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Inleiding
Na langdurige pressie heeft het Goois
Natuurreservaat (GNR) het `Koedijkgebied’ voor de
natuur kunnen verwerven. Dit zijn de laatste
onbebouwde percelen tussen de westrand van
Bussum en de woonwijk Hilversumse Meent. Aldus
is het een cruciale corridor in de natte
schraallandverbinding tussen het kerngebied
Laegieskamp/Koeiemeent in het noorden en de
zanderij Cruysbergen in het zuiden. Op oude
kaarten is zichtbaar dat het gebied deel uitmaakt
van de Hilversumse Meent (de eigenlijke meent,
niet de woonwijk) en als `Gijzenveen’ wordt
aangeduid: een aanwijzing voor het voorkomen van
een veenlens.
Om de functie als ecologische corridor te vervullen
moet het gebied van karakter veranderen. In de
huidige situatie bestaat het uit voedselrijke
graslanden die soortenarm en saai zijn. Wilde
planten en dieren beperken zich tot de sloten.
Nadere beschouwing van de bodem door Jan
Sevink, wijst uit dat in het gebied grote
hoeveelheden grond zijn opgebracht, vermoedelijk
in de zeventiger jaren toen de wijk Hilversumse
Meent is ontwikkeld. Ónder de opgebrachte grond
lijkt de oorspronkelijke bodemopbouw echter
goeddeels intact. Bovendien blijkt deze
oorspronkelijke bodem hier vooral te bestaan uit
grofzandige fluvioglaciale afzettingen: verspoelde
zanden aan de flank van de Gooise Stuwwal. Deze
bieden niet alleen een rechtstreekse inkijk in de
wording van het Gooi, ze bieden ook hoge
ecologische potenties. De grofzandige bodem is
voedselarm maar basenhoudend en goed
doorlatend voor het jonge grondwater dat uit
oostelijke richting toestroomt. Deze combinatie van
eigenschappen maakt het tot een zeer gunstig
uitgangsmilieu voor de ontwikkeling van natte
schraallanden zoals die zich ook in de Koeiemeent
en Cruysbergen herstellen: blauwgraslanden,
heischrale graslanden, vochtige heide en tal van
interessante overgangen daartussen.
Inrichtingsplan verbinding Koedijk – Gijzenveen

Het plangebied
(in groen) en het
studiegebied (er
omheen) dat
erop van invloed
is.
Gewijzigd naar:
Royal Haskoning
2002

Deze vegetaties zijn niet alleen biodivers, ze
zijn landelijk en regionaal ook ernstig
bedreigd: het gebied Koeiemeent
/Laegieskamp is vrijwel de enige resterende
groeiplaats van het habitat blauwgrasland (=
Europees instandhoudingsdoel) binnen het
uitgestrekte Natura 2000 gebied Oostelijke
Vechtplassen en Naardermeer (ca. 8000 ha. In
totaal). De huidige groeiplaatsen zijn echter zo
klein dat uitbreiding en uitwisseling met de
omgeving dringend geboden zijn.

Goois Natuurreservaat

Deze ecologische uitwisseling luistert nauw.
Juist natte schraallandnatuur kent veel dieren
(bv. kleine dagvlinders) en planten met een
gering verspreidingsvermogen. De
ontwikkeling van natte schrale habitats in het
Koedijkgebied is daarom elementair voor de
verbinding van Koeiemeent/Laegieskamp (+
Naardermeer en Oostelijke Vechtplassen in
het verlengde) in het noorden met
Cruysbergen (+ Franse Kamp, Crailo in het
zuiden en oosten).
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Doel en benadering

Zanderij Cruijsbergen: buur en inspiratiebron voor herstel van natuur en milieukwaliteit. Bron: http://www.tgooi.info

Doel
Het uiteindelijke doel van dit project is de
ontwikkeling van soortenrijke (half)natuurlijke
habitats in het Koedijkgebied, die `passen’ bij:
• de oorspronkelijke abiotiek
• de positie van het gebied in het landschap,
ecologische verbinding incluis
• bij de betekenis die het gebied heeft voor
mensen in zijn omgeving.
Het doel van dit inrichtingsplan is te beschrijven
en onderbouwen hoe deze ontwikkeling in gang
kan worden gezet. Het inrichtingsplan biedt
daarbij tevens een basis voor het gesprek met
mensen rondom het gebied, zowel bewoners
als (toekomstige) gebruikers. Het is daarom
statisch noch onwrikbaar, maar biedt de kans
om in te spelen op voortschrijdend inzicht.

Benadering
Een gebied kan in verschillende `lagen’
worden beschouwd: reliëf, bodem,
grondwater, oppervlaktewater, historie,
menselijk gebruik, positie in de omgeving. Al
deze lagen zijn relevant voor een optimale
inrichting. Ze worden op de volgende
bladzijden daarom een voor een in beeld
gebracht.
Daarnaast gaan we in op de opgaven vanuit
het natuurbeleid. Vanuit dit beleid worden
herstel en inrichting van het gebied immers
bekostigd en in een groter verband gebracht
(realisering ecologische hoofdstructuur en
Natura 2000).
Op basis van de combinatie van beide
ontwikkelen we een visie en streefbeeld op
hoofdlijnen: welke levensgemeenschappen,
milieukwaliteit en functies pássen het best
in het plangebied.
Praktisch worden deze vertaald in een
inrichtingsschets (een basisinrichting en een
pluspakket) en in maatregelen.
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Reliëf en landschapsopbouw
Het Koedijkgebied ligt als een vlak, zandig gebied op
de overgang van de Gooise stuwwal naar het
Vechtplassengebied. Het is onderdeel van een
smeltwaterpuinwaaier, zogenaamde sandrvlakte,
bestaande uit zand en grind dat is gevormd aan de
voet van de Gooische Heuvelrug tijdens de
voorlaatste landijsbedekking, het Saalien. Een klein
deel van het gebied is overstoven met zand, wat
lokaal heeft gezorgd voor een dekzandpakket.
In het holoceen is onder invloed van het steeds
verder stijgende grondwater veen gevormd in de
lage delen van het gebied.
Het menselijk gebruik grijpt met name de afgelopen
100 jaar sterk in op het hierboven geschetste
landschap. Er vindt ontwatering plaats door aanleg
van sloten, die op zich weer leidt tot aantasting van
het veen. Zandruggen worden vermoedelijk deels
afgegraven. Bijzonder voor juist dit gebied is dat er
iets na 1870 een batterij van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie wordt aangelegd (lees: uitgegraven en

