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1 INLEIDING 

De relatie van de mens met zijn natuurlijke omgeving is aan 
een steeds groter wordende spanning onderhevig. De om zich 
heen grijpende ontwikkelings- en vernieuwingsdrang van de mens 
staat vaak in schril kontrast met de wens ons natuurbezit zo 
goed mogelijk te beheren danwel te verbeteren en waar mogelijk 
zelfs uit te breiden. 

Ook de mens zelf voelt steeds meer die negatieve effecten 
van de vele veranderingen die zijn leefomgeving wijzigen. Vele 
veranderingen zoals: 

de groeiende Nederlandse bevolking 
gestaag ontwikkelende industrieën 
steeds meer ruimte in beslag nemende infrastructuren 
schaalvergroting in agrarische sectoren 
stedelijke ontwikkelingen, enz. 

verkleinen ons bezit aan natuurlijke rijkdommen of veroorzaken 
zoveel schade dat herstel grote financiële offers vraagt. 

Mensen voelen zich minder "happy" door al deze veranderingen 
waardoor de vraag naar mogelijkheden om zich te ontspannen 
groeit. 

Gelukkig zijn er echter steeds meer signalen die er op 
wijzen dat het tij kan keren; het besef ontwaakt dat er iets 
moet gebeuren om de schade aan ons milieu zo klein mogelijk te 
houden of zelfs terug te dringen. 

Milieu organisaties, vrijwilligers, natuurverenigingen, 
belangengroepen, provinciale en plaatselijke overheden 
verdringen elkaar in het maken van natuurbeleidsplannen, 
structuurnota's en natuurontwikkelingsprogramma's. 
Belangenafwegingen, beheersmaatregelen, heroriëntaties en vele 
initiatieven volgen elkaar op in een snel tempo met de 
bedoeling ons natuurbezit een wat beter toekomstperspectief te 
bieden. Ook dit werk past in deze rij waarmee wordt gehoopt 
een bescheiden bijdrage te kunnen leveren aan een beter 
milieu, dat tevens geschikt is voor recreatie. 
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1.1 VOORWOORD/VERANTWOORDING 

Het idee de recreatieplas "Het Kievitsveld" met betrekking 
tot de verdere inrichting van de Nijmolense plas 
natuurontwikkeling en recratief medegebruik - eens aan een 
kritische beschouwing te onderwerpen, ontstond door enkele 
informele contacten tussen de Recreatiegemeenschap Veluwe 
gevestigd te Apeldoorn en de Koninklijke Natuurhistorische 
Vereninging CKNNV) te Epe. 

Een onderzoek naar de mogelijkheden dit gebied te 
ontwikkelen, met de bedoeling het geschikt te maken voor 
extensieve recreatie, bleek geknipt als afstudeerwerk voor de 
afsluiting van een lerarenopleiding, studierichting biologie 
aan de Chr. Hogeschool, Windesheim. 

Onder begeleiding van mevr. E.N. v.d. Zijpp-Stuker werd het 
een en ander nader uitgewerkt tot het huidige verslag in deze 
vorm. 

Bij de totstandkoming van dit werk hebben een aantal 
personen door middel van hun enthousiaste medewerking in de 
vorm van het verstrekken van informatie, welwillende adviezen 
en plezierige gesprekken, op een waardevolle manier 
bijgedragen aan het welslagen van deze opdracht. 

dhr. Klein Swormink 
dhr. Koot 
dhr. Hottinga 
dhr. van Woerden 
dhr.- Bos 
dhr. Douma 
dhr. Dogg12r 
dhr. v.d. Werf 
dhr.· Wilbrink -

Recreatiegemeenschap Veluwe 
Waterschap Oost-Veluwe 
Staatsbosbeheer 
KNNV Epe 
KNNV Epe 
Vleermuis Werkgroep Nederland 

Bovengenoemde personen wil ik langs deze weg hartelijk dank 
zeggen voor hun belangeloze medewerking. 
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2 BESCHRIJVING VAN HET GEBIED 

2.1 SITUERING 

Het Kievitsveld is gelegen op± 2 km. ten Z.O. van het 
Veluwse dorp Ernst ingeklemd tussen Epe en Vaassen, pal tegen 
het Apeldoorns kanaal en Rijksweg 50 op de Oostelijke "flank" 
van het Veluwe massief met een knipoog in de richting van de 
IJsselvallei. Zie ook het bijgevoegde kaartje (bijlage 1). 

2.2 HISTORISCHE ASPECTEN 

Rond 1900 startte de Nederlandse Heidemij, een maatschappij 
ter verbetering van bodem- en oppervlaktewater, met het kweken 
van vis, met name karper en zeelt, in de vijvers rond het 
kasteel Cannenburg in Vaassen. 

Na korte tijd bleken deze pogingen gedoemd tot mislukken 
omdat de vijvers geen of onvoldoende doorstroming van het 
water hadden. 

Op de huidige lokatie werd grond aangekocht en gereed 
gemaakt voor de opnieuw in te richten visvijvers waarin ook 
hier weer karper en zeelt zou worden gekweekt t.b.v. de boeren 
bevolking en later ook in het belang van de sportvisserij. 

Omdat de Nederlandse karper voor deze doeleinden ongeschikt 
bleek, te veel graat en te weinig vlees, werd een verbetering 
gevonden in een kruising tussen een Poolse en een Duitse 
karpersoort. 

Omstreeks 1950 werden 
drooglegging werden 
grotendeels ingeplant 
groot deel is gekapt. 

ook deze aktiviteiten beëindigd en na 
in 1954 de voormalige kweekvelden 
met populieren waarvan inmiddels een 

In 1975 werd door een adviesbureau het landschapsplan 
Kievitsveld-Vossenbroek opgesteld; een plan dat moest voorzien 
in een landschappelijke verbindingszone tussen Vaassen en Epe 
met de bedoeling gelegenheid te geven voor dagrecreatie op het 
Kievitsveld. 

Als gevolg van een periode van intensieve zandwinning ten 
behoeve van de aanleg van autowegen en viadukten voor Rijksweg 
A50 en S9 ontstond als eerste de Smallertse plas, terwijl in 
1981 een meer westelijk gedeelte van het gebied werd ontgraven 
om andere regionale zandbehoeften te dekken, waaruit de 
Nijmolense plas zou ontstaan. 

Inmiddels ZIJn de eigendomsrechten van de Koninklijke 
Nederlandse Heidemij overgegaan in handen van 
Recreatiegemeenschap Veluwe die de verdere inrichting van het 
gebied ter hand heeft genomen. De diverse historische aspecten 
werden opgetekend uit mondelinge overleveringen. 
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2.3 GEOMORFOLOGIE VAN HET GEBIED 

Uit de situering van de geologische doorsnede (zie bijlage 
2) blijkt dat het Kievitsveld onder aan de Oostelijke flank 
van een, tijdens het Saalien (voorlaatste ijstijd) door een 
landijstong gevormde, stuwwal ligt. Deze stuwwal bestaat uit 
pleistocene afzettingen. 

Deze oorspronkelijke afzettingen van riverzanden, 
hoofdzakelijk achtergelaten door de Rijn en in mindere mate de 
Maas, en andere deposities zijn daardoor letterlijk en 
figuurlijk op hun kop gezet. . 

Smeltwaterverplaatsingen in oostelijke richting en het zich 
eveneens in oostelijke richting verplaatsende solifluctiedek 
evenals andere bodembewegingen uit de na-ijstijd zoals 
Kryoturbatie en Erosie, hebben gedurende het warmere Eemiën de 
formatie van Twente gevormd. 
Deze laag, ook bekend als een zogenaamde fluvioperiglaciale 
afzetting van daluitspoelingsmateriaal (Stiboka 1982), heeft 
zich in een brede waaier, naar het oosten in dikte afnemend, 
verspreid oostelijk van de lijn Vaassen, Epe, Heerde en is als 
een moeilijk leesbare lappendeken, door het huidige 
cultuurlandschap aan het oog ontrokken, achtergebleven. 

Het Kievitsveld valt dus zowel onder de invloedssfeer van de 
arm-lemige pleistocene zanden als onder invloed van de pas 
lang na het begin van onze jaartelling opgebouwde afzettingen 
van jonge riverklei, aangebracht door de IJssel. 

Tijdens de zandwinactiviteiten aan beide plassen ZIJn een 
aantal interessante waarnemingen/vondsten gedaan die 
bovenstaande feiten bevestigen. 

Bij de ontgronding van de Nijmolense plas zijn een aantal 
zeer fraaie vormen van Kryoturbatie, door vorst omgewoelde 
bodems (Escher --1962), aan het licht gekomen, terwijl ter 
plaatse ook een veenlaag, bekend als de veenlaag van 
Moershoofd (Stiboka 1982), tevoorschijn kwam. 
Deze veenlaag van zeer vast zeggeveen bevatte nog heel 
duidelijk geconserveerde planteresten. 

Bij de ontgronding van de Smallertse plas die een aantal 
jaren eerder plaats vond werd uit onbekende diepte een 
fragment van een mammoetskies naar boven gehaald die een klein 
tipje oplicht van een ongetwijfeld rijk faunistisch verleden. 
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2.4 HYDROLOGIE VAN HET GEBIED 

Midden op de hoge, door ijslobben opgestuwde preglaciale 
zandrug van het Veluwe massief, kunnen we globaal een 
denkbeeldige waterscheiding projecteren waaruit zich, 
hoofdzakelijk via ondergrondse watergangen en oppervlakkige 
afvoergangen, het neerslag overschot verplaatst in de richting 
van de Gelderse vallei en de IJsselvallei. Hier verenigen zich 
beide watersystemen in open water. 

Onder aan de Oostelijke flank van het Veluwe massief vindt 
deze samenvoeging uiteindelijk z'n weg naar de IJssel, om 
daarna via deze rivier en onder invloed van zonne-energie 
opnieuw deel uit te maken van de hydrologische cyclus. 

Ten behoeve van de afvoer van dit neerslag overschot ZlJn 
een aantal afvoergangen van belang voor de waterhuishouding 
van het Kievitsveld. 

Tot aan het op grote schaal in cultuur brengen van woeste 
gronden en de stelselmatige ontwateringen hiervan, werd veel 
water opgeslagen in verspreid liggende moerassen en broeken 
waarvan het Vossenbroek iets ten N.O. gelegen van het 
Kievitsveld een fraai restant is. 

Zoals is aangegeven in het bekenoverzicht (zie bijlage 3), 
ontwatert de omgeving van het Kievitsveld middels een stelsel 
van West-Oost lopende beken en sprengen alsmede een aantal min 
of meer Zuid-Noord lopende weteringen ten Oosten van het 
Apeldoorns kanaal en de Grift. 

Door de geologische geaardheid van de Veluwe met z'n vele 
water ondoorlatende kleilaagjes in allerlei standen is de 
aquifer of watervoerende laag een complex geheel tussen hoge, 
droge en lage, natte gronden waarvan ook de kwelgebieden deel 
uit maken. 

Veel van deze waterlopen in de omgeving van het Kievitsveld 
waren ten tijde- van hun ontgravingen van groot economische 
belang voor de lokale bevolking, zoals o.a. de Eper beken met 
de nog steeds bestaande kopermolen en de onlangs 
gerestaureerde korenmolen t.b.v. een roggebroodbakkerij, beide 
in de buurtschap Zuuk. 

Van direkt belang voor het Kievitsveld zijn de Samllertse 
beek, een weiland beek die z'n water ontvangt 
uit perceelsscheidingssloten en hiermee de gelijknamige 
recreatieplas voedt en de Nijmolendse beek die nog steeds 
proceswater levert aan een nabij gelegen verbandindustrie die 
loopt langs de zuidzijde van het Kievitsveld. Tussen beide 
beken loopt een recentelijk gegraven afvoergang en stroomt er 
een hoeveelheid water via een aantal voormalige visvijvers. 

9 
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2.5 DE HUIDIGE SITUATIE 

Het Kievitsveld is verdeeld in een oostelijk deel, voor 
intensieve dagrecreatie, bestaande uit de Smallertse plas, 
ligweiden, kleine strandjes, een surfoever, fiets- en 
wandelpaden met aan de zuidzijde de begroeide restanten van 
een voormalige viskwekerij. Daarnaast is er een westelijk deel 
bestaande uit de nog niet ingerichte Nijmolense plas bestemd 
voor extensieve dagrecreatie. Bovendien liggen in dit deel de 
overige restanten van de in onbruik geraakte viskwekerij, die 
zich landschappelijk tot zeer fraaie en waardevolle kleine 
natuurlijke elementen hebben ontwikkeld. 

Beide delen die worden gescheiden door de viskwekerijweg, 
beslaan een oppervlak van ongeveer 100 ha waarvan de helft uit 
water bestaat (zie bijlage 4). 

Het hele gebied dat aan de oostelijke zijde wordt begrensd 
door het Apeldoorns kanaal en de hiermee parallel lopende 
Grift, is aan westelijke en noordelijke zijde omgeven door 
agrarische gebieden die bestaan uit kleinschalige bedrijven 
waar hoofdzakelijk veeteelt wordt bedreven. 

Aan de zuidzijde gaat het Kievitsveld abrupt over in een 
zich snel ontwikkelend industrieterrein met als meest direkte 
buren een chocoladefabriek en een hoogspanningsstation van de 
PGEM. Langs de viskwekerijweg bezit de Recreatiegemeenschap 
ook nog een leegstaande boerderij waarvan de toekomstige 
bestemming op dit moment nog onduidelijk is, alsmede een 
perceel oude hoogstam vruchtbomen. 

