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1. Inleiding en opdrachtomschrijving 
 
1.1. Inleiding 
Provincie Zuid-Holland is voornemens om een aantal provinciale natuurgebieden over te dragen 
aan een eindbeheerder met behoud van de natuur-recreatieve waarden. Natuur- en 
recreatiegebied Noord AA in Zoeterwoude is één van deze terreinen. 
 

Om de uitgangssituatie bij overdracht inzichtelijk te maken, zodat enerzijds geïnteresseerde 
beheerders op basis hiervan hun biedingen kunnen opstellen en er anderzijds informatie 
beschikbaar is voor de evaluatie, levert de provincie standaard een nulmeting en potentiebepaling 
mee bij de verkoopinformatie.  
 

Tijdens de nulmeting zijn actuele- en potentiële beheertypen ten bate van het provinciaal 
natuurbeheerplan verkend. Optimaliseringsmaatregelen ten bate van het functioneren binnen de 
voorgenomen NNN beheertypen en de actuele onderhoudssituatie dienen binnen de opdracht 
eveneens te worden verkend en uitgewerkt. 
 

Provincie Zuid-Holland heeft Bui-TeGewoon | groenprojecten opdracht verstrekt deze 
werkzaamheden te verzorgen. De onderhavige rapportage doet verslag van de uitkomsten van 
deze opdracht voor het Natuur- en recreatiegebied Noord AA. 
 

 
1.2. Opdrachtomschrijving 
Het vastleggen van de huidige situatie (0-meting) van het terrein m.b.t. staat van onderhoud, 
aanwezige landschaps- en natuurbeheertypen en ecologische kwaliteit. Naast een interview met 
de huidige beheerder dienen veldbezoeken onderdeel te maken van de opdracht, maar is niet 
voorzien in het uitvoeren van kwalificerende inventarisaties en karteringen.  
 

Naast actuele kwaliteiten dienen de potenties te worden vermeld en mogelijke voorstellen te 
worden gedaan tot aanpassingen van de (begrenzing van) de natuurbeheer- en 
landschapsonderhoudstypen. Indien er onderwerpen of situaties worden gesignaleerd waarmee 
toekomstig beheerders aanvullende kwaliteit kunnen realiseren dienen deze als aandachtpunt te 
worden benoemd. Dit dient zodanig te worden geformuleerd dat potentiele inschrijvers zich bij de 
aanbieding kunnen onderscheiden met eigen inbreng en creativiteit. 
 

 
2]. Gebied 
 

2.1. Ligging  
Natuurgebied Noord-AA, gelegen in de gemeente Zoeterwoude, is 7 ha groot en is begrensd 
binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Natuur- en recreatiegebied Noord AA betreft een 
relatief smalle zone die wordt gevormd door een hellend gebied dat is gelegen tussen de Noord Aa 
en de drooggemaakte Geer en Kleine Blankaardpolder (figuur 1). 
 

    Figuur 1. Begrenzing Natuur en recreatiegebied Noord AA 
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Het gebied vormt een afwisseling van bosschages en graslanden. De graslanden liggen onder 
verschillende taludhellingen van oost naar west als gevolg van het aanwezige dijklichaam langs de 
Noord AA. Dit dijklichaam heeft een waterkerende functie en valt onder de beschermingszone 
waarvoor door het Hoogeheemraadschap van Rijnland beperkende voorwaarden als waterkering 
zijn opgenomen. In 2017 zijn heeft een dijkversterking plaatsgevonden. Na deze maatregelen is de 
feitelijke dijk en een deel van de taludzone opnieuw ingezaaid met een gras- kruidenmengsel 
waarin o.a. kleurrijke soorten als bolderik, klaproos, margriet, gewone spurrie en korenbloem zijn 
opgenomen. Het betreft deels niet gebiedseigen soorten. Op verschillende plaatsen in het grasland 
zijn bij de aanleg solitaire bomen geplant. Vele hiervan zijn uitgegroeid tot forse exemplaren die 
hierdoor een beeldbepalende functie vervullen. 
 

