage 
nr. 3: beheerskaart met beheersmaatregelen). Dit gebeurt 
d.m.v. inscharen. Het Geldersch Landschap heeft met een 
naburige agrariër, de overeenkomst gemaakt dat deze Z1Jn vee 
in het reservaatsgebied mag weiden. Gestreefd wordt naar 
extensieve beweiding. 

Van insebaring is sprake, wanneer men andermans vee op zijn 
eigen terrein (in dit geval van Het Geldersch Landschap) laat 
grazen. De afspraken met betrekking tot de insebaring worden 
schriftelij~ vastgelegd in een overeenkomst (zie bijlage nr. 
4: inscharingsformulier), die wordt afgesloten voor de duur 
van het beweidingsseizoen. De overeenkomsten worden voorname
lijk afgesloten voor jongvee (jonger dan 2 jaar) enjof vlees
vee (zoogkoeien met kalveren). 

De inschaarder (= degene die laat inscharen; Het Geldersch 
Landschap) verplicht zich het land waarop door hem vee ter 
inscharing wordt aangenomen behoorlijk te onderhouden en de 
kosten van toezicht, alsmede alle exploitatiekosten van het 
land, voor zijn rekening te nemen. De inschaarder kan voor 
zijn geleverde diensten de vee-eigenaar een vergoeding per 
beest vragen. 

* bron: rekenmodellen voor begrazing van bosterreinen voor 
runderen (S.B.B.). 

5.1.1. Inscharinqsperiode 

Voor het begrazen van het Wisselsche Veen heeft Het Geldersch 
Larydschap gekozen voor een seizoenbegrazing. Deze loopt van 1 
mei tot 1 november daaropvolgend. 

5.1.2. Opbrengsten 

Het tarief dat berekend wordt voor het inscharen bedraagt 
f 1, 25 per dagjper beest. Dit komt neer op een bedrag per 
beestjper jaar van f 235,--. · 

Gezien de extensieve begrazing moet men uitgaan van 1 beest 
per ha. De opbrengsten zullen per jaar verschillen, gezien de 
nog telkens weer verkregen aantal hectares. 

5.1.3. Terreinafscheiding 

Alle percelen die thans in eigendom zijn van Het Geldersch 
Landschap staan rondom in het raster. Hierbij is gebruik 
gemaakt van het zgn. Gallagher wild- en veeraster. Deze 
bestaat uit hardhouten paaltjes, vervaardigd van Eucalyptus 
hout, met daaraan twee gladde draden verbonden. De ingangen 
van de weilanden zijn afgesloten d.m.v. trekveren. 
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- De terreinafscheiding in Het Wisselsche Veen. 

De terreinafscheiding staat onder stroom, welke door twee 
schrikdraadapparaten wordt gevoed. Eén in de schuur bij de 
kinderboerderij Berghoeve, de ander in het zicht van de 
Berghoeve, langs de Veenweg. 

Onderhoud: Het raster wordt, waar nodig, jaarlijks voor het 
beweidingsseizoen hersteld. De gemakkelijk te demonteren 
delen van het raster, zoals bijvoorbeeld de trekveren, worden 
's winters opgeborgen. 

5.1.4. Drinkwatervoorziening 

De drinkwatervoorziening in het Wisselsche Veen bestaat uit 
de gebruikelijke weidepompen. Vier van deze pompen staan 
verspreid over het terrein. Deze halen hun water uit de 
sloten en sprengen. Ook vindt men in dit gebied nog enkele 
waterputten terug, welke ook nog steeds dienst doen als 
drinkwatervoorziening. 

Onderhoud: Deze voorziening vraagt weinig onderhoud. Alleen 
als het vee verplaatst wordt, zal men de watervoorziening mee 
moeten verplaatsen. Na het inscharingsseizoen worden de 
weidepompen naar binnen gehaald. 
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5.1.5. Toezicht 

Bij insebaring wordt onder toezicht verstaan: het controle
ren van het raster·en de drinkwatervoorziening en het contro
leren van de runderen. 