11 
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3 DOEL VAN HET ONDERZOEK 

Bij de inrichting van de Nijmolense plas krijgen we te maken 
met twee bijzondere aanzicht bepalende aspecten, die beide een 
bredere uitwerking noodzakelijk maken: 

recreatie, vandaag en morgen 
natuurontwikkeling 

3.1 DE NOODZAAK VAN OPENLUCHTRECREATIE 

Door de voortschreidende bevolkingsaanwas, met als gevolg 
een steeds groter wordende maatschappelijke druk op mensen en 
een krimpend oppervlak aan vrije bewegingsruimte, is de 
behoefte van de mens te kunnen recreëren steeds groter 
geworden. (Ministerie van CRM 1981) (Nederlands Research 
Instituut voor Recreatie en Toerisme 1985). 

Met de verbetering van onze inkomens is ook ons bezit aan 
vrije tijd aanzienlijk toegenomen. Van een 48-urige werkweek 
in het begin van de jaren 60 naar de arbeidstijdverkorting via 
een 36-urige of 32-urige werkweek in de negentiger jaren al of 
niet in combinatie met het fenomeen deeltijdbaan en het 
toegenomen aantal vakantiedagen, zien we een hele verandering 
aan ons voorbij trekken. 

50 jaar geleden was één vakantieweek 
vinden we een vakantieperiode van 4-5 
gewoon of kiezen we zelfs voor twee 

al een enorme luxe, nu 
weken per jaar al heel 
kortere vakanties per 

jaar. 
Momenteel zoeken we naar mogelijkheden om aan deze 

hoeveelheid vrije tijd een zo zinvol mogelijke besteding te 
geven. Mensen zijn nu in de gelegenheid deze vrije tijd naar 
eigen inzicht en "smaak" in te vullen o.a. in daarvoor geheel 
of gedeeltelijk ingerichte gebieden. 

Hoe in grote lijnen deze besteding plaats vindt mag blijken 
uit het hierna volgende schema, dat deelname in percentages 
aan verschillende recreatievormen weergeeft. 

zonnen/zwemmen 
landrecreatie (1) 
sportvissen 

Nederland 

vanuit eigen vanuit tijd. 
woning verblijfspit 

10.37. i 0 Qtf 
lU1 !fr 

0 O'l 19.6% u. !!I 

1. 2!. i . t. ~~ 

Gelderland 

vanuit eigen vanuit tijd. 
woning verblijfspl. 

0 ï~f 9.51. u. 1!: 

'1.5% ·-:·.:: a=; 
.!.~I !!: 

i !'i. 0.87. i. 

(1) wandelen, fietsen, 
zonnen en picknikken. 

autotochten, paardrijden, 

uit: Een boekje open over recreatie op de Veluwe. 

sporten, 

Om aan deze nog steeds groeiende behoefte aan recreatieve 
mogelijkheden te kunnen voldoen hebben we veel ruimte nodig. 
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Deze ruimte kunnen we zoeken in: 

de reeds bestaande recreatiegebieden 
de uitbreiding en/of verbetering van bestaande 
recreatiegebieden 
recreatief medegebruik van andere gebieden zoals 
bijvoorbeeld produktiebossen, landbouwgebieden, geschikte 
infrastructuren (toeristische routes), militaire 
oefenterreinen en openbaar water 
het inrichten van nieuwe gebieden die bijvoorbeeld 
beschikbaar zijn gekomen na de winning van grond- en 
bouwstoffen. 
gebieden die zijn vrijgekomen uit afgestoten partikulier 
bezit (parken, landgoederen e.d.) 

Naast de in Gelderland reeds bestaande recreatiegebieden voor 
intensieve dagrecreatie, zoals onder andere het Kievitsveld 
nabij Ernst, groeit het besef dat er ook (extensieve) recreatie 
mogelijk is in natuurgebieden. 

Ofwel we creëren recreatiegebieden waar ook de natuur een 
even belangrijke kans krijgt zich te ontwikkelen naar waarden 
die alleszins de moeite van het behouden waard zijn. 

De Nijmolense plas heeft de potenties voor zo'n gebied. 

3.2 DE NOODZAAK VOOR NATUURONTWIKKELING 

Wat dit tweede aspect betreft ten aanzien van de inrichting 
van het Kievitsveld met in het bijzonder de aankleding van de 
Nijmolense plas, wordt een bijzondere mogelijkheid geboden tot 
een stukje natuurontwikkeling, waarin water een ecologische 
sleutelfunctie vermt. Deze mogelijkheid past binnen het kader 
van extensieve dagrecreatie. 

Want met name in deze tijd waarin door al 
oorzaken ons gemeenschappelijk natuurbezit 
kwaliteit inboet en soms zelfs verdwijnt 
belang aan deze teloorgang een halt toe te 
een positieve wending te geven. 

eerder aangehaalde 
steeds meer aan 

is het van groot 
roepen en hieractn 

Welke aspecten vragen bij natuurontwikkeling een antwoord: 

het vaststellen van de huidige situatie 
diverse overwegingen die moeten leiden tot een "waarmee " en 
"hoe" de Nijmolense plas moet worden ingericht 
het scheppen van gunstige voorwaarden 
temporeel ecologische aspecten. 

Met de inrichting van de Nijmolense plas kunnen we waken 
voor een verdere achteruitgang en versnippering van 
natuurgebieden. Bovendien kunnen we werken aan het terugwinnen 
van natuurwaarden, om zo bij te dragen aan de verbetering van 
de zo noodzakelijke samenhang tussen de voor Nederland vaak zo 
fraaie en karakteristieke landschappen. 

Met deze bijdrage werken we tevens aan 
beleidsgedachten van het in 1990 
Natuurbeleidsplan waarin voor Nederland 
hoofdstructuur (EHS) is vastgelegd. 

een 

mee aan de 
gepubliceerde 

ecologische 

Binnen deze ecologische hoofdstructuur herstellen en 
ontwikkelen we natuurwaarden in gebieden die een netwerk 
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kunnen gaan vormen van 
natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones 
de verbreiding van planten- en dierensoorten 
gebieden. 

kerngebieden, 
met als doel 
over grotere 

Het Kievitsveld zou als ontwikkelingsgebied een aanwinst 
kunnen vormen voor de Veluwe als kerngebied (belangrijk te 
behouden duurzaam ecosysteem) . 

3.3 DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN 

Het leveren van een bijdrage aan beleidsgedachten van het 
Recreatieschap Veluwe met betrekking tot het ontwikkelen 
en verbeteren van nieuwe resp. bestaande natuurwaarden rond de 
Nijmolense plas en het scheppen van extensieve 
recreatiemogelijkheden in dit gebied. 

Hiertoe worden de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

A. Wat is de huidige biologische waarde van het gebied rond 
de Nijmolense plas? 

B. Is er een samengaan mogelijk tussen natuurontwikkeling 
en extensieve dagrecreatie? 

C. Op welke wijze is een samengaan tussen 
natuurontwikkeling en extensieve dagrecreatie tot stand 
te brengen? 

15 



4 BEPALING VAN DE HUIDIGE 
NATUURWAARDEN 

4.1 WATER 

4.1.1 BEPALING CHEMISCHE WATERKWALITEIT 

Inleiding 
Omdat water een aanzienlijk oppervlak van het Kievitsveld 

beslaat, spreekt het voor zich dat een belangrijk deel van 
onze aandacht naar dit medium uitgaat. 

Water is van onschatbare waarde voor elke vorm van leven 
waarin met name de levende cel die voor 75% uit deze 
bijzondere vloeistof bestaat een belangrijke functie vervult. 

Als transport- en oplosmiddel heeft het z'n waarde bewezen, 
evenals bijvoorbeeld het vermogen verschillende 
wateroppervlakte insekten in staat te stellen zich efficiënt 
te kunnen bewegen als gevolg van de bijzondere 
aantrekkingskracht tussen de watermolekulen, bekend als 
"oppervlaktespanning". 

Water bevat veel voedingszouten die, afhankelijk van de 
herkomst van het water, aanzienlijk in concentratie kunnen 
var1eren maar van wezenlijk belang zijn voor organismen en 
levensgemeenschappen; bijvoorbeeld: 

- Nitraat (stikstof) 

Fosfaat 

Bicarbonaten 

- Chloride zouten 

opbouw van chlorofyl - DNA -
RNA - aminozuren - eiwitten 

energievoorzieningen 

voor handhaving zuurgraadniveau 

voor handhaving osmotische waarde 

Voorts zijn van groot belang de elementen koolstof, waterstof 
en zuurstof evenals een aantal sporenelementen zink, mangaan, 
koper, enz. 

Chemisch onderzoek 
Om al of niet gewenste invloeden op het water van de 

Nijmolense plas en de direkte omgeving vast te kunnen stellen 
ZlJn er op een viertal meetpunten, zoals aangegeven in de 
bijlage 5, herkenningsreacties uitgevoerd, waarvan de 
uitkomsten naar de aard van dit onderzoek, afhankelijk van de 
heersende omstandigheden - plaats en tijdstip, gezien moeten 
worden als indicator waarden. 

Voor een nauwkeuriger onderzoek dienen de bepalingen 
frequenter en mogelijk middels andere methoden plaats te 
vinden. 
De volgende herkenningsreakties zijn uitgevoerd: 

1. Zuurstof (02) 
2. Nitraat en nitriet CN03, N02 ) 
3. Zuurgraad of pH 
4. Geleidbaarheid of Ec 
5. Fosfaat (P205) 
6. Ammonium (NH4 ) 
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Zuurstof 
De bepaling van de concentratie opgeloste zuurstofgas werd 

uitgevoerd volgens de methode Winckler en is van belang bij de 
vorming van een oordeel over het biologisch evenwicht op de 
plaats van de bemonstering . Het een en ander verstrekt ons 
informatie over fotosynthese van groene waterplanten 
waterbeweging verontreiniging en de beacteriële afbraak 
hiervan. 

Nitraat en Nitriet 
Nitraat en nitriet werden colorometrisch bepaald , met behulp 

van het testdoosje van Merck. 
Met behulp van deze methode is het mogelijk d .m.v . een ruwe 
schatting de hoeveelheid N03 en N02 ionen, mogelijk 
afkomstig van landbouwmeststoffen , in het water te bepalen . 

Zuurgraad 
Door middel van het bepalen van de zuurgraad (pH) van water 

met een pH-meter krijgen we informatie over de chemische 
toestand van de actieve waterstof- en zuurrestionen in dat 
water. Het een en ander is van groot belang voor veel 
waterorganismen die grote schommelingen in de zuurgraad niet 
kunnen verdragen. 

Geleidbaarheid (Ec = Electronic conductivity) 
Met een Ec-meter worden de in water opgeloste vrije ionen 

gemeten en weergegeven in mS (milli Siemens) . De hoeveelheid 
overdraagbare ionen bepaalt de Ec. Ter vergelijking , 
kraanwater heeft een Ec van+ 0 , 26 mS. 

Fosfaat 
Ook de fosfaatbepaling werd colormetrisch uitgevoerd door 

vergelijking van de kleur van het met reagens behandelde 
monster met een aantal referentiekleuren. De hoeveelheden 
fosfaten worden weergegeven in p . p.m . (parts pro million) . 
Fosfaat is een belangrijke eutrofiërende stof. 

Ammonium 
Ook in dit geval is het voldoende een ruwe schatting te 

maken van de mogelijk aanwezige ammoniumionen (NH4) in het 
water dat een aanwlJZlng zou kunnen zijn voor een overmatige 
bacteriële afbraak van plantaardige en dierlijke eiwitten 
veroorzaakt door vervuiling . 
De bepalingen werden met behulp van teststrookjes, in stappen 
van 5 mg, vastgesteld. 

Meetresultaten 
Zie de resultaten zoals vermeld in bijlage 6. 

Conclusie/discussie 
Uit de gevonden waarden blijkt dat verontreiniging van 

nitraat, nitriet, fosfaat en ammonium nihil is. Met 
uitzondering van de beek, waar een minimale verhoging van 
nitraat en ammonium te zien is. De oorsprong van deze 
verontreiniging zal vermoedelijk buiten het Kievitsveld 
gezocht moeten worden. 

Afhakelijk van de 
maximale concentratie 

watertemperatuur is er 
opgelost zuurstofgas , 
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tijdstip van bemonstering, aan het eind van een zonnige dag, 
lijkt dit een logisch gevolg na een dag fotosynthetische 
activiteiten van de vele waterplanten. 

Het een en ander, in combinatie met de gemeten Ec-waarden en 
een gunstige zuurgraad mag leiden tot de conclusie dat de 
waterkwaliteit niets te wensen overlaat. 
Overigens moet ter verduidelijking van de verkregen gegevens 
worden vermeld dat de gevonden waarden van de vijvers G en H, 
die nagenoeg gelijk ZIJn, een gevolg ZIJn van de 
gemeenschappelijke oorsprong van het water in deze vijvers. 
De kleine verschillen ZIJn mogelijk veroorzaakt door 
plaatselijke omstandigheden. 

De gevonden waarde aan zuurstofgas in vijver H die 0,1 mg/1 
hoger ligt dan de bij deze temperatuur behorende maximale 
waarde is vermoedelijk het gevolg van meetonzuiverheden. 

4.1.2 DE MICROFLORA VAN DE NIJMOLENSE PLAS 

Inleiding 
In het stilstaande water van de Nijmolense plas kan door de 

produktie van organisch materiaal de samenstelling van voedsel 
variëren van arm tot rijk. 