De houtopstanden worden vanuit het Natuurbeheerplan gerekend tot het haagbeuken- en 
essenbos type. De keuze voor dit beheertype komt in het bijzonder voort uit het grote percentage 
gewone es, wat bij de aanleg is aangeplant. Sedert 2016/2017 heeft een steeds verder 
toenemende aantasting van essentaksterfte opgetreden. Hierdoor zijn verspreidt zieke bomen 
verwijderd en heeft in de winter 2018/2019 op één locatie aan de noordzijde massale kap 
plaatsgevonden. Er is voor gekozen om in delen waar essen zijn verwijderd de aanplant in de sfeer 
van een ‘voedselbos’ uit te voeren. De verwachting is dat ook in de komende jaren nog een forse 
inspanning met betrekking tot het verwijderen van zieke essen en het aanbrengen van 
vervangende aanplant dient plaats te vinden. 
 

Langs de oever van de Noord AA is een overwegend smalle rietstrook aanwezig. De rietstrook 
bestaat overwegend uit waterriet. De oevers zijn op veel plaatsen voorzien een harde beschoeiing 
zodat het riet zich niet landinwaarts kan vestigen. 
 

In het zuidelijke deel van NNN-gebied Noord AA zijn een woning en schuur met erf aanwezig. De 
opstallen zijn eigendom van derden, de ondergrond wordt in erfpacht uitgegeven aan de eigenaar 
van de opstallen. Rondom deze erfkavel is een ringsloot aanwezig die zorg moet dragen voor een 
passende waterhuishouding bij de fundering van de opstallen. De watergang heeft een breedte 
van circa 10 meter en is deels begroeid met drijfbladplanten (o.a. gele plomp en waterlelie) 
hieronder bevinden zich cultuurvarianten.  
 

Verspreid in het gebied zijn enkele, overwegend smalle, sloten aanwezig. Deze sloten liggen allen 
onder invloed van houtopstanden. Watervegetaties zijn afwezig en de sloten hebben een relatief 
grote baggeraanwas en zuurstofonttrekking door de beschaduwde ligging en jaarlijks optreden 
inwaai van blad afkomstig van de houtopstanden. In het voorjaar van 2019 zijn alle sloten op 
diepte gebracht.  
 

In het middendeel van het gebied liggen twee poelen. De poelen hebben deels een flauw talud en 
rietkragen. Er zijn zowel ondiepe als diepere delen aanwezig. Een deel van de oever van één van 
de poelen wordt beheerd ten bate de amfibieënfauna. 
 

Naast een natuurfunctie vervult NNN-gebied Noord AA een belangrijke recreatieve functie. 
Gebruikers komen o.a. vanuit de naastgelegen recreatieve uitspanning Boerderij ’t Geertje die zich 
richt op natuurgerichte recreatie en ouders met kinderen i.r.t. boerderijdieren en activiteiten. 
Vanuit Boerderij ’t Geertje zijn meerdere wandel- en doe-routes in het gebied uitgezet. 
Ook hondenuitlaten, trimmen en vissen langs de oevers van de Noord AA zijn veel toegepaste 
gebruiksactiviteiten in het gebied. Recreatieve voorzieningen bestaan uit een tweetal kleine 
parkeervoorzieningen langs de Geerweg, bankjes, prullenbakken, vis- en kanosteigers.  
Bij de beide parkeerplaatsen en op één locatie langs de Noord AA zijn informatiepanelen 
aanwezig. Deze panelen zijn sterk verouderd en vertonen beschadigingen en slijtage. 
 