Het toezicht hierop wordt verzorgd door een weiwaarder. In 
dit geval is dit een medewerker van Het Geldersch Landschap, 
die buiten diensttijd de controle hiervan uitoefent. Het 
verwachte toezicht per week ligt zo ± 5 uur per week. Hier
voor is een jaarlijkse onkostenvergoeding vastgesteld (zie 
bijlage nr. 5: kostenplaatje). 

5.2. Hooien 

Op een aantal percelen wordt jaarlijks 1 x gehooid (zie 
kaartje bijlage nr. 6: beheersverdeling). De verkoop van het 
gras geschiedt zowel op stam als gemaaid. De afnemers van dit 
hooigras zijn hoofdzakelijk biologisch-dynamische bedrijven 
en paardenhouders. Het tijdstip van het maaien ligt medio 
juli. Dit in verband met het uitbloeien van de planten. 

.. 

Het maaien van de graslandpercelen; hier door eigen perso
neel uitgevoerd. 
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5.2.1. Verschralen 

Onder verschralen.wordt hier verstaan het maaien en afvoeren 
van het materiaal, zonder dat het gemaaide als hooi van de 
hand gaat. 

Dit beheer geeft eigenlijk hetzelfde resultaat als hooien; 
het afvoeren van organisch materiaal. Een logische vraag zou 
nu zijn: "Wat is nu eingelijk het verschil tussen hooien en 
verschralen?" Hooien gebeurt op percelen· waar de voedings
waarde voldoende aanwezig is; verschralen gebeurt juist op 
die percelen waar veel minder voedingswaarde aanwezig is, 
zoals bijvoorbeeld veel biezen en veenmos. Dit vindt men veel 
terug OP,fl~t Landje van Jonker. 

5.2.2. Landje van Jonker 

Dit stukje oorspronkelijk veen wordt beheerd door het te 
laten verschralen. Eénmaal per jaar, eind september, begin 
oktober, wordt dit landje gemaaid en het maaisel afgevoerd. 

Dit maaien, maar vooral het afvoeren, gebeurt op een aparte 
wijze. De werkzaamheden worden uitbesteed aan een aannemer, 
die in samenwe:~;king met Het Geldersch Landschap een zgn. 
"vliegend tapijt" heeft ontwikkeld. Het maaien geschiedt 
d.m.v. een éénassige motormaaier. Daarna wordt het gemaaide 
op rillen geharkt d.m.v. een rasant-motormaaier. Om nu het 
gemaaide zonder al te veel verdichting aan de bodem toe te 
brengen, te verwijderen, wordt het "vliegend tapijt" ingezet. 
Dit is een groot zeildoek, welke langzaam met behulp van een 
lier naar de· weg wordt getrokken. Intussen kan men nu van 
beide zijden het tapijt laden. Bij de weg aangekomen wordt 
deze over de kop getrokken, alwaar een grote hoop, voorname
lijk veenmos, achterblijft. Dit kan later met behulp van een 
vrachtwagen met een hydraulische kraan worden afgevoerd. 
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rillen harken van het gemaai de gras, d.m.v. een 

Het gemaaide gras wordt via het zeildoek op hopen gelierd. 
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Het gemaaide Landje van Jonker. 

Het is wel duidelijk dat het maaien van dergelijke stukken 
prijzig is (zie bijlage nr. 5: kostenplaatje). Maar dergelij
ke waardevolle terreintjes zijn dit dubbel en dwars waard. 

5.3. Sloten en sprengen 

De slootjes die door de percelen lopen worden op twee ver
schillende manier beheerd. Enerzijds breed uitgerasterd om zo 
een groen lint door het landschap te scheppen; anderzijds is 
het raster weggelaten. Hierdoor heeft het vee vrij toegang 
tot in de slootjes. 