Omdat de voormalige ontgraving gevuld is met grondwater en 
er geen gebiedsvreemd water inloopt, maar het niet uitgesloten 
is dat ongewenste stoffen uit de omgeving via infiltratie naar 
het grondwater uiteindelijk toch de Nijmolense plas bereiken, 
is het interessant na te gaan aan de hand van aanwezige micro
organismen, hoe het met de biologische samenstelling van dit 
water is gesteld. 

Door de zandige bodem en nog geringe begroeiing langs de 
randen heeft zich nog weinig rottingsslib gevormd, dat door 
bacteriële afbraak ook weer spoedig kan worden 
gemineraliseerd. Veel zuurstof zal dan voor deze processen nog 
niet worden gebruikt, zoals inmiddels al is gebleken uit 
voorgaande chemische bepalingen. 

Naar verwachting zal in deze situatie een type microflora 
aangetroffen worden die karakteristiek is voor water met 
weinig organische verontreiniging (oligosaproob) tot matig 
organische verontreiniging (~-mesosaproob). 

Er zal worden getracht aan de hand van het aanwezige 
fytoplankton de plaats te bepalen in de graduering van de 
organische verontreiniging (saprobiesysteem). 

Fytoplankton onderzoek 
Langs de rand van de Nijmolensplas ZIJn een vijftal 

monsters, zoals aangegeven in de bijlage 5, verzameld die 
gezamenlijk een gemiddelde weergave vertegenwoordigen geschikt 
voor microscopische bepalingen. 

Resultaten 
De bemonstering en de resultaten daaruit geven een 

momentopname te zien als gevolg van de instabiliteit van de 
planktonsamenstelling (een nauwkeuriger beeld wordt pas 
verkregen na meerdere bemonsteringen verdeeld over een heel 
jaar, gedurende meerdere jaren). 

De waarnemingen zijn verdeeld over blauwalgen - groenalgen -
kiezelwieren en sieralgen zoals deze ZIJn weergegeven in de 
bijlage. 
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In het kader van dit onderzoek ZIJn geen kwantitatieve 
bepalingen verricht. 

Conclusie/discussie 
Naar het gevonden fytoplankton, zoals aangegeven in de 

bijlage 7, waaronder een aantal kwaliteit bepalende 
indicatorsoorten, uit het aan soorten relatief arme water van 
de Nijmolense plas, kunnen we met enige terughoudendheid de 
kwaliteit van het water afleiden. Deze is gelegen tussen: 
"schoon zuurstofrijk en soortenarm water" (oligosaproob) en 
"weinig verontreinigd, zuurstofrijk en soortenrijker water" 
( j3 -mesoproob) maar gelegen aan de zijde van weinig 
verontreinigd water. 
Enkele exemplaren fytoplankton zijn weergegeven in de 
bijlage 8. 

4.2 DE VEGETATIES ROND DE VOORMALIGE VISVIJVERS 

Inleiding 
Groene planten staan als autrofe organismen aan de basis van 

vele terristische voedselketens en hebben als zodanig een zeer 
belangrijke functie te vervullen in elk ecosysteem. 

Welke bewoners van een gebied we ook bekijken, beoordelen of 
naar waarde proberen te schatten, planten zijn direkt of 
indirekt voor elk organisme van onschatbaar belang. 

Als primaire producenten dienen ze als voedsel voor velen. 
Ze geven bescherming of bieden nestgelegenheid aan talloze 
dieren die allen hun eigen biotoop hebben ontdekt in één van 
de vele gelaagde mogelijkheden die de groene planten wereld 
biedt. 

Maar bovenal is elke plant ook als een klein laboratorium te 
beschouwen, waa~in zich ingewikkelde chemische processen 
afspelen, die zo bijdragen dat we dagelijks over voldoende 
zuurstof kunnen beschikken waarmee ons aardse bestaan zo 
vanzelfsprekend wordt veraangenaamd. 

Beschrijving van het vegetatiebeeld 
De beschrijving van de verschillende vegetaties zal plaats 

vinden met behulp van de vakindeling zoals deze is aangegeven 
op de bijlage 9. In deze beschrijving zullen de voormalige 
visvijvers (vakken 1 en 2) en de nog in te richten Nijmolense 
plas worden betrokken. 

nog een 
van de 
of meer 

Door de diverse vakindelingen draagt het gebied 
sterk antropogeen karakter. Echter na beëindiging 
voormalige viskweekactiviteiten heeft de natuur min 
haar gang kunnen gaan. We kunnen dus spreken van 
halfnatuurlijk landschap. 

een 

Het oude gedeelte bestaat op dit moment uit een viertal 
vijvers (1-g, 1-i. 2-d en 2-h), een drietal relatief vochtige 
vakken met ± 40 jaar oude populieren (2-a. 2-b en 1-ei), een 
drietal vakken met struikgewas en jonge aanplant (1-c, 1-e en 
1-eii) en een vak waar onlangs kaalkap heeft plaats gevonden. 

Tussen deze vakken liggen verschillende vijverscheidingen 
met o.a. een voetpad. De scheiding met de nog in te richten 
Nijmolense plas bestaat uit een A-watergang. 

Voor de beschrijving van de vegetaties wordt niet gestreefd 
naar de volledigheid, maar zal er in het kader van dit 
onderzoek worden getracht een zo globaal mogelijk inzicht te 
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geven. De diverse opnamen hebben plaats gevonden in de maanden 
april t/m juli. Voor de codering van de vakken wordt verwezen 
naar de bijlage 9. 

Van de hierna volgende onderdelen zullen de vegetaties worden 
beschreven. 

1. de houtwallen rond de VlJver 2-d 
2. de begroeiing in de vijver h 
3. vak 2-b 
4. vak 2-a en l-ei 
5. vak 1-f 
6. vak 1-c 
7. vak 1-eii 
8. de A-watergang 
9. een pioniersvegetatie in de Z-W hoek van de Nijmolense 

plas 
10. een vijvertje ten zuiden van de Nijmolense plas 
11. overige begroeiingen langs de Nijmolense plas 
12. bermen tussen de vijver h en de Nijmolense beek. 

Naast de beschrijvingen ZlJn er een 2-tal opnamen gemaakt 
van de punten 9 en 10 volgens de methode Braun-Blanquet (zie 
de bijgevoegde protokollen). 

1. De houtwallen rond de vijver 2-d 
De begroeiing kenmerkt zich door een 

vegetatie op een zanderige ondergrond met 
wisselende humuslaag. Betreding treedt op 
Samenstelling vegetatie (in hoofdlijnen) 

betrekkelijk dichte 
een in dikte sterk 

in wisselende mate. 

Bomen/struiken: -
Zachte berk 
Vlier 
Zoete kers 
Eur. Vogelkers 
Am. Vogelkers 
Lijsterbes 
Meidoorn 
Els 
Inl. Eik 
Vuilboom 
Wilg 
Krent 
Boswilg 
Populier 
Braam 

Kruiden: 
Mannetjes varen 
Paardestaart 
Fluitekruid 
Brandnetel 
Hondsdraf 
Pitrus 
Kleefkruid 

2. De begroeiing in VlJVer h 

Bétula pubéscens Ehrh. 
Sambucus Nigra L. 
Prunus civium L. 
Prunus pádus L. 
Prunus serótina Ehrh. 
Sórbus aucuparia L. 
Cratáegus monógyna Jacq. 
Alnus glutinósa L. 
Quércus róbur L. 
Rhámnus álnus Miller 
Sálix rubra 
Amelánchier lamárckii F.G.S. 
Sálix caprea L. 
Pópulus nigra L. 
Rubus frut i cósus L. ( s. l.) 

Dryópteris filix-más (L.) 
Equisétum palustre L. 
Anthriscus sylvéstris L. 
Urtica dióica L. 
Glechóma hederácea L. 
Juncus effusus L. 
Gálium aparine L. 
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Riet 
Kleine lisdodde 
Waterlelie 
Gele Plomp 
Gele Lis 
Krabbescheer 
Stomp Fonteinkruid 
Stijve Waterranonkel 
Smalle Waterpest 

3. De begroeiing in vak 2-b 

Phragmites austrális TS 
Typha angustifólia L. 
Nymphaéa álba L. 
Nuphar lutea Sm 
Iris pseudácorus L. 
Stratiótes aloides L. 
Potamogéton obtusifoliua Fieb M&K 
Ranunculus circinatus Sibth. 
Elodéa nuttállii St. John 

De + 40-jarige populieren opstand geeft veel schaduw 
waardoor een kruiden arme onderbegroeiing aanwezig is. 

Bomen/struiken: 
Zwarte Populier 
Els 
Vlier 
Vlier 
Meidoorn 
Waterwilg 
Lijsterbes 
Schietwilg 
Eur. Vogelkers 

Kruiden: 
Brandnetel 
Hondsdraf 
Braam 
Mannetjes varen 
Kleefkruid 
Stekelvaren 

Pópulus nigra L. 
Alnus glutinósa L. 
Sambucus nigra L. 
Sambucus nigra laciniata L. 
Cratáegus monógyna Jacq. 
Sálix capréa L. 
Sórbus aucuparia L. 
Sálix álba L. 
Prunus pádus L. 

Urtica dióca L. 
Glechóma hederácea L. 
Rubus fruticósa L. 
Dryópteris filix-más 
Galium aparine L. 
Dryópteris Carthusiána L. 

4. De begroeiing uit de vakken 2-a en l-ei 
+ 40-jarige populieren opstand op vochtige humusrijde bodem, 

die vooral 's winters vaak onder water staat. 

Begroeiing als vak 2-b met: 
Zoete kers 
Vuilboom 

Kruiden: 
Mannetjes varen 
Pitrus 

5. De begroeiing van vak 1-f 
3-jarige opslag van 

Bomen/struiken: 
Zachte berk 
Els 
Krent 
Boswilg 

Kruiden: 
Adelaars varen 
Pitrus 
Braam 

Prunus ávium L. 
Rhámnus álnus Milier 

Dryópteris filix-más L. 
Juncus effusus L. 

Bétula pubéscens Ehrh. 
Alnus glutinosa L. 
Amelánchier lamarckii F.G.S. 
Sálix cáprea L. 

Pteridium aquilinium Kuhn. 
Juncus effusus L. 
Rilbus fruticósus L. 
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6. De begroeiing van vak 1-c 
Natuurlijke opslag met aanplant 1-jarige es 

Bomen/struiken: 
Boswilg 
Els 
Vlier 
Eur. Vogelkers 
Schietwilg 
Lijsterbes 
Kruiden: 
Brandnetel 
Braam 

Sálix capréa L. 
Alnus glutinósa L. 
Sambucus nigra L. 
Prunus pádus L. 
Sálix álba L. 
Sórbus aucuparia L. 

Urtica dióica L. 
Rubus fruticósa L. 

7. De begroeiing van vak 1-eii 
Als in vak 1-ei met uitbreiding van de volgende kruiden: 

Framboos 
Rankende hellebloem 
Wilgenroosje 
Kamperfoelie 

Rubus idaéus L. 
Corydalis claviculáta DC. 
Chamérion angustifólium Holub 
Lonicéra periclymenum L. 

8. De begroeiing van de A-watergang 
Een vrij die gelegen watergang die fungeert 

omloop van de Smallertse beek, waarin ook bij 
Nijmolense plas overloopt. 

als overstort 
hoog water de 

Kruiden: 
Wilde bertram 
Koninginnekruid 
Bittere veldkers
Watermunt 
Klein kroos 
Moerasvergeetmijnietje 
Pijlkruid 
Wolfspoot 
Waterpest 
Waterweegbree 
Grote egelskop 
Beekpunge 

Achilléa ptármica L. 
Eupatórium cannábinum L. 
Cardámine amára 
Méntha aquática L. 
Lémna minor L. 
Myosótis pallistris L. 
Sagitária sagittifólia L. 
Lycopus europaéus L. 
Elodéa nuttállii St. John 
Echinódorus répens K&R 
Spargánium eréctum L. 
Verónica beccabunga L. 

9. Pionier vegetatie in de Z.W. hoek van de Nijmolense plas 
Ruigtkruiden vegetatie op voedselarme leemarme zandgrond 

achtergebleven na ontgraving van de Nijmolense plas. 

Zie het protokol (bijlage 10) 

10. Begroeiing van een niervormig vijvertje aan de zuidzijde 
van de Nijmolens plas 

Vijvertje gelijktijdig ontstaan met de ontgraving van de 
Nijmolense plas, wordt gevoed met grondwater. De vegetatie is 
spontaan ontstaan. 

Voor de dwarsopname zie het protokol (bijlage 11) 

11. Begroeiing langs de Niimolens plas 
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Als gevolg van de ontgraving van de Nijmolense plas, waarbij 
een groot gedeelte van de bovengrond op wallen is geschoven, 
heeft zich een storingsvegetatie ontwikkeld met: 

Wilgenopslag s.l. 
Brandnetel 
Akkerdistel 
Wilgenroosje 
Bereklauw 
Koninginnekruid 
Bijvoet 
Cichorei 
Teunisbloem 
Klein hoefblad 
Boerenwormkruid 
Ridderzuring 
Kamille 
Vingerhoedskruid 
Duizendblad 

Urtica dióica L. 
Cirsium arvénse Scop. 
Chamérion angustifólium Holub 
Heracléum sphondylium L. 
Eupatórium cannábinum L. 
Artemisia vulgáris L. 
Cichórium intybus L. 
Oenothéra erythrosépala Bor 
Tussilágo fárfara L. 
Tanacétum vulgáre L. 
Rlimex obtusifólius L. 
Matricária recutita L. 
Digitális purpurea L. 
Achilléa millefólium L. 