Een beeld registratie van het projectgebied is opgenomen in figuur 2. 
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             Smalle, voedselrijke en beschaduwde sloten       Inlaat watergang 
 

   
 Noord AA met oevervegetatie en drijfblad planten                    Graslanden gezien vanaf Noord AA dijkje naar Geerweg 
 

    
  Poel in grasland (pitrus winter 18/19 verwijderd)     Graspaden tussen bosvakken 
 

            
     Overgangen grasland en bos met smalle overgangszone         Essentak sterfte 

 
 Figuur 2.  Impressie NNN-Gebied Noord  AA 
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2.2.  Beheerovereenkomst en erfpacht 
Het gebied is eigendom van de provincie Zuid-Holland. In het natuurgebied zijn door de provincie 
twee percelen in erfpacht uitgegeven, van elkaar gescheiden door een sloot. Het betreft de 
ondergrond met erf van een woonhuis en een schuur (figuur 3). De erfpacht is verleend aan de 
eigenaar van de betreffende opstallen. Het woonhuis betreft een historische woning uit 1870 die 
grotendeels niet is onderheid. Om funderingsproblemen te voorkomen is rondom de woning een 
hoogwatersloot aangelegd.  
 

  Figuur 3. Woning op erfpacht met hoogwatersloot 
 
 

Het beheer van het natuurgebied, rondom de percelen die in erfpacht zijn uitgegeven wordt sinds  
1 januari 2014 uitgevoerd,, na een meervoudig onderhandse aanbesteding, door de aangrenzende 
uitbater van “Boerderij ’t Geertje”. De beheerovereenkomst is aangegaan voor een periode van zes 
jaar en eindigt op 31 december 2019 (Beheerovereenkomst Noord AA d.d. 19 december 2013).  

Provincie Zuid-Holland heeft het Staatsbosbeheer verzocht toezicht te houden op navolging van de 
voorwaarden uit deze overeenkomst en het gevoerde beheer met een jaarlijkse gebiedsschouw. 
 
 

2.3. Natuurdoelen en -beheertypen 
Het gebied is in eigendom van de provincie Zuid-Holland. Noord-AA maakt deel uit van een 
aaneengesloten NNN-blok met daarin het water de Noord-AA, het oostelijk gelegen natuurgebied 
‘De Plas’ (beiden in eigendom van een particulier) en een noordelijk gelegen natuurgebied van 
Staatsbosbeheer. Samengevat is het ‘plassen- en oevercomplex Noord-AA’ te zien als één 
natuureenheid.  
 

In het provinciale Natuurbeheerplan zijn op de ambitiekaart ecologische verbindingen aangegeven. 
Dit zijn de in de Herziene Nota Ecologische verbindingen (2017) nader omschreven verbindingen 
‘Starrevaart – Zoetermeerse Meerpolder’ en ‘Noord-AA – Oude Rijn’.  
Het betreft beide moerasverbindingen, met de volgende globale procentuele verdeling van 
beheertypen: moeras (30 procent), zoete plas (40 procent), kruiden- en faunarijk grasland (20 
procent) en ruigteveld (10 procent).  Het plassen- en oevercomplex Noord-AA is één van de vier 
stapstenen van deze verbindingen, naast de natuurgebieden Westeindse Polder (SBB), 
Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder (particulier) en de Wilck (N2000, SBB).  
 

In het genoemde Natuurbeheerplan heeft Noord-AA de beheertypen kruiden- en faunarijk 
grasland, haagbeuken- en essenbos en zoete plas toegekend gekregen (figuur 4).  
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   Figuur 4. Natuurgebiedsplan provincie Zuid-Holland, 2018       
 
2.4.  Bodem, waterhuishouding en hoogteligging 
De bodem in het gebied betreft een moerige eerdgrond met een tussenlaag van niet gerijpte klei. 
 

Ten westen van de Noord-Aa ligt de Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder. Deze 
polder heeft een gemiddelde maaiveldhoogte van circa 4,2 meter onder NAP, terwijl het waterpeil 
van de Noord-AA op ongeveer 0,7 meter onder NAP ligt. Het natuurgebied de Noord-AA overbrugt 
deze forse verschillen, wat consequenties heeft voor de waterhuishouding.  
 

Complicerend is de aanwezige, niet onderheide, bebouwing die op een veenbult is gelegen. Het is 
van belang om inklinken van het veenpakket onder en rond de woning te voorkomen om schade 
aan de opstallen te voorkomen. 
 