Het eerstgenoemde beheer heeft lintvorming tot gevolg, het
geen gunstig is voor de bloeiende planten, welke op hun beurt 
weer aantrekkelijk zijn voor bijvoorbeeld vlinders. 
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Sloten breeduitgerasterd. 

Door het weglaten van het raster, wordt het gras zover moge
lijk weggevreten en de slootkanten vertrapt. Hier dus geen 
lintvorming, maar hier vormt zich wel het toekomstig beeld. 
Door het dichttrappen van deze watergangen kiest het opwel
lende water zijn natuurlijke weg, wat uiteindelijk de bedoe
ling is. Dit beheer is nog niet over het hele terrein toe te 
passen. Een proef hiermee is van start gegaan in vak 1. 

5.3.1. Onderhoud 

Het onderhoud aan de sloten bestaat hoofdzakelijk uit uit
maaien. Jaarlijks wordt ongeveer 2.000 meter van de uitgeras
terde watergangen geschoond. Dit komt neer op een schoonmaak
beurt per sloot van 1 x in de 2 à 3 jaar. Het uitmaaien 
gebeurt machinaal en wordt derhalve uitbesteed. Dit gebeurt 
in de winterperiode. Het maaisel wordt op hopen in het land 
gereden, alwaar het eigen personeel het daarna afvoert. 

De bedoeling is om het onderhoud van de watergangen tot een 
minimum terug te brengen om zodoende een natuurlijke wateraf
vloeiïng te krijgen. Daar sommige percelen nog te klein zijn 
en omringd door derden, zijn wij genoodzaakt om in deze 
percelen de sloten te schonen. 

5.4. Flora 

Het vroegere beheer van o.a. de beken en sprengen in het 
Wisselsche Veen, heeft ertoe geleid dat de oevervegetatie een 
flinke deuk heeft opgelopen. In opdracht van het Waterschap 
baggerde men de slootjes uit en liet de bagger op de oever 
liggen. Hierdoor is de oevervegetatie drastisch achteruitge
gaan. Zeer schaarse oeverplanten als het bronkruid en het 
verspreidbladige goudveil zijn zo goed als uitgestorven. Het 
Waterschap heeft jaarlijks bagger gedeponeerd op de wettelijk 
beschermde Gagel en de zeldzame Blauwe Knoop. Naar schatting 
is hier 80% van alle zeldzame planten verdwenen. 
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Drijvend fontijnkruid. 

Nu het Wisselsche Veen al een aantal jaren in beheer is bij 
Het Geldersch Landschap, kan deze vegetatie zich weer enigs
zins regenereren. Zo zien we de Blauwe Knoop op het Landje 
van Jonker, Moerasspirea, Wateraardbei en Drijvend Fontijn
kruid langs en in de slootkanten. In de graslanden o.a. 
Grasfontijnkruid, Koekoeksbloem, Witte Klaver, Echte Witbol, 
Rood Zwenkgras, Moeras Rolklaver, Kale Jonker, Pitrus, Engels 
Raaigras, Veld-Ruw Beemdgras en Gewone Zegge. 



~ ' 
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- Blauwe knoop. 
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5.5. Bos. 

Echte bospercelen vinden we niet in het Wisselsche Veen. Er 
zijn wel twee bro~kbosjes. Hierin komt vooral Zachte en Ruwe 
Berk, Geoorde en Grauwe Wilg, Zwarte Els en Vuilboom voor. 
Langs de slootjes vinden we hier en daar nog enig wilgenstru
weel. 

- Bos tegen het Landje van Jonker 

5.6. Fauna 

Eén van de doelstellingen is het handhaven en ontwikkelen van 
de weidevogelpopulaties. Vandaar dat er in dit gebied dan ook 
een grote verscheidenheid aan weidevogels voorkomt. Grutto's, 
wulpen, watersnippen, kieviten en wilde eenden vinden hier 
hun voedsel en rust. Verder komen er in het gebied buizerds 
voor. De kans is aanwezig dat, d.m.v. de biotoopverbetering, 
de patrijs en fazant weer in aantallen zullen toenemen. 