12. De begroeiing in bermen tussen de vijver h en de 
Nijmolense beek 

Deze bermen behoren tot de meest kruidenrijke gedeelten van 
het Kievitsveld. Na het verwijderen van een aantal populieren 
heeft zich op deze humusrijke bermen een rijke vegetatie 
ontwikkeld. 

Bomen/struiken: 
Vu i !boom 
Lijsterbes 
Inlandse eik 
Populier 
Els 
Berk 
Es 
Zoete kers 
Vlier 
Hop 
Dauwbraam 
Kamperfoelie 
Framboos 
Braam 

Kruiden: 
Hondsroos 
Nagelkruid 
Echte koekoeksbloem 
Dagkoekoeksbloem 
Wederik 
Zevenblad 
Valeriaan 
Bosandoorn 
Koninginnekruid 
Akkerhoornbloem 
Moerasspirea 
Kleefkruid 
Walstro 
Helmkruid 

Rhámnus álnus Miller 
Sórbus aucuparia L. 
Quércus róbur L. 
Pópulus nigra L. 
Alnus glutinósa L. 
Bétula pubéscens Ehrh. 
Fróxinus excélsior L. 
Prunus ávium L. 
Sambucus nigra L. 
Hlimulus lupulus 
Rubus cáesius L. 
Lonicéra periclymenum L. 
Rubus idaéus L. 
Rubus fruticósus L. 

Rósa canina L. 
Géum urbánum L. 
Lychnis flos-cuculi L. 
Siléne dioica L. 
Lysimáchia vulgáris L. 
Aegopódium podagrária L. 
Valeriána officinális L. 
Stáchys sylvática L. 
Eupatórium cannábinum 
Cerástium arvénse L. 
Filipéndula ulmária Maxin 
Gálium aparine L. 
Gálium mollugo L. 
Scrophulária nodósa L. 
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Duizendblad 
Ridderzuring 
Veldzuring 
Bijvoet 
Akkerdistel 
Hondsdraf 
Bereklauw 
Vogelwikke 
Havikskruid 
Fluitekruid 
Brandnetel 
Scherpe boterbloem 
Witte klaver 
Rode klaver 
Robertskruid 
Witbol 
Kropaar 
Schaduwgras 

Conclusie/discussie 

Achilléa millefólium L. 
Rûmex obtusfólius L. 
Rûmex acetósa L. 
Artemisia vulgáris L. 
Cisium arvénse Scop. 
Glechóma hederácea L. 
Heracléum Sphondylium L. 
Vicia crácca L. 
Hierácium laevigátum W.Ud. 
Anthriscus sylvestrus Hoffm. 
Urtica dióica L. 
Ranûnculus ácris L. 
Trifólium répens L. 
Trifólium oraténse L. 
Geranicum robertsianum 
Hólcus lanátus L. 
Dátylis glomeráta L. 
Póa nemorális L. 

Door het hoog opgaande loofhout van hoofdzakelijk populier 
langs en om de oude visvijvers hebben kruidachtige vegetaties 
lange tijd geen mogelijkheden gehad zich te ontwikkelen in een 
gebied dat nog duidelijk het stempel draagt van menselijke 
activiteiten. 

De afgelopen jaren echter hebben een aantal 
beheersmaatregelen ertoe geleid dat in positieve zin 
veranderingen optraden. Door het kappen van grote populieren 
langs de VlJvers kregen, door voldoende lichttoetreding, 
kruidachtige vegetaties de kans zich te ontwikkelen. 

In dit gebied ZlJn vier opvallende aspecten die bijzondere 
aandacht verdienen omdat ze bepalend zijn of kunnen worden 
voor het aanzien van dit deel van het Kievitsveld. 

A. In VlJVer h heeft zich een bijzondere plantengroei 
ontwikkeld die zich kenmerkt als het Waterlelie-verbond 
(Nymphaeion), kensoorten Waterlelie en Gele plomp met 
als begeleidende soorten o.a. Smalle waterpest, Kleine 
lisdodde, Pijlkruid, Grote egelskop, Stijve 
waterranonkel en Stomp fonteinkruid. Waterlelie en Gele 
plomp· zijn zeker geen algemene verschijningen op de 
hogere zandgronden, maar voelen zich goed thuis in het 
schone en stilstaande beschutte water van deze vijver. 
Hierin heeft zich ook het zeldzame schaduwminnende Stomp 
fonteinkruid gevestigd in een tijd dat de populieren 
voor meer schaduw zorgden. 

B. Na het kappen van een aantal populieren ontstond er langs 
de bermen van vijver h en Nijmolense beek een weelderige 
kruidenvegetatie. Hierin kenmerken een drietal planten 
de overgangsontwikkelingen van de laatste jaren. 
Enerzijds Nagelkruid en Bosandoorn als 
schaduwliefhebbers van de voedselrijke bosbodems met 
begeleidende soorten als Hondsdraf, Dagkoekoeksbloem en 
Schaduwgras. Anderzijds Knopig helmkruid die de voorkeur 
geeft aan open (kap) plaatsen waar ook de aanwezigheid 
van Vlier, Framboos en Robertskruid op duidt. 
Bovenbeschreven situatie onderscheidt zich duidelijk van 
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andere beschaduwde bermen die aanzienlijk minder 
variatie tonen door o.a. Brandnetel, Braam, Distel, enz. 

Naast verandering rond het oude gedeelte ontstond ook 
vernieuwing rond de Nijmolense plas. Hier is langs de zoom van 
het terrein een gedeelte van de ontgraven humuslaag in depot 
gebracht waarop aanzienlijke storingsvegetaties zijn ontstaan 
met o.a. Brandnetel, Distel, Wilgenroosje, Bereklauw, Bijvoet, 
Boerenwormkruid, Ridderzuring, enz. Zuidwestelijk van de 
Nijmolense plas is eveneens een gedeelte van de humeuze 
bovenlaag afgegraven met bijzondere gevolgen. 

C. Op deze afgegraven zwakleminge zandgrond heeft zich een 
pionier vegetatie gevormd met o.a. Ruwe berk, Zachte 
berk, Ruig Haarmos, Bekermos, Struikheide, Stekelbrem 
Kleine klaver en niet te vergeten Gewoon biggekruid dat 
in aanwezigheid van Reukgras zich als indicatorplant van 
schrale bodems goed thuisvoelt op dit droge voedselarme 
deel van het terrein. 

D. Van geheel ander karaker is de begroeiing in het water van 
een, van de Nijmolense plas afgescheiden, poel. Door de 
ondiepte van deze poel, de gemiddelde hogere 
watertemperatuur en het nagenoeg ontbreken van de 
sapropeliumlaag op de zandbodem zijn er omstandigheden 
aanwezig waarin een pionier vegetatie tot ontwikkeling 
kan komen. Inmiddels ZIJn enkele elementen uit deze 
vegetaties aanwezig zoals Waterweegbree en de Ruwe of 
Steenbies. Maar ook overvegetaties ontwikkelen zich met 
Knolrus, Platte rus en Draadzegge evenals een 
rietvegetatie met Kleine lisdodde en 
Moerasvergeetmijnietje. Tenslotte is bijzonder 
vermeldenswaardig de aanwezigheid van Moeraswolfsklauw 
en Snavelbies. Deze zijn kenmerkend voor, maar zeldzaam 
op natte zandbodems van de Pleistocene districten. 

dat de vegetatie van het 
bijzondere elementen een 
bijzondere waarde van het 

in de ruime aanwezigheid 

Afsluitend mag worden gesteld 
Kievitsveld, ondanks een aantal 
algemeen karakter draagt. Maar de 
terrein moet vooral worden gezocht 
van veel uiteenlopende biotopen. 

4.3 BEOORDELING FAUNA KIEVITSVELD 

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de belangrijkste 
natuurwaarden van het Kievitsveld naast de beoordelingen van 
water en vegetaties, is het eveneens van belang ook de overige 
samenhangende elementen te beoordelen, te weten: 

de vogels 
de zoogdieren 
de insekten 

4.3.1 DE AVIFAUNA VAN HET KIEVITSVELD 

Inleiding 
Al heel lang geleden ZIJn de vogels de mens tot nut geweest 

en hebben ze de mens tot voedsel gediend met vlees en eieren 
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of anderszins bijgedragen aan de pronkzucht 
hun fraaie verenkleed. 

Voor ons dagelijks voedsel zijn we nu 
afhankelijk van vogels, maar we hebben wel 
behouden voor deze gevleugelde schepsels. 

van de mens, met 

zeker niet meer 
de belangstelling 

Ongetwijfeld heeft de soortenrijkdom van Nederland hier aan 
bijgedragen. Een soortenrijkdom ontstaan in een land dat rijk 
was en gedeeltelijk nog is, aan een diversiteit van voedsel
en broedbiotopen. Zeekusten, weilanden, bossen, heidevelden, 
duinen, waddengebieden en diverse vormen van open water ZIJn 
enkele van deze biotopen die nog weer verfijnd kunnen worden 
in habitats en voedingsniches afgestemd op de specifieke eisen 
van elke vogelsoort. 

Naast de standvogels leveren ook de trekvogels elk jaar een 
belangrijke bijdrage aan de Nederlandse avifauna. 

In een land als Nederland met immer doorgaande 
ontwikkelingen zoals verstedelijking, intensivering van de 
landbouw en andere voor vogels negatieve effecten, levert dit 
voor de vogelstand veel problemen op. Ongevraagd wordt hun 
aanpassingsvermogen zwaar op de proef gesteld. Sommigen lossen 
dit goed op; kwetsbare soorten komen in de knel of verdwijnen 
zelfs. Kortom, er is steeds meer zorg om Nederland als 
vogelland in stand te houden. 

De vogelwet van 1936 werd een belangrijke start in die 
richting; vervolgens bleken vangst- en jachtbeperkingen steeds 
noodzakelijker. Voor vele gebieden werden beheersmaatregelen 
opgesteld die tesamen met activiteiten van vele verenigingen 
en andere belanghebbende organisaties moesten ijveren voor het 
behoud van een goede vogelstand en dit waar mogelijk zelfs te 
verbeteren. 

Binnen dit kader liggen er in het Kievitsveld ook 
mogelijkheden. Het terrein kent vele biotopen en kan zich 
ontwikkelen tot een nog rijker vogelgebied, mits de juiste 
maatregelen worden genomen. 

Inventarisaties 
Om een zo duidelijk mogelijk beeld te 

vogelstand van het Kievitsveld zijn gegevens 
alle seizoenen in het hele gebied gedurende 
1991. 

vormen van de 
verzameld tijdens 
de jaren 1990 en 

Echter om de waarde van deze waarnemingen te kunnen verhogen 
is een verdeling gemaakt naar de categorien Standvogels 
Zomergasten -Wintergasten en Trekvogels. 

Voor een verdere verfijning van deze gegevens zijn zowel de 
Standvogels als de Zomergasten verdeeld naar nestplaatskeuze, 
te weten: niet broedend en broedend in kruin holen 
struiken en op de bodem (Janse en Kessler 1981) en is er 
bovendien voor dit gebied een categorie waterbroeders aan toe 
gevoegd. Het een en ander met de bedoeling de diversiteit van 
deze bewoners/bezoekers aan te tonen in relatie met hun 
omgeving. 

Resultaten 
Deze zijn weergegeven. overeenkomstig de hiervoor beschreven 

indeling en de drie bijgevoegde soortenoverzichten. 

Conclusie/Discussie 
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Voor een bepaling van de natuurwaarden van het Kievitsveld 
met betrekking tot vogels werd geprobeerd een vergelijking op 
te zetten met andere gebieden. Op basis van oppervlak en 
opbouw van landschapsstructuur bleken geen gebieden van 
vergelijkbare samenstelling aanwezig waardoor het niet 
mogelijk bleek met behulp van aantallen de vogelbevolking te 
vergelijken. 

Omdat de inventarisatie alleen een kwalitatieve doelstelling 
had, werd daarom gekeken naar de relatie tussen, de in lagen 
opgebouwde vegetaties/biotopen en de mogelijk daarbij 
behorende vogelbevolking. Het een en ander in belang van hun 
behoefte aan voedsel, nestgelegendheid en bescherming (van 
Dorp 1982). Het volgende schema geeft deze indeling weer. 

Standvooels 48 Zomeraasten 28 Winterg. 7 Trekvogels 11 

Niet broedend 16 Niet broedend 15 
Wel broedend ·:·.< Wel broedend '7 

~~ !J 

kruin holen/stam struik orond water 

!2 -{'i 15 ry 4 lL ~ 

Uit diverse onderzoeken bleek overduidelijk dat een toename 
van de broedvogelbevolking samengaat met de toename van de 
complexiteit van de vegetatiestructuur. 

Het een en ander verduidelijkt mogelijk 
broedvogels in de diverse vegetaties rond 
Deze gedeelten van het terrein zijn het 
broedvogelbevolking. 

het grotere aantal 
de oude visvijvers. 

belangrijkst voor de 

Tot slot kan de broedvogelbevolking ook nog worden ingedeeld 
volgens de landelijk erkende normen van het SOVON met 
betrekking tot het Bijzondere Soorten Projekt Broedvogels. De 
situatie in het Kievitsveld is dan als volgt ingedeeld: 2 
kolonievormende broedvogels, 1 zeldzame broedvogel, 6 schaarse 
broedvogels en 36 algemene broedvogels. 

4.3.2 DE ZOOGDIERFAUNA VAN HET KIEVlTSVELD 

Ook de zoogdieren in het Kievitsveld leveren een kleine doch 
niet te onderschatten bijdrage aan de waarde van dit gebied, 
dat ondanks hun minder in het oog lopende activiteiten niet 
onvermeld mag blijven. 