De wateraanvoer van het NNN gebied wordt geregeld vanuit de hoogwatersloot rondom de 
woning. De beperkte ruimte voor peilschommelingen in de hoogwatersloot en rond het erfpeil en 
de watervraag vanuit het natuurgebied vragen dan ook voor permanente aandacht en afstemming. 
Voor het natuurgebied is de noodzakelijke wateraanvoer essentieel voor het kunnen realiseren van 
de natuurdoelen. Voor de eigenaar van de woning is een zorgvuldig peilbeheer met een vrij 
constant peil van belang, daar de marge tussen te hoog en te laag zich binnen een waterschijf van 
10 cm bevinden. 
 

Het NNN gebied betreft een relatief smalle zone die is gelegen tussen de Noord AA met een 
waterpeil van - 0.64 NAP en de voormalige droogmakerij Geer en Kleine Blankaardpolder met een 
waterpeil van - 4.86 / - 5.02 NAP.  
 

Dit tussenliggende gebied heeft een enigszins hellend karakter met veel hoogte verschillen en 
overbrugd het verschil in waterpeilen over een zone van circa 160 meter (figuur 5).  
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Figuur 5. Hoogtelijnen rond woning Geerweg 6 

 

Het NNN gebied wordt van water voorzien vanuit de Noord AA door middel van een afsluitbare inlaat 
die uitmondt in de hoogwatersloot rond de woning Geerweg 6. Vanuit deze hoogwatersloot wordt op 
verschillende punten water ingelaten op het natuurgebied Noord AA (figuur 6). 
 

 
Figuur 6. Waterhuishouding NNN-gebied Noord AA 
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3]. Resultaten bureaustudie, interviews en veldbezoeken  

3.1. Beschrijving actuele- en potentiële waarden 
Via schriftelijke en digitale informatiebronnen is het gebied bij aanvang van de studie verkend. 
Topografische kaarten, historische kaarten (http//:www.topotijdreis), bodemkaarten (http//:www.pdok.nl) zijn 
verkend en door gerichte zoekopdrachten is gezocht naar rapporten en berichten gerelateerd aan 
het projectgebied.  
 

Via de website van de lokale natuurverenigingen, zoals vogelwerkgroep Koudekerk-Hazerswoude, 
IVN Zoetermeer, vogelwerkgroep Zoetermeer, KNNV Zoetermeer en Vleermuisplatform 
Zoetermeer, is gezocht naar aanvullende informatie die specifiek op het projectgebied was gericht. 
 

Ook is gericht gezocht naar geregistreerde waarnemingen van doelsoorten binnen het 
projectgebied via de database van het NDFF (Natuur Database Flora en Fauna). En de website 
waarneming.nl (htttp://www.waarneming.nl).  
 

Daarnaast is het gebied enkele malen actief bezocht ten bate van de onderhavige opdracht. 
Tijdens de bezoeken is specifieke aandacht besteed aan het onderscheid tussen de begrensde 
Natuurbeheertypen. 
 

3.2. Interviews en gesprekken 
Uit de gesprekken met de huidig beheerder, de heer Van Rijn, komt een beeld naar voren van een 
bevlogen beheerder, met veel ambitie op het snijvlak van natuur en beleving. In 2018 is om 
recreatie stromen te scheiden een kort mountainbike parkoers aangelegd. Vanuit Boerderij ’t 
Geertje die eveneens door familie Van Rijn wordt beheerd zijn verschillende wandelroutes en 
‘doeroutes’ voor kinderen uitgezet. Hiervan wordt veel gebruik gemaakt. 
Boerderij ’t Geertje is tevens initiator van de Stichting “De Groene Ontmoeting” die zich inzet om 
door middel van educatie, communicatie en natuur- en landschapsbeheer, ‘groen initiatieven’ rond 
Zoetermeer en Zoeterwoude te vergroten. Binnen NNN-gebied Noord AA wordt in het bijzonder 
aandacht besteed aan het thema voedsel uit de natuur, door middel van de realisatie van een 
voedselbos gedeelte en een thematische wandeling.  
Als beheerder heeft Boerderij ’t Geertje zich gecertificeerd via de Stichting Partner. Er wordt 
deelgenomen aan externe audits en jaarlijks een verantwoording door middel van een kort verslag 
van verrichte werkzaamheden, gerealiseerde doelen en te vermelden bijzonderheden opgesteld. 
(bijlage 1). 
 