De zoogdieren die we hier vinden zijn dassen, vossen, hazen 
en reeën. Deze laatste komen voornamelijk van het landgoed 
Tongeren, om zo 's avonds op de weiden te grazen. 

---------iiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;======---------------------------------~ -·- --- -----·------~-~--~-----
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5.7. Recreatie 

Van recreatie in een weidegebied is doorgaans geen of weinig 
sprake. Dit is ook het geval in het Wisselsche Veen. Er lopen 
twee wegen door het gebied. De één, de Veenweg, is verhard, 
de ander is een onverharde openbare weg; de Boerweg. Beide 
zijn vrij toegankelijk voor alle verkeer. Echte wandelpaden, 
zoals deze op de andere landgoederen voorkomen, vinden we 
hier niet. 

Op de hoek Veenweg/Boerweg staat één boerderij, de Berghoeve, 
die dienst doet als kampeerboerderij. Hier concentreert zich 
hoofdzakelijk de meeste recreatie. Het heeft z'n eigen speel
en recreatieweiden, zodat de invloed op de natuur beperkt 
blijft. ,..-···i 

.. 
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6. Beheer op de middellange termijn (5 tot 10 jaar) 

De planning op de middellange termijn betreft een periode 
over de eerste 10 jaàr. Voor deze periode worden de beheers
maatregelen in het terrein aangegeven, in de geest van de 
planning op langere termijn. Tevens wordt de wijze van uit
voering van de beheersmaatregelen nader omschreven. 

De beheersmaatregelen die in deze periode zullen worden 
uitgevoerd, bestaan uit: 

a) plaggen van verschillende percelen verdeeld over het 
terrein; 

b) het aanbrengen van houten stuwen en gronddammen, om zo het 
grondwatetpeil op te voeren en zodoende ook langer vast te 
houden. 

c) aanleggen van poelen t.b.v. de amfibieën (groene, bruine 
en heidekikker) . 

A. Plaggen. 

Het plaggen zal bestaan uit het afvoeren van de bovenste laag 
(± 10 cm) over een totaaloppervlak van ± 4 ha over het hele 
gebied (zie bijlage nr. 6: beheerskaart met E.G.M. De vier 
kleine gedeelten "zullen binnen nu en 2 jaar gerealiseerd 
kunnen worden, als dit alles via Effectgerichte Maatregelen 
kan worden gesubsidieerd. Dit geldt overigens ook voor de 
andere twee beheersmaatregelen. Het grootste te plaggen 
gedeelte, vak 1 d, groot 2 ha zal nog even op zich laten 
wachten, daar het tussenliggende gedeelte nog geen eigendom 
is van het H.G .. L. Het ligt wel in de lijn der verwachting, 
dat dit ook binnen afzienbare tijd zal worden aangekocht. 
Het doel van het plaggen is het afvoeren van voedingsstoffen 
(stikstof, fosfaten, kalium). Dit om zo de zaak te verschra
len en een kiembed te maken, waarin het oude zaad, wat nu nog 
in grote getale in de bodem aanwezig is, de mogelijkheid te 
geven om te kiemen. Hierdoor zou de mogelijkheid kunnen 
ontstaan, om bijv. Vetblad en Beenbreek weer een kans te 
geven. 

B. Dammen en stuwen. 

In vak 5 zijn een vijftal stuwen en een tweetal gronddammen 
in kaart gebracht. Daarnaast zullen er in vak 1 ook nog drie 
stuwen komen. Deze zullen tot doel hebben om het kwelwater 
langer vast te houden, om zo de flora er langer van te laten 
profiteren. Zij hebben ook tot doel, dat het overtollige 
water zijn eigen afvoerweg gaat zoeken, zodat er op den duur 
een natuurlijke waterafvoer plaats zal vinden. 

c. Poelen. 