Veelal hebben zij in dit gebied als ecosysteem een 
afgebakende plaats verworven, of maken voor een deel van hun 
levensverrichting hier gebruik van. 

Om een beeld van het Kievitsveld te vormen zonder de 
volledigheid na te streven volgt hier een beschouwing van de 
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zoogdierfauna, die deels berust op enkele toevalswaarnemingen. 
Naast de algemene soorten als haas, konijn, egel en mol uit de 
omgeving die ook het Kievitsveld regelmatig bezoeken of 
bewonen, meer aandacht voor een viertal bezoekers/bewoners die 
elk op hun eigen bijzondere wijze bijdragen aan de waarde van 
het Kievitsveld. 

De Ree 
Het Kievitsveld staat bij een drietal exemplaren van het 

grootste zoogdier uit deze omgeving regelmatig in de 
belangstelling. Afwisselend wordt deze ranke viervoeter. 
liefhebber van een parkachtig landschap, hier waargenomen. 

Vanuit de ideale dekkingsmogelijkheden die het terrein hier 
biedt laveien ze graag op de omliggende weilanden. Terwijl in 
het bijzonder als in de werptijd de reegeit een kalfje 
verwacht hier voldoende bescherming aanwezig is. 

De Bunzing 
Door de bedreiging van z'n biotoop wordt dit roofdiertje 

steeds meer in het nauw gedreven. 
Inmiddels zijn ongewild in het Kievitsveld door het kappen 

van diverse populieren en het opwerpen van takkenhopen, 
omstandigheden ontstaan die gunstig zijn voor de bewoning van 
dit marterachtige diertje. 

Het een en ander werd daadwerkelijk waargenomen op 23-6-1991 
nabij een van de oude visvijvers. 

De bunzing die op, kikkers. muizen, insekten, wormen e.d. 
jaagt beschikt in dit gebied over voldoende voedsel. 

De Vos 
Vondsten van uitwerpselen tonen aan dat ook de vos een min 

of meer regelmatige bezoeker is van het Kievitsveld. Op jacht 
naar dagelijks voedsel vindt dit bruin-rode zoogdier, dat kan 
kiezen uit een breed voedsel spectrum, in dit gebied naar 
verwachting een deel van z'n dagelijkse voedselbehoefte. 

Door z'n scherpe reuk, gehoor en gezichtsvermogen zal dit 
immer attente dier alleen door toeval toestaan een enkele maal 
in beeld te komen. 

Uitwerpselen op vaste plaatsen doen vermoeden dat ze vanuit 
de omgeving via min of meer vaste jachtroutes het Kievitsveld 
bezoeken. Voor zover bekend ZlJn er westelijk van de 
viskwekerij nog geen nestholen aangetroffen. 

De Vleermuis 
Gedurende een tweetal avonden (op 17/9 en 21/9) tussen 21.00 

en 23.00. uur is getracht een beeld te krijgen van de hier 
voorkomende vleermuizen. Gezien het tijdstip van het jaar moet 
het een en ander als een momentopname worden beschouwd. 

Met behulp van een Pettersans Ultrasound batdetector type 
D95, werden echolokatiegeluiden en "sociall calls" waargenomen 
van de volgende vleermuizen: 

Gewone dwergvleermuis 
Ruige dwergvleermuis 
Laatvlieger 
Rosse vleermuis 
Watervleermuis 

Pipistrellus pipistrellus 
Pipistrellus nathusii 
Eptesicus serotinus 
Nyctalus noctula 
Myotis daubentonii 
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4.3.3 DE ENTOMOFAUNA VAN HET KIEVlTSVELD 

Inleiding 
Zoals vogels een belangrijk en onlosmakelijk deel uitmaken 

van het Kievitsveld zo leveren ook insekten in hoge mate bij 
aan een boeiend en evenwichtig samenspel van allerlei 
organismen in dit gebied. 

Omdat insekten als omvangrijkste diergroep 
aantal soorten bestaat en een interessant deel 
Kievitsveld te vinden is, kunnen we beslist 
dieren heen. 

uit een groot 
hiervan in het 
niet om deze 

Het aanpassingsvermogen van insekten staat borg voor een 
gweldige vormen- en kleurenrijkdom 'die in combinatie met hun 
overlevingsstrategiën gedurende hun evolutie een doelmatigheid 
hebben opgebouwd die ze tot de meest succesvolle diergroep 
hebben gemaakt. 

Hun veelvormigheid en de vele functies die ze vervullen 
maken dat ze niet los gezien mogen worden van de vegetatie van 
het Kievitsveld. 

Door het prachtige zomerweer (met uitzondering van de maand 
juni) kon het totale insektenleven hier in al z'n 
uitbundigheid worden bekeken, waarbij met name dit jaar 
bijvoorbeeld aantallen vlinders niet in tientallen maar in 
honderdtallen kon worden uitgedrukt, maar ook de libellen, de 
vliesvleugelige insekten met onder andere de hommels en de 
tweevleugeligen zoals de zweefvliegen, bevolkten in grote 
aantallen de meestal bloeiende vegetaties langs de 
verschillende percelen. Gedurende het hele jaar garanderen de 
elkaar overlappende bloeiperioden van verschillende kruiden 
een rijk insektenleven. 

Naast de aan vegetaties gebonden insekten zullen ook de 
aquatische insekten niet onopgemerkt blijven. In een· gebied 
waar water een belangrijk deel van het totale oppervlak 
beslaat vinden we bijvoorbeeld leden van de 
Doornsprinkhanenfamilie met de tot stompjes gereduceerde 
vleugels, die goed kunnen zwemmen, die zich aan een biotoop 
hebben aangepast waar we ze helemaal niet verwachten. Maar ook 
met de Appelglasvlinder, de Weidebeekjuffer, de 
Basterdzandloopkever of de Zwartkopvuurkever hebben we in het 
Kievitsveld een buitengewoon interessant gebied in handen. 

Inventarisaties 
Voor het bepalen van de entomologische waarde 

Kievitsveld beperken we ons onderzoek, om nader te 
redenen, tot een tweetal insektenorden, namelijk: 

van het 
verklaren 

Dagvlinders, insekten met een volledige metamorfose 
Libellen en waterjuffers, insekten met een onvolledige 
metamorfose. 
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De inventarisaties hebben plaats gevonden in dat 
van het Kievitsveld dat gelegen is westelijk 
Viskwekerijweg. In dit gedeelte liggen de oudste 
kruidenrijke vegetaties rondom de oude visvijvers 
nieuw in te richten Nijmolense plas. 

gedeelte 
van de 

en meest 
alsmede de 

Tellingen en waarnemingen van de dagvlinders die in 1991 
zijn uitgevoerd hebben plaats gevonden in de periode van maart 
t/m oktober volgens het monitoring systeem, oftewel het 
regelmatig waarnemen langs een vaste ~oute met de bedoeling 
verschillen in ruimte en tijd te signaleren. 

Tellingen en waarnemingen van waterjuffers en libellen zijn 
uitgevoerd in hetzelfde gebied in de jaren 1990-1991. 

Resultaten 

A. De dagvlinders 

Zoals blijkt uit het waarnemingsoverzicht van de bijgevoegde 
soortenlijst zijn er 26 soorten waargenomen. Binnen de gegeven 
onstandigheden kunnen we een aantal biotopen onderscheiden die 
in het belang zijn van soorten welke karakteristiek zijn voor 
deze biotopen. 

De situatie in het Kievitsveld: 

-Bos 

-Bosranden 

-Direkte omgeving 
bos 

-Struwelen 

-Droge ruigtkruid 
vegetaties 

-Natte ruigtkruid 
vegetaties 

-Droge schale 
graslanden 

-Nat schraal 
grasland 

-Ruig grasland 

-Heidevegetaties 

Bont zandoogje, Landkaartje 
(zomergeneratie). 

Sleedoornpage, Gehakkelde aurelia. 

Oranjetip, Citroenvlinder, Landkaartje, 
voorjaarsvorm) Koevinkje. 

Boomblauwtje, Bont zandoogje, Bruin 
zandoogje 

Zwartsprietdikkopje, Dagpauwoog, 
Citroenvlinder, Kleine vos, Argusvlinder, 
Klein koolwitje, Icarusblauwtje, 
Oranjetip. 

Landkaartje, Dagpauwoog, Gehakkelde 
aurelia, Koevinkje, Citroenvlinder, Groot 
dikkopje. 

Bruin blauwtje, Heidevlinder, Kleine 
vuurvlinder, Hooibeestje 

Aardbeivlinder, Hooibeestje 

Koevinkje, Zwartspriet dikkopje, 
Oranjetip, Icarusblauwtje, Argusvlinder, 
Groot en klein koolwitje, Bruin zandoogje 

Heidevlinder, Aarbeivlinder, Boomblauwtje, 
Kleine vuurvlinder 
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LIJST VAN IN HET KIEVlTSVELD WAARGENOMEN WATERJUFFERS EN 
LIBELLEN 

Waterjuffers 

Weidebeekjuffer 
Houtpantserjuffer 
Gewone pantserjuffer 
Lantaarntje 
Lantaarntje 
Lantaarntje 
Vuurjuffer 
Watersnuffel 
Variabele waterjuffer 
Grote roodoogjuffer 

Libellen 

Plasrombout 
Blauwe glazenmaker 
Bruine glazenmaker 
Paardenbijter 
Grote keizerslibel 
Platbuik 
Viervleklibel 
Gewone oeverlibel 
Zwarte l i·be 1 
Geelvlekheide libel 
Bloedrode heidelibel 

Calopterix spledens, Harris 1782 
Lestes viridis, Vander Linden 1825 
Lestes Sponsa, Hansemann 1823 
Ischnura elegans, Vander Linden 1820 
Ischnura elegans, a.c. violacea 
Ischnura elegans, a.c. infuscans 
Pyrrhosoma nymphula, Sulzer 1776 
Enallagma cyathigerum charpentier 1840 
Coenagrion pulchellum, V.d. Linden 1825 
Erythromma najas, Hansemann 1823 

Gompus pulchellus, Selys 1840 
Aeshna cyanea, O.F. Muller 1764 
Aeshna grandis, Linnaeus 1758 
Aeshna mixta, Latreille 1805 
Anax imperator, Leach 1815 
Libellula depressa, Linnaeus 1758 
Libellula quadri maculata, L. 1758 
Orthetrum cancellatum, Linneaus 1758 
Sympetrum danae Sulzer 1776 
Sympetrum flaveolum, Linneaus 1758 
Sympetrum sanquineum, Muller 1764 
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B. De waterjuffers en Libellen 

In het Kievitsveld werden 10 soorten waterjuffers en 11 
soorten libellen aangetroffen. En evenals bij de vlinders ook 
voor waterjuffers en libellen een koppeling tussen de 
soortenrijkdom en de verschillende biotopen waarbinnen hun 
ecologische preferenties. die voor een deel samen kunnen 
vallen. 

De situatie in het Kievitsveld: 

-Laag landbeken 

-Stilstaand water 
oligotroof 

-Groot afgesloten 
water 

-Sloten en 
weteringen 

-Klein afgesloten 
water 

Conclusie/discussie 

Platbuik, Weidebeekjuffer. Lantaarntje, 
Vuurjuffer, Variabele waterjuffer, Gewone 
pantserjuffer 

Grote keizerslibel. Platbuik, 
Viervleklibel 

Plasrombout 

Lantaarntje, Variabele waterjuffer. Grote 
roodoogjuffer, Paardenbijter 

Platbuik, Lantaarntje, Blauwe 
glazenmaker, Paardenbijter, 
Viervleklibel, Gewone Pantserjuffer, 
Houtpantserjuffer, Watersnuffel, Grote 
roodoogjuffer, Grote keizerslibel, Gewone 
oeverlibel, Bloedrode heidelibel 

De eerste indruk met betrekking tot de soortenrijkdom van de 
twee onderzochte insektenerden doet vermoeden dat we te maken 
hebben met een belangwekkend insektenleven. Het een en ander 
wordt bevestigd als de resultaten vergeleken worden met de 
huidige normen die momenteel gehanteerd worden bij 
vlinderinventarisaties in uur- of atlasblokken van 5 x 5 km. 
als inventarisatie eenheden. Voor een dergelijke 
inventarisatie eenheid is een score van 25 soorten als 
waardevol aan te merken (Vlinderstichting). 

Op het Kievitsveld ZIJn, uitgaande van een aanzienlijk 
kleiner onderzoeksgebied 350 x 650 m. middels een monitorroute 
van 1700 m. 26 soorten waargenomen, wat als zeer waardevol mag 
worden beschouwd. Bovendien verhogen het voorkomen van 
Aardbeivlinder, Bruin blauwtje en de Sleedoornpage als 
zeldzame soorten deze waarde extra. Ook een. in vergelijking 
met voorgaande jaren. herkenbare toename van soorten als 
Gehakkelde aurelia. Oranjetip, Bont zandoogje, Heidevlinder, 
Heideblauwtje en Kleine vuurvlinder tonen aan dat de 
ontwikkeling van de droge voedselarme pioniervegetaties ten 
Z.W. van de Nijmolense plas z'n vruchten afwerpt. 

Een vergelijkbare situatie doet zich eigenlijk ook voor bij 
de waterjuffers en libellen, ontstaan uit de gunstige 
omstandigheden ten zuiden en rond de Nijmolense plas. Een 
belangrijke toename van de Plasrombout en in het bijzonder de 
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Weidebeekjuffer, die doorgaans alleen schone biotopen van Z.O. 
Nederland bevolken ondersteunen de gedachte dat het 
Kievitsveld waardevolle aspecten met zich draagt. 

