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Beheersplan Complex 2
Toelichting:
Algemeen:
Er vindt van alles plaats wat zaadtransport betreft via schoenen, kleding, via dieren en door de lucht plaats.
Hierdoor kunnen hinderlijke kruiden zich op het complex vestigen en problemen veroorzaken.
Het is daarom belangrijk om dit op tijd te signaleren en indien nodig maatregelen te nemen.
Loop in het groeiseizoen daarom minstens eens per maand een inspectie ronde over het gehele complex.
Zo kun je op tijd – voordat er problemen ontstaan – ingrijpen.
Ecologisch maaien:
Bij ecologisch maaien streven we er naar dat het dierenleven zoveel mogelijk gespaard wordt en er zich een bloemrijker vegetatie ontwikkelt.
Dit bereiken we door niet alles tegelijk te maaien.
Door tussenpozen van ongeveer 1 maand aan te houden hebben de dieren die in de nog niet gemaaide stukken leven de kans zich te verplaatsen naar de
reeds gemaaide stukken die zo weer herbevolkt raken.
Laat bij het maaien bloeiende planten en plantengroepen zoveel mogelijk staan.
- Maai steeds met de motorzeis met slagmes.
Na het maaien wordt het maaisel bij elkaar geharkt en op een vd riethopen gedeponeerd.
Op die manier voorkomen we verruiging vd oever en krijgen brandnetels geen kans zich te vestigen langs de oevers.
In welke periodes van het jaar gemaaid moet worden vind je terug in het tijdspad.
-

Begin steeds met het maaien van de oever aan de zuidkant, langs de spoorsloot. (Het maaisel bij elkaar harken en op de riethoop deponeren)

-

Na ongeveer 1 maand maai je de oever aan de westkant, langs de waterberging . (Het maaisel bij elkaar harken en op de riethoop deponeren)
(Maai hierbij om de ca. 5 meter een hap uit de rietkraag. Op die manier ontstaat een gevarieerde oever en kunnen zich nieuwe planten vestigen.)

-

De groen gearceerde gebieden op de kaart steeds in augustus maaien.
Bij de west oever dicht langs de houtwal alleen wat riet en kornoelje opslag wegmaaien. Gele dovenetel laten staan! Dit geldt ook voor de noord
oever.
Haagwinde altijd wegmaaien en wegtrekken.
Na het maaien van het bloemenweitje maaisel steeds afharken en achterin op een hoop zetten.

Aan de oost oever, achter de takkenwal, alleen het talud maaien. Snoei tegelijkertijd bramen en takken van struiken weg!
NB: In de periode augustus-september is er kans op wespennesten in de grond. Het is dus belangrijk om voor het maaien te onderzoeken waar deze zich
bevinden. Markeer deze plaatsen goed en maai er ruim omheen. Zolang je op ruime afstand blijft vh nest zullen de wespen je niet aanvallen.
Onderhoud oever:
Onderhoud april:
Het eerste onderhoud aan de oever vindt plaats in de laatste weken van april.
In die periode begint het riet zich te ontwikkelen en worden rietpijlen die op enige afstand vd oever in de sloot na het onderhoud van het najaar daarvoor zijn
blijven staan langzamerhand zichtbaar.
Het is belangrijk om die in het voorjaar onder water af te maaien opdat deze zich niet verder kunnen ontwikkelen en het verwijderen daarvan in het najaar
een flinke klus wordt.
Hiervoor gebruiken we de slootsikkel
Onderhoud augustus: Controleer de gehele oever en bosschages op haagwinde en verwijder die indien nodig.
Onderhoud oktober:
In oktober vindt er groot onderhoud plaats. In verband met de verplichtingen die we via het Hoogheemraadschap na te komen moet je dit voor 15 oktober
klaar hebben. ( op het schema rood gemarkeerd)
Hierbij maken we gebruik van de motorzeis met maaibalk, waarmee we de oeverbegroeiing onder water af maaien.
Op plaatsen die hiermee onbereikbaar zijn gebruiken we de sloothaak. Het afval wordt weer op de riethopen gedeponeerd.
-

De oever aan de zuidkant, de spoorsloot, wordt door het Hoogheemraadschap gemaaid. Daar hoeven we dus niets aan te doen.

-

Laat aan de westkant, langs de waterberging, daar waar zich geen uitlopers in de sloot gevormd hebben af en toe en stukje staan.
( daar hebben we vergunning voor en draagt bij aan een rijker waterleven)

-

Bij de oever langs de oostkant maaien we de vegetatie direct langs het water met de motorzeis met maaibalk op een hoogte van ca 30 cm af.
Uitlopers die de sloot in gaan verwijderen met de sloothaak. ( hier kunnen we het maaisel weer laten liggen)

-

Controleer de uitlopen van de drainage aan de kant vd spoorsloot. Deze zijn met paaltjes gemarkeerd. Maak ze vrij indien nodig.

Snoeien.
In de periode november- februari kan er indien nodig gesnoeid worden.
Let hierbij op het volgende:
-

Bomen met overhangende takken die over de oever reiken zoveel mogelijk ongemoeid laten. Zij schermen de oever af van de zon en daardoor
ontwikkelt de oevervegetatie zich spaarzaam. Hierdoor veel minder werk bij het najaarsonderhoud vd oever! Deze bomen hebben ook een grote
ecologische meerwaarde.

-

Klimop draagt bij aan een betere biodiversiteit. Deze zoveel mogelijk ongemoeid laten.

-

Jonge uitlopers van bramen zorgvuldig dmv uitsteken verwijderen!

-

Kornoelje opslag afknippen of afmaaien, indien nodig: uitsteken!

-

Indien nodig kunnen de linde’s aan de oostkant periodiek opgekroond worden. Het hout wat daarbij vrij komt steeds verwerken in de takkenwalletjes.
Wortelopslag elke winter terugzetten.

Takkenwalletjes.
Takkenwalletjes goed steunen met paaltjes.
Loop ze periodiek even langs of er hier en daar niet wat paaltjes moeten worden bijgeslagen.
Controleer regelmatig, door het jaar heen of er zich geen wortelende uitlopers van bramen richting de oever gevormd hebben.
Indien aanwezig: zorgvuldig uitsteken!