De provincie Zuid-Holland zet specifiek in om de doelen zoals verwoord in het natuurbeheerplan te 
realiseren. Zij is bekend met de beperkingen die de lijsten voor kwalificerende soorten, in het 
bijzonder voor Kruiden- & faunarijkgrasland en Haagbeuken- essenbostypen, bevatten om tot een 
goede kwalificatie voor flora- en fauna te komen. Namens de provincie Zuid-Holland wordt het 
‘dagelijks toezicht’ op het natuurbeheer uitgevoerd door het Staatsbosbeheer. 
 

Het ‘schouwbezoek’ van de beheerder met toezichthouder Staatsbosbeheer is door ons 
bijgewoond in het kader van de onderhavige opdracht. Tijdens dit bezoek is gesproken met de 
heren Koolwijk en Pronk van het Staatsbosbeheer. Hierbij constateert Staatsbosbeheer dat: “Het 
beheer plaatsvindt zoals beschreven in het beheerplan”. Behoudens enkele suggesties m.b.t. naar 
achteren plaatsen van de vroegste maaidatum, veiligheid van de klimboom en aspecten rond 
essentaksterfte zijn er geen beperkingen van het gevoerde beheer gesignaleerd en is het terrein 
gekwalificeerd als “goed onderhouden”. 
 

Tijdens de veldbezoeken is enkele recreanten die in het gebied aanwezig waren gevraagd naar 
hun ervaring van het terrein. Het waren in alle (3) gevallen vaste bezoekers die het gebied met 
enige regelmaat bezoeken. Het terrein werd vooral gewaardeerd om de rust en de nette uitstraling. 
Het bezoek betrof wandelen, sportvissen en rustig lezen in het gebied. 
 
 

 

3.3. Beoordeling op basis van SNL kwalificeringsystematiek 
Uit de bureaustudie kwam relatief weinig informatie omtrent uitgevoerd ecologisch onderzoek 
gericht op de projectlocatie naar voren. Teruggevonden informatie leidt overwegend naar 
onderwerpen die zich richten op de ruimtelijke ordening en planvoornemens via de gemeentelijke 
websites. Er is geen informatie verkregen omtrent uitgevoerd gestandaardiseerd onderzoek binnen 
het projectgebied. Vanuit de huidige beheerder, Boerderij ‘t Geertje, is in het kader van haar 
beheerplan evaluatie vanuit de SNL-regeling opdracht verstrekt voor de hieruit voortkomende 
monitoringsverplichting aan een ecologische adviesbureau. Deze monitoring wordt nazomer 2019 
opgeleverd. 
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Op basis van een analyse van waarnemingen (bronnen: NDFF-database en waarneming.nl)  uit het gebied is 
vastgesteld dat een aantal kwalificerende soorten uit de begrensde natuurbeheertypen, binnen de 
kilometerhokken waarin het projectgebied is gelegen, zijn aangetroffen de afgelopen 5 jaar (figuur 

7).  Een aantal van deze soorten zijn ook tijdens de veldbezoeken die aan het projectgebied zijn 
gebracht daadwerkelijk waargenomen. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze bezoeken binnen 
de onderhavige opdracht als ‘beperkt’ en ‘niet systematisch’ moeten worden gekwalificeerd. 
 