4.4 SAMENVATTING 

Een waardebepaling van het Kievitsveld rond de Nijmolense 
plas, laat zich na het beschrijven van de verschillende 
biotische componenten. het best samenvatten door de bepaling 
van de soortenrijkdom van de verschillende organismen en de 
rijke variatie aan vegetaties en biotopen in relatie te zien 
met het relatief kleine oppervlak van dit deel van het 
Kievitsveld. 

Maar met name de rijke schakering aan overgangssituaties 
(gradiënten) van hoog naar laag (vegetaties) - van nat naar 
droog - van begroeid naar onbegroeid - van oude situaties naar 
nieuwe van voedselarm naar voedselrijk en van open 
structuren naar gesloten structuren. onderstrepen nadrukkelijk 
de bestaande natuurwaarden rond de Nijmolense plas. 

Tot slot moet nog worden vermeld dat getracht werd de 
verschillende waarden te vergelijken met soortgelijke 
gebieden, om ook op die manier tot een oordeel te komen. 
Echter door de vele verschillen in biotische en a-biotische 
factoren bleek dit niet mogelijk. 
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5 VERBETERING BESTAANDE 
NATUURWAARDEN 

5.1 INLEIDING 

Om van dit gebied de belangen van plant en dier te 
waarborgen, het landschappelijke karakter vast te houden en de 
recreatieve waarde te verhogen zijn een aantal inspanningen 
noodzakelijk. Deze moeten goed aansluiten aan het huidige 
beeld van dit gebied. De inspanningen moeten de drie genoemde 
hoofdzaken op de juiste manier met elkaar in evenwicht brengen 
maar zeker ook financieel haalbaar zijn. 

Vooral dit laatste zal, gezien de laatste ontwikkelingen, 
onder zware druk komen te staan. 

Financiële ondersteuningen van het nationale 
recreatiebeleid, van zowel het Ministerie van landbouw, 
natuurbeheer en visserij als de provincie worden aanzienlijk 
verlaagd met als gevolg dat vele plannen gedeeltelijk of 
helemaal niet uitvoerbaar blijken. 

Desondanks zullen toch een aantal ideeën worden uitgewerkt 
die zo mogelijk gefaseerd kunnen worden uitgevoerd. 

5.2 WATER 

Ten aanzien van de waterhuishouding en de waterkwaliteit 
kunnen enkele aanpassingen/verbeteringen plaats vinden die als 
onderdeel van een heel pakket ten goede komen aan het hele 
gebied. 

verbetering waterkwaliteit van de A-watergang langs de 
Nijmolense plas 
het gedeeltelijk verleggen van deze A-watergang 
maatregelen die het zuurstofgehalte van deze waterloop 
verhogen 
het maken van een natuurlijker overstort van de Nijmolense 
plas in de A-watergang 
het uitdiepen van vijver G en I 

Een enkele maal per jaar is het mogelijk dat van de 
afvalwaterzuivering in Ernst de aanvoer van afvalwater de 
verwerkingscapaciteit overtreft en het ongezuiverde influent 
in de Smallertse beek moet worden geloosd. Om ongewenst 
kwaliteitsverlies van de Smallertse plas die wordt gevoed door 
de Smallertse beek, als zwemwater te voorkomen wordt middels 
een klepstuw het water omgeleid via de eerdergenoemde A
watergang en aan de oostzijde van de Smallertse plas opnieuw 
in de Smallertse beek gebracht. Dit water wordt dan onder de 
Grift in het Apeldoorns kanaal geloosd. Willen we deze 
watergang op een natuurlijker manier in dit gebied integreren 
dan kan dit ongezuiverde water schade toebrengen aan diverse 
organismen. Ten aanzien van deze problematiek dient overleg 
plaats te vinden met het Waterschap Oost-Veluwe. 

Om de overgang van de Nijmolense plas naar het gebied rond 
de oude visvijvers een wat natuurlijker kanzien te geven en de 
rechte lijn van de hiertussen gelegen A-watergang wat te 
doorbreken, is te overwegen een gedeelte van deze watergang 
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als meanderende beek door de vakken EII en EI te leiden. Een 
suggestie is weergegeven in de bijlage 12. 

De (verlegde) watergang kan vervolgens met behulp van 
enkele obstakels (bijvoorbeeld enkele veldkeien en/of 
zwaardere stukken hout) aantrekkelijk gemaakt worden voor 
stroomminnende planten en organismen, danwel als schuilplaats 
dienen voor diverse waterbewoners. Ook het gehalte aan 
zuurstofgas in dit water kan hierdoor worden verhoogd door 
bewust turbulenties in het water te veroorzaken waardoor meer 
zuurstofgas uit de atmosfeer kan worden opgenomen. 

Mogelijk ontstaat er tevens een geschikte biotoop voor de in 
dit gebied broedende IJsvogel en de, in de omgeving al 
meerdere malen waargenomen, Grote gele kwikstaart en vindt 
misschien ook de Waterspreeuw als zeldzame wintergast z'n weg 
naar dit gebied. 

Met dezelfde als onder punt 2 genoemde bedoeling kan ook een 
nieuw aan te leggen overloop van de Nijmolense plas naar de 
eerder genoemde A-watergang bijdragen aan een verbetering van 
dit waterrijke gebied. Deze overloop dient echter zoveel 
mogelijk aan de oostzijde van de Nijmolense plas te worden 
geprojecteerd (zie bijlage 12) waardoor een overschot aan 
verrijkende stoffen door een natuurlijke stroming in 
oostelijke richting via deze overstort naar de A-watergang het 
gebied kan verlaten. 

Door het schoonmaken van de meest westelijk gelegen VlJVer 
kan worden voorkomen dat deze verland door de vorming van veel 
slib. 

5.3 DE VEGETATIE 

Mogelijkheden voor het verbeteren van de 
bosvegetaties rond de voormalige viskweekvijvers 
aanbrengen van bosplantsoen rond de Nijmolense plas. 

A.Rond de voormalige viskweekvijvers: 

bestaande 
en het 

Ten aanzien van de vakken a-b en ei is te overwegen alle 
populieren (hybriden) in deze vakken gefaseerd te 
verwijderen met de bedoeling de overblijvende natuurlijke 

·opslag gelegenheid te geven zich te ontwikkelen. 
Bij eventuele herplantplicht, minimum aantal herplanten in 
onregelmatige volgorde. 

Herbeplanting uitvoeren met, bij dit gebied 
(beekeerdgronden) passend, bosplantsoen van Zwarte els op 
plaatsen waar grondwater varieert van 0-40 cm. Langs 
watergangen verdraagt de Els goed andere beekbegeleidende 
soorten als Es en Zomereik. De Es op de iets drogere 
gedeelten waar zich in geen geval stagnerend water bevindt 
en de Zomereik in de hieropvolgende situatie. Als solitaire 
boom past de Zoete kers als bosrandboom of op open 
oeverwallen goed in dit geheel. Periodiek afzetten na 
voldoende groei bevordert uitstoelen. 
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B.Rond de Nijmolense plas: 
Hoewel het wenselijk is alle op wallen gezette voedselrijke 
bovengrond rond de Nijmolense plas af te voeren is het 
begrijpelijk dat vanwege de hoge kosten dit achterwege wordt 
gelaten. Als alternatief kunnen deze wallen in het 
beplantingsplan worden opgenomen waardoor ze na verloop van 
tijd grotendeels aan het oog zullen worden onttrokken. 

Met uitzondering van de Zuid-West hoek van de plas waar 
i.v.m. de aanwezige pioniervegetatie een extensief beheer 
het best past, kunnen waar mogelijk het best groep- en 
lintvormmige beplantingen worden uitgevoerd. 

Bosbeplantingen die bij het natuurlijk karakter van dit 
gebied passen, zich thuisvoelen op deze beekeerd- en 
veldpodzolgronden en kunnen aansluiten bij de bestaande 
bosvegetaties, laten zich het best karakteriseren als een 
mengvorm. Deze mengvorm houdt het midden tussen een Ruigt
Elzenbos (Macro-phorbio-fluetum) en het Verbond van Zomer
en wintereik (Quercion-Robori-petraceae) 

In deze beplantingen vinden Zwarte els, Es, Sporkehout, 
Zachte berk, Wintereik en Zomereik een plaats die varieert 
van nat (Zwarte els) tot hoger en droog (Wintereik). Zoete 
kers kan als solitair worden geplant evenals Hulst die zich 
het best ontwikkelt op weinig zure vochthoudende en matig 
voedselrijke oude zandbodems. Tot slot kan ook de Sleedoorn 
op de leemhoudende lokaties d.m.v. snelgroeiende 
worteluitlopers een bijdrage leveren in de vorm van 
struwelen. 

Vanuit de omgeving zullen bijpassende kruiden als 
Koninginnekruid, Kamperfoelie, Stekelvaren, Moerasspirea. 
enz. uiteindelijk hun plaats innemen. 

In de wintermaanden kan, waar dit mogelijk is, het gebied 
worden beweid met schapen. Het aantal schapen wordt bepaald 
naar draagkracht van het gebied. Het een en ander met de 
bedoeling de soortenrijkdom aan kruiden te stimuleren. 

5.4 DE VOGELBEVOLKING 

Op 31 oktober 1980 heeft Nederland de conventie van Bern 
geratificeerd die o~ 1 juni 1982 in werking is getreden. Dit 
verdrag beschrijft het behoud van wilde planten en dieren in 
hun natuurlijke leefmilieu binnen Europa. In dit verdrag wordt 
met name aan kwetsbare vogelsoorten aandacht besteed. Maar ook 
volgens de Wetlands conventie van Ramsar en de EG 
vogelrichtlijn van 2 april 1979 heeft Nederland zich verplicht 
maatregelen te nemen die vogels moeten beschermen evenals hun 
leefgebieden. 

Die maatregelen kunnen bestaan uit het instellen van 
beschermingszones, het uitvoeren van onderhoud en ruimtelijke 
ordening naar de ecologische eisen van deze leefgebieden, met 
name voor de zeldzame vogelsoorten. 

Een kleine maar niet onaanzienlijke bijdrage kunnen we 
leveren in het Kievitsveld rond de Nijmolense plas. 
Te denken valt aan: 

oeverzwaluwenwal (zoals aangegeven in bijlage 13) 
biotoop verbetering t.b.v. de Grote gele kwikstaart 
maatregelen t.b.v. de IJsvogel 
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broedruimten t.b.v. de holenbroeders 
maatregelen in het belang van de spechten 
biotoop verbetering t.b.v. de Wielewaal 

Als gevolg van de vele cultuurtechnische maatregelen in 
Nederland neemt het aantal geschikte broedplaatsen drastisch 
af en hieruit volgend het aantal broedparen. (1960 1963 
20.000 -25.000, 1984 2000 - 2500, Wieringa 1985). 

Daarom is het zinvol ten behoeve van de Oeverzwaluw, die een 
aantal jaren met succes rond de Nijmolense plas heeft gebroed, 
tijd en geld te investeren in een broedwal (zie bijlage 12). 
Aan de N-zijde van de Nijmolense plas ligt een prima lokatie 
met zicht op het zuiden, die voldoende rust kan garanderen. 

Op deze plaats kan een lensvormige verhoging van + 2 meter 
worden gemaakt van lichte tot matig zware grond waarin een 
noodzakelijk percentage leem als bindmiddel aanwezig is. 

De nesten die ongeveer 50-100 cm onder de rand worden 
gegraven, worden éénrnalig gebruikt, waardoor de wal elk jaar 
opnieuw gereed gemaakt dient te worden omdat ± 50% van de 
jongen terugkeert en opnieuw de nestpijpen graaft. 

Met de al aangegeven mogelijkheid een meanderende 
waterafvoer door enkele percelen te creëren hebben we de 
omstandigheden binnen handbereik een geschikte biotoop te 
vormen voor de Grote gele kwikstaart (wordt de laatste jaren 
vaker gezien in de omgeving). De vogel broedt in natuurlijke 
holen langs het water. 

Evenals voor de Grote gele kwikstaart is een natuurlijker 
waterloop met "schoon" water en enkele steiloevertjes zeer 
geschikt voor de in dit gebied voorkomende IJsvogel. Dit 
fraaie vogeltje dat niet alleen langs beekjes voorkomt wordt 
hier ook bij de-oude visvijvers (broedgeval in 1991) en langs 
de Nijmolense plas gesignaleerd. 

Op al deze lokaties kunnen we met eenvoudige middelen 
(takken e.d.) uitkijkposten maken waardoor de 
tourageermogelijkheden worden verbeterd. 

Ook dient voldoende aandacht gegeven te worden besteed aan 
een aantal steiloevers omdat de IJsvogel evenals de 
Oeverzwaluw zelf de nestpijpen graaft. 

In de beek voldoende obstakels aanbrengen om dichtvriezen zo 
lang mogelijk uit te stellen, waardoor de mogelijkheid te 
kunnen fourageren ook onder winterse omstandigheden lang 
mogelijk blijft. 

Ook door het aanbrengen van nestkasten op diverse plaatsen 
in het Kievitsveld kunnen we deels tegemoet komen aan de 
voortdurende behoefte van broedholen. Veel vogels in dit 
gebied ZIJn er afhankelijk van zoals: Holenduif, Steenuil, 
Kauw, Roodborst, Boomkruiper, vrijwel alle mezen, Spreeuw, 
Ringmus en Specht. Toch dienen we we met het plaatsen van 
nestkasten de nodige terughoudendheid in acht te nemen. 
Omdat in de samenstelling van het bos in het Kievitsveld het 
aanbod van natuurlijke holen gering genoemd kan worden, kunnen 
we met nestkasten deze nestelmogelijkheden uit breiden. 