Hoogteligging van het huidige
plangebied (AHN) →
←Topografische militaire kaart (veld‐
minuut) 1830‐1850. Bron: watwaswaar.nl.
Verschillende zandduinen of –ruggen
zijn zichtbaar in het plangebied

opgehoogd), met een bijbehorende toegangsweg.
Het plangebied wordt hierdoor militair gebied, wat
de verdere aantasting een tijdlang tegenhoudt.
Vanaf 1970 slaat deze aantasting toch verhevigd toe
in de vorm van de bouw van de Hilversume
Meentwijk en –weg. In het plangebied wordt grond
gedeponeerd. Het gebied wordt later geëgaliseerd
en als landbouwgrond uitgegeven en bemest. Het
slotenpatroon wordt aangepast, er wordt lokaal
zand opgebracht voor een trapveldje en er ligt een
tijdlang een depot voor bagger, die afkomstig is uit
de ringsloot van de Hilversumse Meent. Dit depot
wordt netjes opgeruimd.
Inrichtingsplan verbinding Koedijk – Gijzenveen
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Op dit moment resteert er een vrij vlak gebied. Veel
van de oorspronkelijke kenmerken gaan schuil
onder een `bovenlaag’ van vergraving en
opgebrachte grond en mest.
De bodemverstoring is ten behoeve van de
natuurinrichting gericht en gedetailleerd in beeld
gebracht door Sevink en den Haan van de
Universiteit van Amsterdam (2010). In hun
rapportage is gedetailleerde informatie te vinden
van de bodemopbouw van het plangebied.
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Bodem
Om de bodemopbouw vast te kunnen stellen zijn
ruim 60 boringen gedaan waarbij de
bodemeenheden, grondwaterdiepte en
bodemmaterialen zijn genoteerd. De onderlinge
grenzen tussen de verschillende bodem‐
eenheden bleken in alle boorprofielen zeer
scherp. De bodeminformatie is in een GIS
gebracht. Door interpolatie is vervolgens een
vlakdekkend beeld opgebouwd van de
verzamelde bodeminformatie (den Haan en
Sevink 2010).

..

De verstoring van de bodem is overal tenminste
15 cm diep: de bouwvoor, getekend door het
landbouwkundig gebruik. Op de meeste plekken
reikt de verstoring dieper. De grootste verstoring
zit duidelijk in het zuiden, want verklaard kan
worden door de voormalige aanwezigheid van
het fort ten behoeve van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Tevens is de bodem bij de punten 59
tot en met 61 zeer verstoord. Deze verstoring is
het gevolg van de huizen‐ en wegenbouw. De
figuur hiernaast geeft voor het hele plangebied
aan hoe tot welke diepte de bodem verstoord is.
In de bodemsamenstelling overheerst zand,
plaatselijk is dit dekzand (fijn) maar vaker, en iets
dieper àltijd, is dit grindrijk zand van de
verspoelde stuwwal. In een aantal boorprofielen,
voornamelijk direct zuidelijk van de Meentweg, is
veen gevonden. Dit veen is aan de bovenzijde
veraard, toe te schrijven aan de ontginning en
verdroging tbv landbouwkundig gebruik. Het
diepere veen is intact. Op blad 22, uitgangsmilieu
bij basisinrichting, is de verbreiding van het veen
en de diepte van het grindrijke zand aangegeven.
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Grondwaterstromen
Grondwater speelt een belangrijke rol in het
plangebied. Vanuit het hooggelegen Gooi aan
de oostrand stroomt grondwater af. Een deel
hiervan treedt in het plangebied aan de
oppervlakte: in de dwarssloten en, vooral, in de
randsloot van de Hilversumse Meent. In de
percelen (het `land’) van het plangebied zorgt
het voor hoge grondwaterstanden. Het zorgt er
bovendien voor dat de wortelzone van de
vegetatie niet alleen door neerslag wordt
gevoed, maar ook door toestromend
grondwater. Het mineralenrijke en voedselarme
karakter van dit toestromende water biedt
hoge potenties voor de ontwikkeling van
vegetaties die soortenrijk en bijzonder zijn:
kwelgebieden met een natuurfunctie komen
immers maar weinig voor.

Grondwaterstanden in plangebied
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Regionaal patroon van grondwaterstanden
(Royal Haskoning 2002)
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Het regionale verloop van grondwaterstanden
is bepaald in het inrichtingsplan van
Cruysbergen. In de figuur links is daarbij ook
een groot deel van het plangebied zichtbaar. De
grondwaterspiegel (`freatisch vlak’ in jargon)
loopt af van oost naar west, ook bínnen het
plangebied. De stijghoogten van het
grondwater liggen daar tussen de 50 en 60 cm
onder NAP. Dit is duidelijk hoger dan het
streefpeil in de randsloot (‐75 cm NAP). Er is
dus sprake van overdruk c.q. kwel. De kwel
toont zich ook in het veld, bijvoorbeeld in
vliesjes van ijzerbacteriën, roestkleuring en
verhoogde mineralenrijkdom (zie EGV’s
`oppervlaktewater’).
Goois Natuurreservaat
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↑ Gemeten grondwaterstanden tov NAP, door GNR.

Voor preciezere, temporele informatie van het
plangebied heeft GNR gedurende bijna 3 jaar
de grondwaterstanden gemeten, centraal in het
zuiddeel (zie hierboven). De gemeten
grondwaterstanden komen goed overeen met
de berekeningen op de linkerfiguur. De
fluctuaties van de grondwaterstanden over de
seizoenen blijven veelal binnen een range van
15 cm, zeer gering dus. Deze constant vrij natte
condities passen bij een situatie met aanzien‐
lijke kwel: de toestroming van grondwater
`buffert’ de seizoens‐ en weersfluctuaties
veroorzaakt door verschillen in verdamping en
neerslag.
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Grondwaterstromen, vervolg
Een ruimtelijk beeld van de grondwaterstanden ten
opzichte van het huidige maaiveld kan worden
afgeleid uit de figuur hiernaast. Deze is gebaseerd op
het bodemonderzoek in het plangebied (zie `bodem’)
waarin op iedere boorlocatie (de getallen in de
figuur) de grondwaterstand is afgelezen. Het getoon‐
de patroon wordt dus bepaald door een combinatie
van de grondwaterspiegel die flauw afloopt van oost
naar west èn van de maaiveldhoogte, die lokale
variatie toont.
Zichtbaar is dat het noorddeel duidelijk droger is dan
het zuiddeel. Binnen het zuiddeel ligt er aan de kant
van de Meentweg een natte slenk: de pachtboer
heeft hier niet voor niets dwarssloten en greppels
getrokken, al lijkt hun effect beperkt. Het zuid‐ en
oostdeel, richting de Koedijk, welft weer op. Ook hier
heersen echter nog vochtige condities. Droge stand‐
plaatsen worden alleen gevonden ter hoogte van de
voormalige dierenweide en op de overgang naar de
tuinen van de Hertoginnelaan.
Resumerend ligt het plangebied centraal in de
landschappelijke macrogradiënt van stuwwal naar
riviervlakte: met name het zuiddeel ligt direct onder
de `knik’ tussen beide. Daarom treedt hier kwel op,
een uitgelezen kans voor herstel van soortenrijke
natuur.