    

  Figuur 7. Kwalificerende soorten 
 

Naast flora en fauna dienen vanuit de verplichte SNL monitoring per natuurbeheerdoeltypen 
tevens omgevingsfactoren inzichtelijk te worden gemaakt. Dit betreft per natuurbeheertype 
verschillende aspecten. Voor de onderhavige opdracht heeft geen uitgebreide monitoring en/of 
analyse op kwalificerende aspecten en onderdelen plaatsgevonden. 
Tijdens de veldbezoeken is een inschatting gemaakt in welke mate de vereiste kwalificerende 
aspecten naar verwachting aanwezig zullen zijn.  
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Voor het natuurbeheertype Zoete plas (N04.02) wordt geconstateerd dat voor het onderdeel flora- 
en fauna de kwaliteitsbepaling slecht zal moeten worden toegekend. In het bijzonder de soortgroep 
‘planten’ zijn zowel onvoldoende in soorten als met de vereiste  bedekking aanwezig om te 
kwalificeren. 
 

Voor het onderdeel structuur wordt de kwalificatie matig verondersteld. Naar verwachting zullen er 
5 kwalificerende structuurelementen optreden. Ook hier is in het bijzonder het onderdeel 
ondergedoken waterplanten de beperkende factor. 
 

Voor het kwalificatie onderdeel milieu en watercondities is geen aanvullend onderzoek verricht 
naar waterkwaliteit aspecten, zuurgraad en nutriënten concentraties. Het doorzicht is goed en 
voldoet ruim aan de gestelde normen. Op basis van visuele inschatting zal de kwalificatie matig 
hier behaald kunnen worden. Voornaamste beperkende factor zal de beperkte omvang van het 
beheertype zoete plas zijn. 
 

De ruimtelijke condities worden als goed beoordeeld op basis van de nabij gelegen grotere 
watergangen met een NNN status als de Noord AA, de Zoetermeerse plas, Natuurgebied De Plas, 
en de recent aangelegde waterpartijen in de Driemanspolder. 
 

De totaal beoordeling voor het natuurbeheertype Zoeteplas zal conform de SNL/Bij12 systematiek 
Als slecht tot matig moeten worden beoordeeld. De verbeter mogelijkheden lijken beperkt op basis 
van de geringe oppervlakte van het natuurbeheertype en de beperkte mogelijkheden voor 
vestiging van ondergedoken planten door de (vanuit funderingsbehoud van de aanwezige 
opstallen) noodzakelijke hydrologische isolatie. 
 

Het natuurbeheertype Kruiden- en faunarijkgrasland (N12.02) wordt voor het onderdeel flora en 
fauna als matig beoordeeld m.b.t. het aantal naar verwachting aanwezige kwalificerende soorten. 
Vanuit het ontbreken van de vereiste aanwezigheid van minimaal 4 soorten op 15% van de 
oppervlakte moet dit worden terug gebracht tot de kwalificatie slecht. Kwalificerende dagvlinders 
soorten zijn ook in de directe omgeving schaars. 
 

Het onderdeel structuur scoort goed op basis van slootlengte in het gebied, randlengte met bosjes 
en struweelranden en de verspreid staande solitaire bomen. 
 

Ook de ruimtelijke condities worden als goed door ons beoordeeld. Het gebied is groter dan 5 
hectare en heeft binnen een afstand van 1000 meter andere gebieden met een 
graslandbeheertypen uit de SNL systematiek. 
 

De totaal beoordeling voor het natuurbeheertype Kruiden- en faunarijkgrasland conform de 
SNL/Bij12 systematiek wordt hiermee als matig beoordeeld. In het bijzonder voor het onderdeel 
flora en fauna dient het soortspectrum toe te nemen. Voor de soortgroep dagvlinders wordt dit als 
onwaarschijnlijk geïnterpreteerd. Voor planten is in het bijzonder de afwezigheid van zaadbronnen 
van doelsoorten de beperkende factor. 
 

Natuurbeheertype Haagbeuken- en essenbos (N14.03) verkrijgt de kwalificatie slecht voor het 
onderdeel flora en fauna. Opgemerkt wordt dat zowel de lijst van kwalificerende vogelsoorten als 
plantensoorten als ongeschikt voor het betreffende bostype door ons wordt beoordeeld. De 
geografische ligging leidt er toe dat doelsoorten het gebied moeilijk kunnen bereiken of hier 
afwezig zijn. Binnen de in de provincie Zuid-Holland als ‘recreatiebos’ aangelegde gebieden 
bevinden zich naar onze zienswijze echter geen andere (beter) toepasbare natuurbeheertypen.  
 