De nestkasten dienen in aantal en vorm zo te worden gekozen 
dat een zo gevarieerd mogelijke bosvogelbevolking wordt 
bereikt. 

Te veel kasten van één soort uitvoering moet worden vermeden 
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om te voorkomen 
Pimpelmees te veel 
soorten. 

dat "dominante" soorten zoals 
toenemen ten koste van minder 

Koolmees en 
"dominante" 

Om de Kleine bonte specht wat weer levensruimte te bezorgen 
is het wenselijk op willekeurige plaatsen enkele populieren te 
ringen en op stam te laten sterven. Houtbewenende insekten 
krijgen zo de kans zich te vestigen, waarmee deze populieren 
bijdragen aan een natuurlijker aanzien van het bos rond de 
oude visvijvers. 

Toename van voedsel- en nestelgelegenheid verbeteren de 
positie van deze kleinste specht. 

Ondanks het feit dat de Wielewaal in 1990 het laatst is 
waargenomen, is het zinvol bij 
beheersmaatregelen rekening te houden met 
boven water gesitueerde hoge bomen. 

uit te voeren 
direkt naast en 

Door deze te sparen wordt in voorkomend geval het bezoek en 
mogelijk de nesteling van de Wielewaal voor het Kievitsveld 
behouden. 

5.5 DE ZOOGDIEREN 

Voor de zoogdieren die het gebied bewonen of bezoeken is het 
niet altijd noodzakelijk maatregelen te nemen als er geen 
overwegende argumenten zijn die dit nodig maken. Geen beheer 
is ook een vorm van beheer. Desondanks ten aanzien van enkele 
zoogdieren toch wat algemene opmerkingen t.a.v. 
beheersmaatregel en. 

Voor de ree, als bewoner van een afwisselend parklandschap 
waar de omgeving voldoende voedsel biedt in de vorm van 
kruiden grassen bladeren en knoppen van diverse 
loofhoutsoorten, ZIJn niet veel beheersmaatregelen 
noodzakelijk. In dit gebied kunnen we volstaan met het in 
stand houden van voldoende dekkingsmogelijkheden. Eventueel, 
hoewel dit buiten de competetie van het Recreatieschap valt, 
ziJn er enkele uitstapplaatsen aan te brengen in het 
Apeldoornskanaal ter hoogte van het Kievitsveld voor te water 
geraakte dieren. 

Voor de bunzing is het vooral van belang schuil- en 
nestgelegenheid instand te houden of te creëren. Dit in de 
vorm van takkenhopen waaronder met name het vrouwtje in het 
voorjaar 4 - 6 jongen groot kan brengen. Voorts dienen heggen, 
ruige oevervegetaties en andere kleine landschapselementen 
aanwezig te zijn in het jachtterrein van deze boderobewonende 
jager. 

Ook de afwisselende aanwezigheid van de vos geeft geen reden 
speciale beheersmaatregelen te nemen. Dit "redt zicht zelf 
wel" type dier dat doorgaans op een drafje de gebruikelijke 
voedselplaatsen afschuimt heeft in dit gebied een dermate lage 
populatiedichtheid dat beheersmaatregelen achterwege kunnen 
blijven. 

Als gevolg van vele menselijke activiteiten verdwijnen er 
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steeds meer geschikte winterkwartieren voor de inheemse 
vleermuis. Vele gebieden ZIJn arm aan geschikte plaatsen. Ook 
in het Kievitsveld treffen we deze situatie aan. Oude bomen 
die ruimte kunnen bieden aan bijv. de hier voorkomende Rosse 
vleermuis en de Watervleermuis. staan er evenmin. 

Vleermuizen stellen hoge eisen aan hun winterkwartieren. Ze 
dienen in elk geval vorstvrij te zijn, van een gematigde 
luchtcirculatie te ZIJn voorzien met een hoge relatieve 
luchtvochtigheid, 85% of hoger. (Natuurbeheer in Nederland, 
1983). Om toch enkele overwinteringsplaatsen in het 
Kievitsveld aan te kunnen brengen , bestaat de mogelijkheid een 
vleermuisverblijf te bouwen naar een inmiddels uitgevoerd idee 
langs een recreatieplas nabij Best (Noord-Brabant). 

Dit verblijf kan worden samengesteld uit onbruikbare/ 
afgekeurde bouwelementen zoals grote rioleringselementen. 
buizen, putten. kokers en andere holle bouwmaterialen. waarin 
diverse aanhechtingsplaatsen kunnen worden aangebracht. 

Het verdient de voorkeur dit kokerachtige verblijf vanaf het 
water in noordelijke richting aan te leggen. aan de noord
zijde van de Nijmolense plas. De achterzijde dient hoger te 
ZIJn om relatief warmere lucht beter vast te kunnen houden 
terwijl elders in de koker een opening met grondwater voor de 
juiste relatieve luchtvochtigheid moet worden aangebracht. De 
koker moet worden afgesloten met een stevig doorvlieghek om 
ongewenst bezoek buiten te sluiten. Om praktische redenen kan 
worden gedacht aan een combinatie met de oeverzwaluwenwal . Het 
een en ander zoals is weergegeven in de bijlage 14. 

5.6 DE INSEKTEN 

Bij de inrichting en beheer van het gebied rond de 
Nijmolense plas-kan met de eisen die dagvlinders aan hun 
omgeving stellen vaker rekening worden gehouden. Bij de keuze 
van een beheersvorm moet worden gestreefd naar een zo groot 
mogelijke diversiteit in structuur om soortensamenstelling in 
de vegetaties. 

Vooral gradiëntsituaties. zijn voor vlinderszeer belangrijk. 
Lijnvormige vegetaties, mantel- een zoombegroeiingen langs 

bospaden waar zonlicht tot op de bodem reikt zijn waardevolle 
vlinderplaatsen voor bijv. de bosvlinders Bont zandoogje, 
Landkaartje (zomervorm) of de Gehakkelde aurelia. Ruigtkruiden 
vegetaties, op het zuiden gelegen struwelen, schaalgraslandjes 
(droog en/of nat) en bloemrijke bermvegetaties zoveel mogelijk 
ongemoeid laten bij beheers- of onderhoucts werkzaamheden. 

Voorts aandacht besteden aan nectar- en waardplanten bijv . 
Pinksterbloem en Look zonder look voor de Oranjetip, 
Koninginnekruid en Grote brandnetel voor leden van de 
Vossenfamilie en anderen. Sleedoorn voor de Sleedoornpage en 
diverse grassoorten distels braam struikheide 
rolklaver enz. dragen bij aan afwisselende vegetaties in het 
belang van stabiele vlinder populaties. 

Bij de inrichting kan ook gedacht worden aan lijnvormige 
verbindende landschaps- of vegetatie elementen die 
vlinderbewegingen kunnen stimuleren naar andere belangrijke 
delen van het gebied of omgeving. 

Indien bij onderhoudswerkzaamheden maaien 
deze activiteiten en de frequentie daarvan 
verschillende vegetaties na de bloeitijd, 
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september. Maaien dan zo mogelijk uitvoeren met lichte 
maaiapparatuur. Met de hand maaien is nog beter, maar 
aanzienlijk duurder. Maaisel enkele dagen laten liggen om 
rupsen de gelegenheid te geven weg te kruipen. Maaisel na 
enige tijd afvoeren om verschraling en verbetering van 
soortensamenstelling van kruiden te bevorderen. Jaarlijks op 
hetzelfde tijdstip maaien. 

Voor de libellen en waterjuffers ZlJn eigenlijk weinig 
direkte maatregelen mogelijk. Van groot belang ZlJn echter 
schoon water en instandhouding van een goede biotoop, 
afwisselende vegetaties en aandacht voor oever- en 
waterplanten als rustplaats en afzetplaats voor de eitjes 
zowel als beekgedeelten waar larven zich kunnen ingraven voor 
overwintering. Dit zijn enkele van de eisen die de imago's aan 
hun territorium stellen. 

Afgezien van de algemene milieuproblematiek geeft de 
situatie langs de VlJVers weinig reden tot ongerustheid. Ten 
aanzien van de bewoners van langzaam stromende laaglandbeken 
zoals de Vuurjuffer en in het bijzonder de Weidebeekjuffer 
vraagt de situatie in het gebied wel aandacht. 

Beide soorten ZlJn afhankelijk van verschillende planten 
waarop onder water de eitjes worden afgezet. Voor de 
Vuurjuffer ZlJn dat bijvoorbeeld Fonteinkruid en 
Moerasvergeetmijnietje en bij de Weidebeekjuffer Egelskop, 
Waterranonkel en Pijlkruid. 

Om nu de overlevingskansen van 
vergroten is het van groot belang 
voeren onderhoudswerkzaamheden deze 
nadat de larven de eitjes hebben 
mogelijk in het jaar. 

deze waterjuffers te 
bij noodzakelijk uit te 
plaats te laten vinden 
verlaten, dus zo laat 

Voor het bepalen van de natuurwaarden en het daarop af te 
stemmen beheer ten aanzien van de insektenfauna is bewust 

'gekozen voor vlinders en libellen. Niet alleen door hun 
soortenrijkdom maar vooral omdat zij de grootste leden uit de 
insektenfauna vertegenwoordigen en goed door de 
geïnteresseerde passant zijn te observeren. 

Alle overige, minder of geheel niet opvallende soorten, hoe 
belangrijk ook, hebben nagenoeg geen invloed op de 
belevingswaarde van de recreant. 

Vlinderrijke terreingedeelten zijn aangegeven op de bijlage 
15. 
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6 NATUURONTWIKKELING VERSUS 
RECREATIE 

6.1 INLEIDING 

Recreatie, "verpozing van het dagelijks werk". 
recreatiegemeenschap Veluwe heeft met het Kievitsveld 
belangrijke mogelijkheid in handen om invulling te geven 
deze verpozing. 

De 
een 
aan 

De recreatiegemeenschap Veluwe heeft tevens de belangrijke 
taak het gebied in te richten en te beheren met de bedoeling 
gelegenheid te geven voor openluchtrecreatie. 

Al lang is er sprake van een sterke toename van deelname aan 
verschillende vormen van openluchtrecreatie (Ministerie van 
CRM 1981), gelijktijdig vinden er momenteel veel 
accentverschuivingen plaats. Ordentelijk wandelen langs 
gebaande paden is "uit", survival wildkamperen 
mountainbiking en vooral het "vrij" zijn is "in". Dat dit 
problemen schept in veel gebieden mag duidelijk zijn. 

6.2 RECREATIE IN GETALLEN 

Volgens een tijdsbestedingsonderzoek 
wekelijks door de mens 16,4 uur 
vrijetijdsactiviteiten. Hiervan wordt een 
aangewend voor "recreatie buiten" (1.1 uur) 
bezoek aan bos- en natuurgebieden valt. 

(Peltzer) wordt 
besteed aan 

bescheiden deel 
waaronder ook het 

Jaarlijks gaat het om ruim 180 miljoen bezoeken aan 
natuurgebieden (Voorlopige adviesraad voor de 
openluchtrecreatie) waarvan 150 miljoen bezoeken aan 
dagrecreatieproj~cten. 

De verdeling van de bezoeken aan natuurgebieden over de 
dagen van de week is als volgt: doordeweekse dag : zaterdag 
: zondag, geeft de verhouding 1 : 1,5 : 2.5. In aantallen 
uitgedrukt resp. 385.000, 576.000 en 915.000 (per jaar). 

Op een gemiddelde zondag bezoekt dus 6 7 % van de 
Nederlandse bevolking een natuurgebied met pieken in het voor
en najaar. In verband met onze traditionele belangstelling 
voor water en vakanties liggen deze bezoeken, tegen de 
verwachting in. in de zomermaanden aanzienlijk lager. Het 
hoeft geen betoog dat tijdens deze topdagen ons traditionele 
natuurbezit onder zware druk komt te staan. 

6.3 VERSTORING 

De aard van het voor dieren verstorende gedrag van de mens 
ligt in het wisselvallige en onberekenbare karakter ervan. Het 
een en ander uit zich bijvoorbeeld in: 

luidruchtige activiteiten buiten de reguliere wandelroutes 
activiteiten van "off the road" motoren 
de vele bewegingen van plankzeilers en motorboten 
diverse buitensporten 

Bij bovenstaande bewegingen ligt de nadruk niet zozeer op de 
aantallen als wel op de verspreiding ervan over het gehele 
gebied (Vos, Brouwer. Daalder en jager, 1987). 
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Ook hondenbezitters dragen bij aan diverse verstoringen van 
de natuur. Zelfs in gebieden waar een aanlijngebod geldt, 
blijkt 42 - 77 %van de hondenbezitters zich niet aan deze 
regels te houden (Peltzer). 

Naast de verstoringen. waar dieren gevoelig voor zijn, heeft 
ook de vegetatie te lijden onder veelvuldig bezoek in 
natuurgebieden met name als de recreatiedichtheid toeneemt. 

6.4 GEVOLGEN VAN DE VERSTORING 

De gevolgen van verstoring door recreatie zijn uiteenlopend en 
kunnen bij voortduring de belevingswaarden zowel in natuurlijk 
opzicht als vanuit recreatief oogpunt danig verminderen. 