←
Gemeten (+geïnterpoleerde)
grondwaterstanden bij
bodemonderzoek in oktober
2008 (den Haan en Sevink
2010).
N.B. het gaat om de kleuren,
niet om de nummers

Hypothetische dwarsdoorsnede
van grondwatersysteem (+
indicatie bodem: grijs is
verstoorde laag) in het
plangebied.
Transect halverwege zuiddeel.
↓

Grondwatersystemen zijn doorgaans `genest’ (zie o.a.
Toth, Engelen). Nevenstaande figuur geeft een indruk
hoe dit zou kunnen werken. Aan de oostkant van het
gebied verwacht men kwel van water dat niet veel
verder bovenstrooms geïnfiltreerd is, dus vanuit een
korte stroombaan. Verder naar het westen zou men
kwelwater verwachten vanuit langere stroombanen,
dat langer in de ondergrond van verspoelde
stuwwalzanden heeft vertoefd, en derhalve ook een
uitgesprokener `grondwaterkwaliteit’ (mineralenrijk,
voedselarm, zoet) kan hebben.
Inrichtingsplan verbinding Koedijk – Gijzenveen
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Grondwatersamenstelling
Van de grondwatersamenstelling in de peilbuis in het
plangebied (zie blad 7) is tussen 1996 en 1997 de EGV
bepaald (maat voor totale ionenrijkdom). Deze fluctueert
nauwelijks, van 146 tot 159 μS/cm. Deze EGV is hoger dan
neerslag en duidt op een constante invloed van
grondwater dat licht is aangerijkt met mineralen. Als de
aanrijking uit het landbouwgebruik kwam zou men
grotere schommelingen over het seizoen verwachten (bv.
herkenbare mestgift in voorjaar).
Meer gedetailleerde en ruimtelijk gespreide informatie
van de samenstelling van het ondiepe grondwater is deze
winter (2010‐2011) verzameld door Sevink. De tabel
hiernaast geeft een indruk van de belangrijkste
parameters.
De chloridegehalten zijn laag, wat duidt op een geringe
invloed van lozingen, zakputten, wegwater of andere
vervuilingen. Sulfaat is plaatselijk wel wat verhoogd. Dit
zou afkomstig kunnen zijn van de bemesting in het
gebied.
Veel monsters hebben een grondwaterachtig karakter.
Punt 18 (westrand van de slenk) is hiervan een
uitgesproken voorbeeld: het water is van een calcium‐
bicarbonaattype, kenmerkend voor gerijpt grondwater.
Ijzer en magnesium, eveneens ionen die in grondwater
relatief veel voorkomen, hebben hoge gehalten. Dit
watertype lijkt zeer kansrijk voor de ontwikkeling van
levensgemeenschappen van basenrijke kwelplekken.
Helaas zijn echter ook de gehalten aan stikstof (hier in de
vorm van ammonium, vanwege de reducerende
omstandigheden) en fosfaat wat verhoogd. Een deel van
deze fosfaat wordt mogelijk door het ijzer gebonden
wanneer het kwelwater dagzoomt. De gehalten van beide
nutriënten zullen sowieso kunne teruglopen wanneer de
bemesting van het plangebied gestaakt wordt
Ook andere punten zoals 34 en ook 58 tonen een
grondwaterachtige ionensamenstelling (basenhoudend
tot basenrijk) Puur neerslagwaterachtig grondwater zit er
eigenlijk niet tussen: daarvoor zijn de pH en EGV te hoog.
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Chemische samenstelling van ondiep grondwater . De precieze ligging van de boorpunten is af te lezen op de
vorige pagina. Relatief hoge waarden zijn door een kleur gemarkeerd)
Wat vermesting betreft vallen in het noorddeel de
verhoogde nitraatgehalten op. Dit komt
waarschijnlijk van bovenaf: poep en misschien ook
kunstmest op de voormalige dierenweide (amateurs
strooien soms meer mest en biociden dan boeren,
zie bv. volkstuin‐complexen).
De hoge gehalten van fosfaat en kalium in punt 5 kan
samenhangen met de direct aangrenzende tuinen
van de Prinses Irenelaan. Op bemeste gazons en
borders bovenaan de steilrand die hier ligt, kan
water infiltreren dat slechts enkele tientallen meters
naar het westen weer opduikt. Ook oppervlakkige
run‐off is van daar uit mogelijk
Terugkomend op de hypothese van de geneste
grondwatersystemen: de gegevens bevestigen dat er
basenrijk, gerijpt grondwater dagzoomt in het
studiegebied. Het hierin meest uitgesproken punt
ligt ook het meest westelijk, maar een heel duidelijk
patroon komt niet uit de gegevens naar voren.

Op sommige andere plekken lijkt sprake van minder
gerijpt grondwater en/of mengtypen met neerslag.
Voedingsstoffen hebben het grondwater c.q. het
gebied verrijkt. Dit pleit voor verschralende
maatregelen bij inrichting (bv. afrgaven bovengrond)
en een aanzienlijke periode van verschralend
overgangsbeheer (maaien en afvoeren, verschillende
keren per jaar).
Het plaatselijk dagzomen van gerijpt ijzerrijk
grondwater kan gepaard met de (natuurlijke) aanvoer
van arseen. Dit kan zich ophopen in het veen, zoals in
het nabije Ankeveen is gebleken. Het verdient
aanbeveling om af te graven bodems op arseen te
bemonsteren.

Goois Natuurreservaat
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Oppervlaktewater: stromen en inrichting
Oppervlaktewater is alleen in het zuiddeel van
plangebied zichtbaar: een randsloot op de
overgang naar de Hilversumse Meentweg, met
twee smalle dwarssloten.

Hemelwaterriolen
en watergangen

Het noorddeel heeft alleen een greppel, aan de
noordoostrand van het gebied. Deze staat een
groot deel van de tijd nagenoeg droog.
De waterpeilen in het gebied zijn geanalyseeerd
en opnieuw vastgelegd op basis van het Water‐
gebiedsplan Naardermeer en omgeving (AGV,
2007). Een uitsnede is hiernaast weergegeven.
Zichtbaar is dat het plangebied deel uitmaakt van
een peilvak waarvan ook de Koeiemeent in het
noorden deel uitmaakt, evenals de oostelijke
helft van de woonwijk. Aangegeven is dat er in
dit peilvak een jaarrond peil van 75 cm onder
NAP wordt gehandhaafd. In werkelijkheid
fluctueert dit waterpeil enigszins omdat het een
vrij afwaterend gebied is: de waterpeilen
ontstaan doordat neerslagwater, kwelwater en
water uit de wijk afstromen over stuwen. Er is
geen actieve aanvoer van oppervlaktewater. In
droge perioden kan het peil daarom dalen tot
onder de kruin van de stuw. In natte perioden
kunnen de waterstanden door licht gestremde
afvoer juist wat hoger staan. De aanvoer van
water uit de wijk verloopt via regenwaterriolen.
Hun ligging is weergegeven in de figuur
hiernaast.
Inzoomend op het eigenlijke plangebied zijn van
het precieze verloop van de waterstanden geen
meetgegevens beschikbaar: de eerste metingen
liggen zuidelijker in de randsloot van de wijk (thv
Zuidermeent). De randsloot is een
hoofdwatergang die het plangebied bereikt via
een duiker onder de Hilversumse Meentweg.
Inrichtingsplan verbinding Koedijk – Gijzenveen

Bij onze recente waterpasmeting bleek het waterpeil
aan beide zijden van deze duiker gelijk. Deze verbinding
is dus niet gestremd. Dit betekent dat in er in de
zuidpunt af en toe water uit de wijk naar het plangebied
kan stromen.
De randsloot wordt tevens gevoed door de
wegafwatering van de Meentweg en zal hieruit wat
wegenzout en andere weggebonden vervuiling
oppikken.
Verder naar het noorden staat de randsloot via een
duiker in de Noordermeent ‐ Bloemenmeent en via een
duiker onder de Meentweg thv de Krekelmeent in
verbinding met de singel aan de andere zijde van de
Goois Natuurreservaat