In perceel Sa zullen twee poelen worden aangelegd t.b.v. 
amfibieën. Deze zullen, evenals de twee vorige beheersmaatre
gelen, gerealiseerd worden uit gelden van de EGM-maatregelen. 
De poelen zullen eveneens dienst doen als drinkwaterplekken 
voor het ingeschaarde vee. 
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Al deze maatregelen zijn nu via EGM aangevraagd en kunnen na 
goedkeuring worden uitgevoerd. Als hiervoor groen licht wordt 
gegeven, zullen dezé werkzaamheden door derden (aannemers) 
worden uitgevoerd. 

.. 

-i 
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7. Beheer op langere termijn (10 tot 20 jaar) 

De planning op langere termijn is de verdere uitwerking en 
nadere concretisering van de doelstelling; ze beoogt tevens 
een visie te geven op het te voeren beheer op de middellange 
termijn. Er kan dan onderscheid gemaakt worden tussen de 
botanische en natuurwetenschappelijke aspecten. 

Botanische aspecten: 

Het reservaat is botanisch van grote waarde. Het beheer zal 
dan ook gericht zijn op behoud van deze waarde. Dit betekent 
dat: 

erop wprpt toegezien dat de huidige bodemstructuur onge
schonden blijft; 
de graslanden op een gevarieerde wijze worden beheerd, 
zodat naast hooiland en verschralen, ook percelen vee 
zullen voorkomen; 
het kwelwater langer vastgehouden wordt d.m.v. dammen c.q. 
stuwen; 
de aanwezige beplantingselementen, zoals bos en enig stru
weel extensief instandhouden. 

Natuurwetenschappelijke aspecten: 

Het reservaat is van botanisch zeer grote waarde. Deze wordt 
o.a. bepaald door de aanwezigheid van een aantal zeldzame 
soorten (Beenbreek, Valeriaan en een achttal Zeggesoorten). 
Deze zullen een overlevingskans moeten krijgen en de moge
lijkheid om zich te vermeerderen. Verder zullen een aantal 
percelen, zoals de geplagde delen, genoemd in het beheer op 
middellange termijn, een beheer krijgen van maaien en afvoe
ren. Het beheer van de overige percelen, zal een voortzetting 
zijn van het huidige beheer. 

Voorkomende zeggesoorten: - Scherpe zegge 
- Zompzegge 
- Tweerijige zegge ~ 

Sterzegge ~. ~~ 
- Ruige zegge ~ 
-Gewone zegge ~~. 

Blaaszegge ~~ 
- Pluimzegge 



-------------...... 
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8. Eigen visie (conclusie) 

Na twee jaar het project Wissehelse Veen van dichtbij gevolgd 
te hebben, ben ik van mening dat dit gebied, gekozen als 
relatienotagebied, èèn goede keus is geweest. 

Een terrein, met een rijke flora, met kans op vermeerdering 
van soorten en aantallen, met een goede kwaliteit grondwater. 
Gezien de huidige gang van zaken zullen zich in de toekomst 
meer percelen aanbieden bij Het Geldersch Landschap en zal de 
"puzzel" zijn oppervlakte vergroten. Hie:r:door kan dan op 
grotere schaal worden gewerkt aan totstandkoming van de thans 
gestelde maatregelen voor de toekomst. 

Maatregelen die voor een moderne landbouwer te ver zullen 
~ ' J • • • • 

gaan. Het·•bet echter mogel1Jk Z1Jn om samen te streven naar 
een milieu, waarin (over)bemesting, bestrijdigingsmiddelen en 
grondwateronttrekking tot een minimum moet worden terugge
bracht. Dit zal ons een fraaier beeld geven van het weide
landschap. 

• 

I 
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