Voor het onderdeel structuur wordt in NNN-gebied Noord AA de kwalificatie goed aan het 
haagbeuken en essenbostype toegekend. Er zijn veel open plekken, dikke (dode) bomen, 
randlengte en gelaagdheid aanwezig. Het optreden van een hoge besmetting met essentaksterfte 
zal de komende jaren veel aandacht vragen waarbij het beoordelingscriterium ‘structuur’, tijdelijk 
onder druk kan komen te staan. 
 

Beoordelingscriterium milieu en watercondities zijn in het kader van dit onderzoek uitsluitend op 
basis van visuele waarnemingen aan vegetaties en bodem beoordeeld en niet conform de 
gestandaardiseerde normen onderzocht. Het betreft de onderdelen bodem zuurgraad, 
grondwaterstand en stikstofdepositie. Op basis van onze waarnemingen kennen wij de kwalificatie 
goed toe. 
 

De ruimtelijke samenhang van het projectgebied wordt als goed beoordeeld. In de directe nabijheid 
liggen bossen van dezelfde leeftijd en samenstelling in en rond het natuurrecreatie gebied 
Zoetermeerseplas en het particulier NNN-gebied De Plas. 
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De totaal beoordeling voor het Haagbeuken- en essenbostype zal naar verwachting uitkomen op 
matig. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het onderdeel flora en fauna waarvan de 
soortenlijst als niet representatief voor zowel het bostype als de geografische ligging wordt 
beoordeeld. 
 
 

3.4. Onderhoudssituatie terrein 
Het terrein is in de afgelopen jaren zorgvuldig beheerd. Het beheer heft bestaan uit maaien, 
onderhoud aan watergangen, oevers, poelen, beplantingen en terrein- & recreatievoorzieningen. 
Als gevolg van de uitgangssituatie heeft het beheer zich gericht op een ontwikkelingsbeheer. 
 

De graslanden zijn, mede op advies van de toenmalige Stichting Landschapsbeheer Zuid-Holland, 
driemaal per jaar gemaaid met afvoer van het gewas om de zware grasvegetatie te verschralen en 
te doorbreken. Watergangen zijn beheerd conform de schouw van het waterschap. Poelen zijn 
cyclisch en steeds voor een deel geschoond en de houtopstanden zijn door middel van gerichte 
zaag- en snoeiwerkzaamheden ontwikkeld tot een structuurrijke opgaande elementen met veel 
randlengte. 
 

Veel aandacht heeft de waterhuishouding van het gebied gevraagd. Dit wordt in het bijzonder 
veroorzaakt door de kwetsbare fundering van de in het gebied aanwezige woning, die in 
combinatie met het waterbeheer van het natuurgebied moet worden gemanaged. 
 

Kunstwerken als duikers, dammen, hekken en rasters worden jaarlijks onderhouden en in 
standgehouden. Veel aandacht gaat uit naar de recreatieve voorzieningen, hierbij zijn in het 
beheer meer avontuurlijke elementen toegevoegd als bomen over watergangen, doorkruipbare 
holle bomen, klimbomen en struinpaden. De recreatie gerelateerde voorzieningen bestaan uit 
vissteigers, wandelpaden, twee kleine parkeerplaatsen, prullenbakken, enkele banken en 
informatiepanelen. Hoewel het onderhoud zorgvuldig en consequent wordt uitgevoerd is 
vastgesteld dat aan sommige voorzieningen groot onderhoud en/of vervangingsinvesteringen 
noodzakelijk zijn die niet in de beheerovereenkomst zijn verlegd. De informatiepanelen zijn 
vervaagd en gedateerd en worden idealiter vervangen. 
 