Meent (pers. Med vd Velde, gem. Hilversum).
Deze verbindingen fungeren tevens als opvang
voor het hemelwaterriool (zie figuur).
Resumerend is de waterhuishouding van het
plangebied dus sterk verknoopt met de wijk:
niet alleen verloopt de afvoer via de wijk. uit
de wijk stroomt ook neerslagwater toe. De
vervuiling van dit neerslagwater door bv
verkeerde aansluitingen en bronnen ín de wijk
zal stellig lager zijn dan in oudere delen van
Hilversum. Niettemin zullen er belastingen
optreden.
De hoofdwatergang‐status van de randsloot
betekent dat hij niet zomaar verwijderd kan.
Het impliceert ook dat het beheer door
Waternet zelf wordt gevoerd. De randsloot
wordt nu geschoond vanuit het plangebied,
waarbij er aanzienlijke hoeveelheden bagger
en planten op het grasland worden
gedeponeerd. Als tegenprestatie tegenover de
ontvanger, schoont het waterschap ook de
twee perceelssloten. Langs de hoofdwater‐
gang is, wellicht mede veroorzaakt door
opgehoopte bagger een iets verhoogd
`schouwpad’ ontstaan.
De huidige twee perceelsloten zijn nieuw
gegraven. De schuine sloot op de figuur
hiernaast is daarbij gedempt. De ontwatering
van het plangebied is aldus belangrijk
geïntensiveerd. Dit wordt versterkt doordat er
ook nog twee greppels zijn gegraven die via
een duiker aansluiten op de randsloot. Van
oorsprong waren in het gebied geen sloten
aanwezig, zoals ook nu nog in het noorddeel
het geval is.
Het plangebied is de afgelopen jaren dus
verder verdroogd.
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Oppervlaktewater: chemische samenstelling
Voedingsstoffen
jaar

Fosfor (mg/l)

Stikstof (mg/l)

Chloride (mg/l)

EGV (mS/m)

Randsloot HM Oost, bij plangebied

2010

0.03 ‐ 0.32

1.0 ‐ 2.1

..

..

Randsloot HM Oost, Goudwespm.

1993

0.10 – 0.25

1.9 – 4.4

45 ‐ 62

40 ‐ 62

Randsloot HM Noord,

2010

0,01 – 0,34

0,9 – 4,0

..

42 ‐ 57

Pannekoekenfort (natuur)

2005

0.03 – 0.14

1.0 – 2.5

11 ‐ 45

10 ‐ 25

Pannekoekenfort (onvervuilde referentie)

2,5
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De monsterpunten in de randsloot oost liggen direct
benedenstrooms van het plangebied en geven daarom
de beste benadering van de watersamenstelling
aldaar. Chloride en EGV zijn opvallend constant over
het jaar, wat erop duidt dat het water vooral van
gebiedseigen oorsprong is. De waarden liggen een
factor 4 a 6 hoger dan in neerslagwater. Dit duidt op 2
processen:

Randsloot Hilversumse Meent nabij plangebied (ten N van Zuidermeent)
0,35

2,5

0,3

2

0,25
1,5

0,2
0,15

Ringsloot Goudwespmeent: saliniteit (Cl‐ en EGV)
70

70

60

60

50

50

40

40

Goois Natuurreservaat

19-11-1993

19-9-1993

19-10-1993

19-8-1993

19-7-1993

0
19-6-1993

0
19-5-1993

10
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10
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20

19-2-1993
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19-1-1993

• uitspoeling vanuit de wijk, van wegen en verkeerde
aansluitingen op het regenwaterriool. Omdat deze
meetlocaties direct grenzen aan veel tuinen, kan de
uitspoeling daaruit (metsstoffen, evt. bestrijdings‐
middelen) sterk doorwerken op de gemeten waarden.

3

0,15

De beschikbare monsterpunten van de waterkwaliteit
zijn hiernaast aangegeven. De grafieken geven een
indruk van het verloop van enkele belangrijke
parameters over het jaar:
‐ voedingsstoffen (concentraties N‐ en P‐totaal)
‐ saliniteit (concentratie chloride en het EGV).
In de tabel erboven is de range van deze parameters
aangeduid voor de verschillende monsterpunten.

• de randsloot ondervindt aanzienlijke kwel van
mineralenrijk grondwater. Deze wordt bevestigd door
de (schaarse) metingen aan kalk, ijzer en bicarbonaat,
die alle relatief hoog zijn. Dit watertype biedt hoge
natuurpotenties

Saliniteit

Monsterpunt

20-2-2005

De kwaliteit van het oppervlaktewater in het
plangebied biedt indicaties voor de (water‐) natuur die
hier tot ontwikkeling kan worden gebracht maar ook
van de abiotische processen die zich hier afspelen
(kwel, e.d.).
Een moeilijkheid bij het interpreteren van de huidige
waterkwaliteit in het gebied is wel dat deze beïnvloed
wordt door het landgebruik: na staking van de
mestgift zullen de gehalten aan fosfaat, stikstof en
kalium sowieso teruglopen.

1

0,1
0,5

0,05

mg P/l

0

0
apr-10

mei-10

jun-10

jul-10

aug-10

mg N/l

sep-10

Y‐as links: P

mgCl/l

Y‐as rechts: N

mS/m

Y‐as links: Cl
Y‐as rechts: EGV
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Oppervlaktewater: chemische samenstelling, vervolg
Onder de voedingsstoffen is fosfor bijna altijd de
beperkende factor voor de algenproductie. De
fosforgehalten in de randsloot zijn gelukkig erg laag,
waardoor eutrofiëringverschijnselen niet te
verwachten zijn. Deze lage gehalten kunnen mede
zijn ontstaan doordat de mineralen in het
kwelwater, zoals ijzer, de beschikbaarheid van
fosfor verminderen. De lage fosforgehalten
bevestigen de bijzondere potentie van het
slootwater voor soortenrijke waterecosystemen.

metingen gedaan van de EGV (een maat voor de
totale hoeveelheid kat‐ en anionen in het water).
De resultaten zijn links hiervan weergegeven, als
getallen in de driehoeken.
Puur neerslagwater toont zich in ondiepe plassen
op het maaiveld van Cruysbergen. In het
plangebied is de EGV het in de greppels, zowel in
het noord‐ als zuiddeel. Zelfs in deze greppels is
echter geen sprake van pure neerslag: er treedt
ook uitspoeling en waarschijnlijk ook lichte kwel
op. Met name deze kwelcomponent neemt toe
in de dwarssloten, die dieper insnijden en
daardoor het Gooise grondwaterlichaam
`aansnijden’ en draineren. De hoogste EGV’s
worden gemeten in de randsloot, met ook
bovenstrooms (kop vd sloot, einde Meentweg) al
mineralenrijk water dat overgaat in zeer
mineralenrijk water in de zuidpunt van het
plangebied. Deze aanrijking kan vanuit het
plangebied en HM‐weg komen, maar kan ook
duiden op uitwisseling van water met
bendenstroomse delen van de rnandsloot, aan
de overkant van de weg. Het verschil in gemeten
EGV’s lijkt niettemin te bevestigen dat er niet
permanent een open uitwisseling plaatsvindt
door de duiker onder de weg.

Uitschieters zijn er wel in fosforgehalten, met name
de juli en augustusmetingen van de oostelijke
randsloot liggen hoog (zelfs boven de MTR‐norm
van 0,15 mg/l). Ook dit duidt op belasting vanuit de
wijk, wellicht ook op bemesting binnen het
(bovenstrooms gelegen) plangebied. In het
referentiepunt Pannekoekenfort, buiten de directe
invloed van bebouwing en verharding, doen
dergelijke uitschieters zich namelijk niet voor.
De stikstofgehalten liggen hoger in vergelijking tot
de MTR norm (2,2 mg/l), zelfs in het
Pannekoekenfort. Dit lijkt erop te duiden dat het
toestromend grondwater ook stikstof meevoert van
vervuilingsbronnen uit het Gooi. Een andere bron is
mogelijk atmosferische depositie vanuit verkeer en
vanuit landbouwbedrijven ten westen van de
Hilversumse Meent.