Ten aanzien van de vegetatie is het afhankelijk van de 
recreatiedichtheid te herkennen aan: 

afname van de gemiddelde hoogte van de vegetatie 
- afname van de gemiddelde bedekking 

afname van het aantal soorten 
het kleiner blijven dan normaal 
het niet tot bloei komen 
het achterwege blijven van de natuurlijke verjonging 

Ten aanzien van dieren uit zich dit in: 

niet tot nestelen komen of geen jongen meer werpen 
nest of jongen verlaten 
het gebied tijdelijk verlaten 
het gebied definitief verlaten 
het niet voldoende tijd krijgen om voedsel op te nemen 

- activiteiten die zich van de dag naar de nacht verplaatsen 
(naar Peltzer,_1981) 

6.5 RECREATIE NAAST NATUURONTWIKKELING 

Gezien de negatieve effecten van recreatie in natuurgebieden 
zou de meest impulsieve gedachte zijn "afsluiten en tot 
verboden gebied verklaren". Dit staat echter lijnrecht 
tegenover de functie van het gebied. 
Het onderwerp kan echter ook anders worden benaderd. Door de 
activiteiten van de recreant in dit gebied krijgt het nu 
misschien die aandacht waar het recht op heeft. 

Nieuwe gedachten, weergegeven in het Nederlandse 
Natuurbeleidsplan en de plannen van de Recreatiegemeenschap 
Veluwe om het gebied te bestemmen voor extensieve 
dagrecreatie, moeten er voor zorgen dat beide wensen tot 
uitvoering kunnen worden gebracht. 

Met de veel gehoorde uitdrukking "de mens staat tegenwoordig 
zo ver van de natuur'' bereiken we zeker niet~ als we hem zo 
ver mogelijk uit die natuur proberen weg te houden. 

Er zal gezocht moeten worden naar een modus waarbinnen 
natuur en recreatie samen kunnen gaan. 

Desondanks zullen toch een aantal negatieve gevolgen van 
recreatie ter discussie moeten worden gesteld. 1n de 
verwachting deze gevolgen te beperken. 

Te denken valt bijvoorbeeld aan: 
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zonering 
kwetsbare hoekjes afschermen 

- tijdelijke toegangs beperkingen 
aanlijngebod voor hondenbezitters instellen 
plankzeilers weren op de Nijmolense plas 
zwemmen en vissen minimaliseren of beperkt toestaan aan de 
minst kwetsbare zijde van de Nijmolense plas (bijvoorbeeld 
aan de oostzijde) 
het gebied alleen bestemmen als wandelgebied. 

Deze beperkende 
zodanige WlJZe aan 
de recreant niet 
oproept. 

Het belang ervan 
indirekt effect dat 

maatregelen en spelregels moeten op een 
de recreant worden bekend gemaakt dat het 
afschrikt en tegenstelde verwachtingen 

moet duidelijk worden onderstreept met als 
de recreant er iets voor terug krijgt. 

Op deze wijze moet het zeer wel mogelijk zijn extensieve 
dagrecreatie en natuurontwikkeling samen te laten gaan. Echter 
alleen als er sprake is van een doelgerichte begeleiding 
d.m.v. maatregelen die de interesse wekken voor de natuur in 
dit gebied en de recreant het gevoel geven er ook bij te 
horen. 
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7 AANVULLENDE IDEEEN EN WENSEN 

7.1 PLANNEN DIE GEWENSTE ONTWIKKELINGEN KUNNEN ONDERSTEUNEN 

Nu de financiele bijdragen van het Ministerie van Landbouw. 
Natuurbeheer en Visserij, aan het Veluwse recreatiebeleid 
dreigen op te drogen komt ook het toekonrostbeeld van het 
Kievitsveld in gevaar. Om een aantal uitgangspunten toch te 
kunnen verwezelijken lijkt het zinvol te zoeken naar middelen 
die passen in het Nederlandse Natuurbeleidsplan. 

Om gewenste ontwikkelingen in het Kievitsveld te kunnen 
ondersteunen, zullen ze echter gedragen moeten worden door 
regionale instanties die de belangen van Natuur en Landschap 
hoog in hun beleidsgedachten hebben staan. 

7.2 FONDSEN 

Bijdragen en/of adviezen die hierin enige ruimte kunnen 
geven zijn mogelijk te verkrijgen bij: 

de provincie Gelderland via de Dienst RWG afd. 
Beleidsontwikkeling en onderzoek 

- het Gemeentelijk landschapsbeleidsplan dat wordt gebruikt 
als basis voor landschapsontwikkeling in de Gemeente Epe 

- Beheer- en onderhoudsplannen voor beken van het Waterschap 
"Oost Veluwe" 

Binnen dit raamwerk moet het mogelijk ZIJn fondsen aan te 
wenden waarmee d~ belangrijkste waarden van het gebied veilig 
kunnen worden gesteld. 

7.3 SAMENWERKINGSVERBAND 

Indien het mogeijk blijkt te kunnen beschikken over middelen 
die uitvoering van een aantal uitgangspunten mogelijk maakt, 
lijkt het zinvol te zoeken naar een overlegvorm waarin diverse 
belanghebbende partijen participeren. 

Belanghebbende partijen kunnen ZIJn: 

Recreatiegemeenschap Veluwe 
Provincie Gelderland 
Gemeente Epe 
Waterschap Oost-Veluwe 

- Visvereniging 
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 

- Instituut voor Natuurbeschermingseducatie 
leden van belanghebbende werkgroepen 

Binnen een dergelijk samenwerkingsverband moeten de belangen 
van Natuur en Recreatie ten allen tijden bespreekbaar blijven 
en met elkaar in evenwicht worden gehouden. 

7.4 EDUCATIEVE ONDERSTEUNING 

Om de inspanningen van een mogelijk samenwerkingsverband ook 
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op de lange termijn zichtbaar te maken en te waarborgen moeten 
educatieve werkvormen worden ontwikkeld. Deze kunnen bijdragen 
aan een beter begrip van de recreant voor de belangen van 
natuur en landschap. Hierin moeten bewustwording en 
betrokkenheid centraal staan. 

Suggesties die hieraan kunnen bijdragen zijn: 

centraal informatiebord met bijzonderheden 
uitzetten wandelroute/pad 
realisatie watervogelobservatieplaats/hut, zoals is 
aangegeven in bijlage 16 
ontwikkeling amfibiënpoel 
pluk en oogst suggesties 
oprichting educatief/informatie centrum 
bevordering natuurlijke visstand 
wandelingen onder geleide/excursies 

Met het plaatsen van een informatiebord op een centrale 
plaats of langs de formele gebiedsingangen wordt een eerste 
stap gezet naar de bezoeker, m.b.t. de vele bijzonderheden in 
dit gebied. 

Door middel van goed voorbereide wandelroutes, waarin ook 
het overige deel van het Kievitsveld kan worden betrokken, 
wordt tegemoet gekomen aan de groeiende behoefte van 
ongeorganiseerde routegebonden activiteiten. Hierin kan op 
vele manieren de aandacht worden gevestigd op onderwerpen als 
water - planten en bomen - insekten en het landschap. 

Met de realisatie van een watervogelwaarnemingsplaats/hut 
(zie bijlage 12) hebben we de mogelijkheid de geïnteresseerde 
recreant het belang van een goede watervogelstand te tonen. 
De lokatie voor-een dergelijke observatieplaats dient met zorg 
te worden gekozen, zonder storende bewegingen te kunnen worden 
bereikt en integraal in de nog aan te brengen begroeiingen te 
worden opgenomen. 

Na de laatse grondverzetactiviteiten heeft zich door 
omstandigheden aan de zuidzijde van de Nijmolense plas een 
niervormig vijvertje afgescheiden. Diverse levensvormen hebben 
zich in dit watertje gedurende de laatste jaren vrijwel 
ongestoord kunnen ontwikkelen. Bruine kikker en Pad voelen 
zich er thuis en de Groene kikker heeft er al voor massaal 
nageslacht gezorgd. Met de verschijning van diverse 
waterplanten en in het water de vestiging van o.a. 
Schrijvertje Schaatsenrijder Watersprinkhaan 
Waterroofkever - Rugzwemmer - Vlokreeft - Waterschorpioen en 
Staafwants hebben we een prachtig object in handen om de 
recreant kennis te laten maken met water als leefmilieu voor 
vele vormen van organismen. 

Door het creëren van mogelijkheden op daartoe geschikte 
plaatsen waar plukken van bramen en bloemen is toegestaan of 
zelfs wordt gestimuleerd. kunnen we mogelijk elders waar de 
vegetatie kwetsbaarder is deze vrijwaren van betreding en 
beschadiging. 

Op dit moment 
aanwezig zijn om 

zal er onvoldoende 
een bestaande lokatie 
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te passen en in te richten als educatie/informatie centrum. 
Desondanks zal toch in de toekomst onderzocht kunnen worden 
hoe een eenvoudig educatie/informatie centrum kan worden 
gerealiseerd van waaruit vele activiteiten kunnen worden 
begeleid. De grootte van het gebied zal permanent qebruik niet 
toestaan. Maar met veel goede wil moet in het-hoogseizoen 
eventueel met hulp van vrijwilligers een "part time" bemanning 
mogelijk zijn. 

In samenwerking met belanghebbende visverenigingen uit de 
regio kan worden onderzocht hoe deze doelgroep kan bijdragen 
aan de opbouw van een natuurlijke visstand die past bij de 
lokale omstandigheden. 

Indien vissen in dit deel wordt toegestaan moet worden 
gestreefd naar de aanleg van een nader vast te stellen aantal 
visstekken aan de minst kwetsbare oostzijde van de plas. De 
plaatsen dienen op een dusdanige wijze te worden aangelegd dat 
beschadiging van oevers wordt tegengegaan. 

Ook het organiseren van geleide wandelingen en/of excursies 
kunnen mogelijk bijdragen aan een grotere interesse voor de 
natuur in dit gebied. Door gebruik te maken van uiteenlopende 
onderwerpen of thema wandelingen zou bijvoorbeeld de KNNV te 
Epe met een goede organisatie kunnen bijdragen aan de 
natuurbeleving van veel mensen tijdens hun recreatief bezoek 
aan dit gebied. 

7.5 VOORLICHTING 

Een goede voorlichting aan recreanten kan voorkomen dat veel 
negatieve effecten van recreatieactiviteiten schade 
veroorzaken in dit gebied. Maar ook voorlichting die tot doel 
heeft mensen te- informeren over de boeiende aspecten moet 
voorhanden zijn. 
Te denken valt aan: 

informatie over vlinders (zie de bijgevoegde 
vlinderinfofolder) 
informatie over sportvisserij 
algemene informatie over het gebied 
bulletin met activiteiten 
informering bezoekers via omliggende VVV's 
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SSLOTWOORD 

Tot slot wordt de wens uitgesproken dat de 
recreatiegemeenschap Veluwe, ondanks haar beperkte financiële 
mogelijkheden al of niet met Provinciale of Gemeentelijke 
ondersteuning in staat zal ZlJn het gebied zodanig in te 
richten en te beheren dat Natuurontwikkeling en Recreatie 
elkaar op een positieve manier in evenwicht kunnen houden. 

Alleen dan zal dit terrein uit kunnen groeien tot een 
natuurgebied met recreatieve bestemming dat een voorbeeld kan 
zijn in deze regio. 

B. Terpstra 

December 1991 Ernst 
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9 BEGRIPPENLIJST 

Infractructuur 

Pleistocene afzetting 

Solifluctiedek 

Kryoturbatie 

Fluvioperiglaciale 
afzetting 

Pre-glaciaal 

Hydrologische cyclus 

Temporeel ecologisch 

Oligosaproob 

/3-Mesosaproob 

Fytoplankton 

Indicatorsoort 

Autotrofe organismen 

Terrestrisch 

Primaire procueenten 

Antropogeen 

Sapropelium 

Habitat 

Voedings Niche 

Biotoop 

Het geheel van verkeersvoorzieningen 

- Afzettingen van bodemmateriaal uit de 
periode van de grote ijstijden 

Van helling afgegleden ontdooide 
bodemlaag 

Door vorst omgewoelde bodems 

Daluitspoelingsmateriaal bestaande 
uit fijne en grindrijke, grove zanden 

Van voor een ijstijd 

De waterkringloop 

Veranderingen in de tijd die zich 
voordoen in de ecologie 

- Maat (weining) voor verontreiniging 

Maat (matig) voor verontreiniging 

Kleine in het water zwevende 
plantaardige eencellige organismen 

Plant of diersoort waarvan de aan- of 
afwezigheid karakteristiek is voor 
een toestand van het milieu of 
ecosysteem 

Organismen die met behulp van het 
fotosyntheseproces organische stoffen 
bouwen uit anorganische stoffen 

- Op de bodem levend 

De groene planten 

Van de mens 

Natuurlijk rottingsslib 

De plaats in het ecosysteem waarin 
een plant of dier leeft 

Het geheel van voedingseisen die een 
soort aan zijn omgeving stelt 

Het milieu waarin een plant- of 
diersoort leeft 
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Ecosysteem 

Diversiteit 

Echolokatie 

Social call 

Metamorfose 

Monitoring 

Ecologische preferentie 

Biotisch 

Abiotisch 

Gradiënt 

Zonering 

- Een bepaald geheel van abiotische 
factoren dat als een eenheid kan 
worden opgevat 

Verscheidenheid 

Gebruik van ultrasone geluiden door 
vleermuizen tijdens het vliegen en 
het vangen van de prooi 

Sociale roep voor communicatie tussen 
vleermuizen 

Gedaanteverwisseling 

Herhaald waarnemen langs een vaste 
route met de mogelijkheid verschillen 
in ruimte en tijd te signaleren 

Voorkeur voor leefomgeving 

Behorende tot de levende natuur 

Behorende tot de niet-levende natuur 

Geleidelijke overgang van een 
grootheid in de ruimte (hoog laag) 

Zodanige beïnvloeding van de 
recreatie in aard en omvang dat de 
natuurwaarden worden beschermd 
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