 

3.5. Recent uitgevoerd groot onderhoud 
In 2017 is door het waterschap een kadeversteviging langs de Noord AA uitgevoerd. Hierbij is een 
klei ophoging in het kadetalud uitgevoerd die lokaal over een forse lengte doorloopt in het grasland 
van het Noord AA gebied. Na uitvoering van het kadeherstel is dit ingezaaid met een gras-
kruidenmengsel waarin een groot aantal niet gebied specifieke soorten zijn toegepast als klaproos, 
bolderik, cultuur margriet, korenbloem, etc. Hoewel de kleurenrijkdom door bezoekers werd 
gewaardeerd waren een aantal soorten verdwenen of in sterk afnemend aantal aanwezig in het 
voorjaar van 2019 en is een meer gebiedseigen karakter te overwegen. 
 

In de winter van 2018/2019 heeft groot onderhoud aan de watergangen en water gerelateerde 
elementen plaatsgevonden. Greppels zijn gefreesd, duikerbuizen hersteld en of vervangen en de 
sloten in het gebied zijn gebaggerd. Ook is een zwaar met pitrus verruigde poeloever is 
afgegraven. Een visualisatie van deze werkzaamheden is weer gegeven in figuur 8. Na het 
broedseizoen 2019 staat nog het graven van een nieuwe sloot en het verbeteren van de 
waterinlaat uit de Noord AA naar de hoogwatersloot rondom de woning gepland (zie ook bijlage 3). 
 

Eveneens in de winter van 2018/2019 is in het noordelijke gebiedsdeel een vak met zware 
aantasting door essentaksterfte gerooid onder regie van het Staatsbosbeheer. Na het rooien van 
de aangetaste essen heeft herbeplanting plaatsgevonden, waarbij is ingezet op soorten die passen 
bij een doorontwikkeling naar een voedselbos.  
 
 

3.6. Verkenning optimaliseringsmogelijkheden 
Verdere optimalisering van het terrein vanuit de doelstelling zoals verwoord ten bate van de 
natuurbeheertypen kunnen bestaan uit het wijzigen van het maaibeheer van een 
ontwikkelingsbeheer naar het eindbeheer. Om de gewenste kruiden in het gebied te realiseren is 
als gevolg van het ontbreken van zaadbronnen kan het actief inbrengen van zaden van 
doelsoorten worden overwogen. Hiervoor zijn verschillende uitvoeringsstrategieën te overwegen 
welke door de toekomstig beheerder kunnen worden uitgewerkt 
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Een extra kwaliteitsimpuls voor in het bijzonder de ongewervelden-, insecten-, amfibieën- en kleine 
zoogdierfauna kan worden gerealiseerd door de overgangen tussen graslanden en bossen te 
verruimen en meer geleidelijk te ontwikkelen. Ook hiervoor zijn verschillende mogelijkheden en 
technieken beschikbaar. 
 

Een belangrijk aandacht- en ontwikkelingspunt voor de komende jaren wordt gevormd door de 
essentaksterfte en de herbeplanting van het gebied. Idealiter wordt hiervoor een zienswijze met 
plan van aanpak door de toekomstig beheerder aangeleverd bij de inschrijving. Provincie Zuid-
Holland wordt in overweging gegeven een budgettaire ruimte mee te geven voor de realisatie van 
dit aspect. 
 

De mogelijkheden voor recreatieve benutting van het terrein zijn groot en ver doorgevoerd. Vanuit 
de beperkte oppervlakte in combinatie met de gewenste natuurdoelen wordt geadviseerd 
uitsluitend de bestaande elementen uit te bouwen, maar geen nieuwe elementen meer toe te 
voegen. In het bijzonder het mountainbike pad dient niet verder te worden uitgebreid, gezien de 
maat en schaal van het gebied i.r.t. het overig recreatief gebruik van het gebied.  
Specifiek aandacht dient te worden besteed aan de noodzakelijke vervangingen van 
recreatievoorzieningen en in het bijzonder de toegangsbebording en informatie panelen, hiervoor 
kan de toekomstig beheerder voorstellen ontwikkelen. 
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BIJLAGE 1.   Jaarverslag Noord AA beheer 2017  (Bron: Boerderij ’t Geertje)       
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BIJLAGE 2  Kaart samenvatting winterwerkzaamheden waterhuishouding 
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