Als overall conclusie geldt dat het plangebied en
de randsloot een goede waterkwaliteit hebben,
zeker voor het stadswater dat de randsloot
feitelijk is. Kwel van mineralenrijk water is de
sturende kracht hierachter.
In de benedenstroomse delen van de randsloot
lijken periodiek wel belastingen op te treden
vanuit wegen/de wijk. Daarom is onnodige
toestroom van randslootwater náár het
plangebied ongewenst.

Tussen de randsloot noord en randsloot oost lijken
geen grote verschillen te bestaan, ondanks dat het
oppervlaktewater van beide plekken elkaar
waarschijnlijk nooit bereikt. Kennelijk zijn de
processen die de waterkwaliteit bepalen, zoals kwel
en uitspoeling, op beide plekken gelijk.
De monsterpunten van het waterschap geven nog
geen indruk van de watersamenstelling ín het
plangebied. Daarom zijn daar aanvullende
Inrichtingsplan verbinding Koedijk – Gijzenveen
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In het plangebied groeien verschillende
waterplanten die een hoog niveau indiceren zoals
het onopvallende kranswier `buigzaam glanswier’
(Nitella flexilis), slangenwortel, drijvend
fonteinkruid en het zeldzame spits fonteinkruid.
Deze soorten zijn dominant of frequent aanwezig>
Ze duiden op zoet, mineralenrijk (kwel‐)water,
slechts licht aangerijkt met voedingsstoffen. De
twee locaties in de perceelsloten van het plangebied
worden beoordeeld als goed.

Rode
lijst
Hoog niveau indic.
Midden
Laag niveau

De planten en dieren in de sloot bieden misschien
nog meer informatie dan de chemie omdat ze de
expressie vormen van de waterkwaliteit over een
langere periode.
De sloten in het plangebied hebben een weelderige
watervegetatie, de randsloot van de HM incluis. Bij
nadere beschouwing blijkt deze vegetatie ook
soortenrijk: tot bijna 30 waterplantensoorten
(hydrofyten en helofyten) per sloottraject. In de
tabel hiernaast is de aanwezigheid van indicatieve
plantensoorten (abundantie volgens Tansley‐schaal)
aangegeven voor 3 plekken in het plangebied, 2 in
de randsloot van de HM en, als `natuurlijke
referentie’ de kop van een sloot in de Koeiemeent.
De soorten zijn gerangschikt naar de kwaliteit van
milieu en ecosysteem die ze indiceren, hoog,
midden en laag niveau, volgens de `methode
Waternet’. Deze methode leidt tot een beoordeling
van de waterecosysteem‐ontwikkeling op de locatie
(zie onderaan tabel).

Structuur

Oppervlaktewater: biologische samenstelling
Opnamenummer
Jaar
Bedekking vegetatie totaal (%)
Bed planten bóven water
Bed planten onder water
Bed drijvende planten
Bodem
Aantal soorten
Moerashertshooi
Pilvaren
Vlottende bies
Slangenwortel
Buigzaam glanswier
Sterkranswier
Spits fonteinkruid
Drijvend fonteinkruid
Krabbenscheer
Klein blaasjeskruid
Kikkerbeet
Gewone waternavel
Watergentiaan
Pijlkruid
Grof hoornblad
Smalle waterpest
Bultkroos en Klein kroos
Liesgras
Pitrus
Veelwortelig kroos
Draadwier

Beoordeling Waternet

Plangebied
Randsloot KM
368 369 370 363 364 362
2004 2004 2004 2004 2004 2004
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Het al eerder herstelde natuurgebied Koeiemeent
biedt een inspirerend voorbeeld in de andere
richting. Hier komt een reeks van soorten voor die
op de rode lijst staan, zoals Hypericum elodes
(moerashertshooi), Pilularia globulifera (pilvaren)
en Eleogiton fluitans (vlottende bies). Samen met
andere bijzondere soorten zoals Utricularia minor
klein blaasjeskruid), Nitellopsis obtusa (robuust
kranswier, verdreven uit groot deel van de
Vechtplassen) en Philonotis fontana (Veenstaartje)

In de randsloot van het plangebied en, vooral, de
HM neemt deze aanrijking met voedingsstoffen toe.
Dit toont zich onder andere in het verschijnen van
kroossoorten (eutrofiëringindicatoren) en grof
hoornblad. De locaties worden beoordeeld als
matig ontwikkeld (n.b. nog steeds veel beter
ontwikkeld dan een gemiddeld
stadswaterecosysteem).
Inrichtingsplan verbinding Koedijk – Gijzenveen
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Opnamen
water‐
water‐
vegetatie

boven en onder:
Vegetaties van de
randsloot. Zichtbaar zijn
de weelderige
watervegetatie met o.a.
drijvend fonteinkruid,
grote egelskop en
waterdrieblad (alleen
boven, niet in de tabel
hiernaast). Het ruige
karakter van de oever
wordt veroorzaakt door
een ongunstige vorm en
beheer.

s
o
s
lf
zg

duiden deze soorten op een waterkwaliteit die ten
opzichte van het plangebied:
‐ armer is aan voedingstoffen;
‐ armer is aan mineralen: de vegetatie heeft
kenmerken van een `ven‐vegetatie’ met neerslag als
voornaamste voeding. In andere planten toont zich
echter ook de invloed van mineralenhoudend (jong)
grondwater.
De Koeiemeent biedt een indicatie van wat er in het
plangebied mogelijk is.
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Cultuurhistorie: de Meent
De Koedijk, waaraan het plangebied zijn naam
dankt, is al eeuwen lang een lijn in het
landschap, al heette hij vroeger `Wijdijk’. De
dijk is als houtwal aangelegd tussen de
Fransche Kampheide in het oosten en de
weilanden en hooilanden (Hilversumse en
Bussumse meent) in het westen en noorden.
Het plangebied zelf is dus onderdeel van deze
Hilversumse Meent. Een meent is een
gemeenschappelijke weidegrond. Het woord
is nu vooral bekend van `the tragedy of the
commons’ (=meent), de beroemde parabel
over het beheer van gezamenlijke
hulpbronnen. Op de Hilversumse Meent
resulteerde dit tot schrale landbouw‐
opbrengsten maar een rijke natuur. Rond de
eeuwwisseling was er nog weinig geïnvesteerd
in ontwatering en bemesting. Jac. P. Thijsse,
de `oerbotanicus’. wandelde hier in die tijd en
zag zeeën van spaanse ruiter en vele andere
soorten. De soorten en ecosystemen die hij
zag zijn direct relevant voor dit inrichtings‐
plan: blijkbaar heeft dit gebied deze potentie.
Deze was nog niet erg lang geleden vervuld en
relicten zijn ook nu nog in de omgeving
aanwezig (Laegieskamp, ten N van
plangebied).
De foto’s hiernaast tonen enkele kenmerken
van de Meent. De waterhuishouding was
gebrekkig dus vrij natuurlijk: ‘s winters konden
grote delen onder water staan. In het gebied
was de nodige microreliëf aanwezig, met
opwelvingen van zand en kommen gevuld met
veen. Bij het natuurherstelproject in de
Koeiemeent, direct ten N van het plangebied,

De nog
ongeëgaliseerde
Hilversumse Meent
met op de
achtergrond de
Koedijk en op de
voorgrond en
veenpoel.
Bron: M. Heyne

is zo’n veenkom onder het voedselrijke
gras vandaan gekomen. Ook in het
plangebied ligt zo’n kom. Op oude
kaarten lijkt deze, mogelijk samen met
andere, als `Gijzenveen’ te worden
aangeduid
De Nederlandse Heidemaatschappij
kreeg rond 1925 de opdracht de
weidegronden te verbeteren. De
Hilversumse Meent (het hele
Hilversumse grondgebied ten westen
van Bussum) werd hiertoe geëgaliseerd,
afgegraven en bemest. Ook werd een
stap voor stap de ontwatering
geïntensiveerd. De natuur verarmde snel
maar hield stand in sommige
overhoekjes zoals het Laegieskamp.
(bronnen: www.intgooi.nl +, pers med H. de Mars)

Inrichtingsplan verbinding Koedijk – Gijzenveen

Gezicht op de onder waterstaande Meent vanaf de Maria's Heuvel,
gezien in NW‐richting. Voor 1925 was de Meent 's winters vaak met
grote ijsvlakten bedekt, waarop geschaatst kon worden

Goois Natuurreservaat

14

Cultuurhistorie: het offensief voor Naarden
Precies in het plangebied kreeg de Meent ook een
militaire dimensie. Dit gebeurde bij de uitbouw van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie rond de belangrijke
vestingwerken van Naarden: het `Offensief’.
Het Hoofdwerk van het Offensief werd in 1868‐1870
aangelegd: Fort Werk IV aan de Voormeulenweg in de
toenmalige Bussumer Eng. Het voorterrein werd
afgegraven ten behoeve van de aarden omwalling van
het fort. Vanwege de hoge ligging had dit fort een
droge gracht met een muur voorzien van schietgaten.

Kleurkaart van het
Koedijk‐
gebied/Gijzenveen
(blauw omstippeld)
rond 1900 met in
grijs de huidige
topografie. Batterij
no.1 lag ter hoogte
van het huidige
trapveldje en
overlapt in één hoek
met de randsloot en
een stuk van de
Hilversumse
Meentweg

In 1877 bouwde men meer naar het zuidwesten het
Werk I (Werk aan de Koedijk, in het hart van ons
plangebied) en Werk II (Bussum Vooruit, géén
korfbalclubploeg…). Met deze werken verkreeg het
Offensief een betere aansluiting op de Werken aan de
Karnemelksloot en de inundatiegebieden bij ’s
Graveland. Alleen `ons’ Werk I had een natte gracht.
Vlakbij kwam bovendien een geschutsopstelling
zonder aardwerk, maar wel met een natte gracht, tot
stand: het Pannekoekenfort. Het lag tussen tussen
Werk I en de Werken aan de Karnemelksloot. Het
aldus gecompleteerde Offensief voor Naarden vormde
een halve cirkel rond de zuid‐ en oostzijde van de
Vesting Naarden.
Het Werk I of Batterij no. 1 heeft zo’n 50 jaar het
plangebied mede bepaald. Er was een weg naar het
fort en er waren manschappen gelegerd, zeker in de
eerste wereldoorlog. Rondom het fort gold de
Kringenwet, met allerhande ruimtelijke beperkingen.
De Batterij werd in de loop van de twintiger jaren
ontmanteld en verkocht. Op dit moment resteren
alleen ondergronds structuren uit die tijd. Bedoeling is
deze door geo‐electrisch onderzoek te verkennen.
Aluds kan duidelijk worden of en hoe deze resten een
rol kunnen spelen in het toekomstige gebied.

Inrichtingsplan verbinding Koedijk – Gijzenveen
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Huidig gebruik en recreatie
Landbouw bepaalt nu nog in hoofdzaak het
gebruik. Er wordt gemest en er vinden
verschillende bewerkingen plaats voor de groei
en oogst van eiwitrijk gras. Om de grasgroei en
berijdbaarheid te bevorderen zijn er in het
zuiddeel van het plangebied twee nieuwe
dwarssloten en –greppels aangelegd. De
hoofdwatergang aan de westrand wordt vanuit
het zuiddeel geschoond. De vrijkomende
planten en bagger worden op de kant gezet,
ook bij de dwarssloten.
Door de overdracht van het gebied aan het GNR
is de functie van het gebied in natuur
veranderd. Na de recente ontpachting vervalt
vanaf februari 2011 het gebruik als productie‐
grasland.

Recreatie rondom het plangebied is tot nu toe
eveneens beperkt. Het Koeiemeentgebied is
beleefbaar vanaf het fietspad (noordrand
plangebied). Hier start ook een laarzenpad in
noordelijke richting. Het hondenaanlijngebod
wordt slecht nageleefd. In het
Koeiemeentgebied vinden op dit moment
verdere herstel‐ en inrichtingsmaatregelen
plaats: op de mogelijkheden voor recretaie
heeft dit geen effect (pers. med. NM).
Het noordelijke fietspad, van Meerweg naar
Bloemenmeent, lijkt in de huidige situatie de
plek waar de meeste (natuurgerichte)
recreanten het plangebied passeren.
In het zuiden ligt in de Zanderij Cruysbergen
een wandelpad, waarvan een deel direct langs
de Koedijk loopt. Van dit pad wordt goed
gebruik gemaakt.

Recreatie ín het plangebied is tot nu toe
beperkt, mede door de beperkte toegang. In
het noorddeel lag tot voor kort een kleine
recreatieve dierenweide (zie figuur). In de
zuidpunt wordt een stukje grasland als
trapveldje gebruikt met twee losstaande stalen
doelen. Voor hetzelfde doel is eerder een
hoeveelheid zand op deze plek gestort. Dit is
tevens de plek waar in het verleden vaak auto’s
geparkeerd werden. Inmiddels is het terrein
hiervoor afgesloten met een horizontale balk.

Resumerend is het gebied omringd door
mensen en huizen. Deze kijken nu vooral uit
op het gebied, met uitzondering van de
toegang tot een trapveldje en voormalige
dierenwei. Door de functieverandering van
landbouw naar natuur ontstaan kansen voor
een boeiender uitzicht en voor recreatie en
educatie gericht op het bijzondere landschap.

Verschillende omwonenden kijken direct uit op
het plangebied, zowel van de Bussumse kant als
vanuit de Hilversumse Meent (noorddeel). In
het zuiddeel ligt deze woonwijk wat meer
gescheiden door de tussenliggende
hoofdwatergang, groenstroken en weg. Vanaf
de weg is er wel goed zicht op het plangebied

Inrichtingsplan verbinding Koedijk – Gijzenveen
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Verwachtingen en doelen beleid
Natuur
Natuurdoelen voor de Ecologische
Hoofdstructuur, waar het plangebied deel van
uitmaakt, worden op hoofdlijnen vastgesteld
door de Provincie. Hiernaast is een uitsnede
van het provinciale Natuurbeheerplan
samengesteld, die de belangrijkste doelen
weergeeft in termen van `beheertypen’.
Voor het plangebied is `nog om te vormen
naar natuur’ aangegeven. Het uiteindelijke
doel van natuurontwikkeling moet hier nog
worden vastgesteld op basis van twee
componenten:
• de gebiedspotenties;
• de (potentiële) functie van het gebied voor
het grote geheel van EHS (+N2000 + Heel de
Heuvelrug, etc.);
Deze componenten worden in dit plan
geanalyseerd en ingevuld. De resulterende
natuurdoelen, die zijn toegesneden op het
gebied, worden door het GNR ingebracht bij
de Provincie. De provincie verwerkt deze in
een Ambitiekaart voor de Ecologische
Hoofdstructuur, waarvan de eerste volgend
jaar is voorzien.
R.O. en water
Het beleid van gemeente en waterschap doet
alleen algemene uitspraken over het gebied
en is nog geënt op de vroegere, agrarische
functie. Het is daarom weinig sturend voor de
planuitwerking.
Bewoners & gebruikers
Bij burgers rondom het gebied leven ook
verwachtingen van de functieverandering van
het plangebied. Door informatieavonden
kunnen deze verwachtingen worden
uitgesproken en toegelicht.
Inrichtingsplan verbinding Koedijk – Gijzenveen

•veilige oversteekplaatsen Meentweg.
•parkeerbelemmerende maatregelen bij
toegangen tot het natuurgebied.
• hinder voorkomen van eventuele water‐
partijen, indien daar kans op zou bestaan
Het IVN, afdeling Gooi en omstreken, heeft zich
ook verdiept in het gebied en de verbindings‐
functie die het voor de natuur kan vervullen.
Daarbij is ook nagedacht over mogelijkheden
voor recreatie en educatie, c.q. een wandelpad
naar Cruysbergen. Dit heeft geresulteerd in een
voorstel voor een inrichtingsplan (zie hieronder,
Nicole de Gans, Kleine ratelaar 2006).

Uiteraard verschillen ze sterk van persoon tot persoon
en van organisatie tot organisatie. We belichten er hier
2: die van de Stichting Hilversumse Meent en van het
IVN.
De Stichting Hilversumse Meent heeft verschillende
wensen geformuleerd, onder andere in een brief aan
B&W van Hilversum:
•behoud open karakter
• behoud van het trapveldje, evt. op een andere plek
• verplaatsing dierenweide naar vergroot diereneiland
in de Groengordel (HM‐west).
• aanleg van een halfverhard pad (rondje Meent),
toegankelijk voor kinderwagens en rollators
•pad moet inbrekers daarentegen geen gemakkelijke
toegang verschaffen
Goois Natuurreservaat
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Natuur in de omgeving
Uitmijnen is een methode voor verschraling van
bodems die alleen vermest zijn, niet sterk verstoord.
De bodem hoeft niet afgegraven, maar wordt
geforceerd `uitgeput’ voor wat betreft één nutrient.
Ten zuiden van het plangebied ligt de Zanderij
Cruysbergen. Dit gebied is recenter hersteld, door een
combinatie van afgraven en hydrologische
maatregelen. De natuurontwikkeling die hier de
laatste 5 jaar is opgetreden is spectaculair:
soortenrijke levensgemeenschappen keren terug,
waaronder vochtige heiden, heischrale graslanden,
blauwgrasland en voedselarme watervegetaties. Ook
hier keert het `Meent‐karakter’ dus terug in de lage
delen. De hogere delen (noord en oost) liggen al wat
verder in de gradient naar de stuwwal dan het
plangebied. Hier domineert de invloed van
neerslagwater op zand, met de bijbehorende lichtzure
habitats. Het water is gevrijwaard van het brakkige en
vermeste boezemwater dat vroeger toestroomde als
restpost van de landbouwwaterhuishouding in het
Vechtdal.

De natuur in de omgeving moet die van het
plangebied helpen opbouwen. Bovendien moeten
omgeving en plangebied sàmen straks een
samenhangend landschap en ecosysteem vormen.
Het plangebied ligt op de rand van twee grote
landschapsecologische eenheden en is alleen in die zin
al bijzonder:
‐ de Goois‐Utrechtse stuwwal in het oosten, die
hersteld en versterkt wordt ihkv Heel de Heuvelrug;
‐De Oostelijke Vechtplassen + Naardermeer in het
westen, die hersteld en versterkt wordt in het kader
van Natura 2000.
Het kaartje hiernaast is afkomstig uit het beheerplan
Natura 2000 van de Vechtplassen + Naardermeer. Het
toont twee habitats, blauwgrasland en zwakgebufferd
ven, waarvoor dit gebied een Europese opgave heeft.
Beide habitats zijn binnen de ruim 7000 hectare van
het N2000 gebied voornamelijk vertegenwoordigd in
het Koeiemeent‐Laegieskampgebied, direct ten N van
het plangebied. Dit komt door de bijzondere positie
van het gebied, op de overgang van stuwwal naar
veen, en door de historie: de uitgebreide Meent die
hier lag herbergde deze habitats op grote schaal. De
Meent is relatief lang intact en biodivers
gebleven.’Eén stuk, het Laegieskamp is zelfs nooit
ontgonnen, `verbeterd’, of bemest. Hier heeft zich
daarom een blauwgraslandvegetatie gehandhaafd,
mèt kritische soorten zoals de Spaanse ruiter. Vanuit
dit refugium is de afgelopen 20 jaar gewerkt aan
herstel. De gronden van de Koeiemeent zijn
verworven en voor een belangrijk deel ingericht. Het
succes van deze inrichting blijkt uit het kaartje:
schraallandvegetaties hebben zich uitgebreid. In het
water zijn reeds lang verdwenen `vensoorten’
teruggekeerd (zie bij `oppervlakte‐water biologisch
voor de soorten). Op dit moment wordt een tweede
inrichtingsslag afgerond, gericht op uitbreiding van die
de schrale habitats waterkwaliteit). Bovendien wordt
in de randzone van de Naardermeer een `uitmijn‐
beheer’ ingesteld om ook daar de schade door
ontginning en vermesting weg te nemen.

Inrichtingsplan verbinding Koedijk – Gijzenveen

Spaanse ruiter, kensoort van het blauwgrasland
Habitatypekaarten N2000 Oostelijke Vechtplassen en
Naardermeer (Hogenboom et al. 2009)

Goois Natuurreservaat

Resumerend liggen er dus aan beide zijden van het
plangebied gebieden met een rijke, herstellende
natuur. Daarbij gaat het steeds om schrale habitats,
met een vochtig of nat karakter.
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Verbindingen te leggen: algemeen
Het plangebied is in zijn huidige gedaante soortenarm en saai,
met uitzondering van de sloten. De opgebrachte bodem en
mest hebben het gebied voedselrijk gemaakt, de hydrologie is
veranderd en het beheer is gericht op eiwitrijk grasland. Ook
voor mensen is het saai en is een wandeling van noord naar
zuid, of andersom, niet mogelijk. In deze gedaante is het
gebied een missing‐link in de verbinding van de
natuurgebieden ten N en ten Z van het plangebied.
De kaart hiernaast geeft de visie van het Goois
Natuurreservaat op deze verbinding, die in 2009 reeds is
besproken met de omgeving.
In het noorden ligt Laegieskamp/Koeiemeent, dat weer
aansluit op Naardermeer en Oostelijke Vechtplassen.
In het zuiden ligt de Zanderij Cruysbergen die enerzijds
aansluit op de Franse Kamphei, ecoduct Crailo en zo verder.
Anderzijds sluit de zanderij, vooral na uitbreiding met het
MOB‐complex, aan op de nattere gebieden rond ‘s Graveland
en van daar uit ook weer op de Oostelijke Vechtplassen.
Verbinding van deze gebieden vereist dat het plangebied qua
karakter en ecosysteem lijkt op de gebieden ter weerszijden.
Gelukkig strookt dit ook met de potenties ter plekke: vochtige
schrale habitats, gevoed door jonge (mineralenhoudende)
kwel tot oudere (mineralenrijke) kwel. Door een
hooilandbeheer kunnen deze habitats een kort en kruidenrijk
karakter krijgen en kan worden gecompenseerd voor de te
hoge atmosferische depositie van meststoffen. De
bijbehorende vegetaties worden benoemd in het Streefbeeld
(zie verderop).
Voor de wandelaar ontstaan uitgelezen kansen voor een
wandeling buiten het asfalt: het gebied sluit aan op netwerk
van natuurpaden, zowel in de richting van de plassen (N) als
het Gooi (Z). Kleine rondjes/ommetjes kunnen daarbinnen
gemaakt worden.
Natuur en landschapplan Poort Naardermeer (uitsnede): regionale visie
van het Goois Natuurreservaat op het herstel van natuurgebieden en
de verbindingen daartussen voor mensen, dieren en planten

Inrichtingsplan verbinding Koedijk – Gijzenveen
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Verbindingen te leggen: ecologie in détail
Specifiek voor de verbindingsfunctie van het
gebied kan inspiratie worden ontleend aan het
Handboek robuuste verbindingen van Opdam c.s
(2001). Hierin worden `ecoprofielen’ benoemd:
groepen van soorten die vergelijkbare eisen stellen
aan de inrichting van een verbinding, zowel
ruimtelijk (doorgaand of onderbroken, smal of
breed) als ecologisch (bv aanwezigheid van
voedselbiotopen of voortplantingsbiotopen). Ze
worden genoemd naar één soort, maar staan voor
de groep als geheel.

Soorten die na natuurherstel in het plangebied kunnen
verschijnen
←↑ moeilijk verspreidende soorten: zoals zilveren maan en
echte koekoeksbloem/moerasplanten
Mobielere soorten zoals ree en ringslang↑

Relevante ecoprofielen vanuit de (inter‐)nationale
natuurdoelen voor het plangebied (blad 17 en 18)
zijn die van verschillende dagvlinders,
verschillende amfibieën en van matig en slecht
verspreidende planten. De eisen van deze
soortengroepen zijn grotendeels gemeen‐
schappelijk: de verbinding moet zoveel mogelijk
doorgaand zijn (onderbrekingen/barrières zijn
smal en overbrugbaar) en hebben een flinke
breedte. Bovendien is de afstand van noord naar
zuid zodanig dat er tenminste één stapsteen nodig
is bínnen het plangebied. Aan deze voorwaarde
wordt vanzelf voldaan als er in het gebied ruim 5
ha ontstaan van natte schrale habitats die
overeenkomen met de gebieden aan weerszijden.
Aan deze voorwaarde wordt ook voldaan wanneer
deze habitats direct aansluiten op die van het
noordelijke of zuidelijke gebied, zodat ze daarmee
gezamenlijke een stapsteen of zelfs sleutelgebied
(= ruimte voor stabiele populatie van sommige
soortengroepen) kunnen vormen.
Inrichtingsplan verbinding Koedijk – Gijzenveen

Deze ecologische aandachtspunten vanuit
wetenschap en beleid gelden vooral voor kleinere
soorten, die zich matig tot slecht verspreiden en om
die reden onder grote druk staan.
Ook voor de grotere dieren uit de omgeving kunnen
kansen ontstaan om te migreren via de herstelde
natuur van het plangebied. Voorbeelden zijn ree, das,
waterspitsmuis, ringslang, heikikker, boommarter en
mogelijk zelfs otter. Veel van deze dieren zijn redelijk
goede verspreiders. Voorwaarden zijn echter dat
barrieres veilig passeerbaar worden en dat er
tenminste enige hogere begroeiing aanwezig is voor
dekking en om de migratie te geleiden.
Barrieres zijn in de eerste plaats de Meentweg: breed
wegprofiel, druk verkeer, aanzienlijke kans op
verschrikking en slachtoffers. Een tweede barriere is
de noordpunt van het plangebied. Niet alleen ligt hier
het drukke fietspad, bovenal is er ruimtelijk sprake
van een flessenhals.
Goois Natuurreservaat

De verspreiding van de zeldzame moerassprinkhaan
in 2007, zoals in beeld gebracht door Rombout de
Wijs. Cruysbergen is na de natuurinrichting
gekoloniseerd. Zowel hier als in het Laegieskamp
gaat het echter om een kleine populatie, die
gemakkelijk uitsterft bij tegenslag. Hervestiging is
niet vanzelfsprekend want de (bron‐)populaties
liggen ver weg: in het Noorderpark en bij het
Hilversums Wasmeer. Verbinding door natuurherstel
in het plangebied kan de (meta‐)populatie versterken
en de kans op uitsterven op de Hilversumse Meent/de
Naardermeer terugbrengen.
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Visie
Overweging
Het Goois Natuurreservaat werkt vanuit een
landschapsecologische benadering van het
natuurbeheer. Bovendien is het GNR zich bewust
van de betekenis van natuurgebieden voor
mensen, die in het Gooi steeds dichtbij en met
velen zijn. Op grond van deze `missie’ Kiest het
GNR als doel van de inrichting van het plangebied
`de ontwikkeling van soortenrijke (half)natuurlijke
habitats in het Koedijkgebied, die `passen’ bij:
• de oorspronkelijke abiotiek
• de positie van het gebied in het landschap,
ecologische verbinding incluis
• de betekenis die het gebied heeft voor mensen
in zijn omgeving.’
Deze 3 bouwstenen worden kort nagelopen.
De abiotiek van het gebied is bijzonder: het
plangebied ligt centraal in de landschappelijke
macrogradiënt van stuwwal naar riviervlakte.
Daarom treedt hier aanzienlijke kwel op, die op
veel plekken ook tot uiting komt in gerijpt
basenrijk grondwater en oppervlaktewater. Dit
hangt mede samen met het mineralenrijke
grindige stuwwalzand direct onder de
bouwvoor.Deze combinatie biedt een uitgelezen
kans voor herstel van soortenrijke natuur. De
abiotiek is echter ook met problemen bedekt,
letterlijk. De bovengrond van het gebied is vrijwel
overal verstoord, mede door aanvoer van grond
van elders. Voedingsstoffen hebben zich vanuit
het recente landgebruik opgehoopt. De
milieukwaliteit van het gebied is dus in beginsel
zeer goed en karakteristiek. Om deze tot expressie
te brengen moet echter eerst de last van het
recente verleden worden weggenomen:
gesaneerd in de letterlijke zin van het woord –
gezond gemaakt.
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Toegang tot het plangebied vanaf de
Hilversumse Meentweg (zuidpunt).
Zichtbaar is het trapveldje, grofweg op
de locatie van de voormalige Batterij
no.1.
Bron: www.tgooi.info

De landschappelijke positie van het plangebied
is niet alleen bijzonder door bovengenoemde
macrogradiënt maar ook door de ligging op de
voormalige Meent en tússen natuurgebieden.
Aan beide zijden van het plangebied liggen
gebieden met een rijke, herstellende natuur.
Aan de noordkant gaat het zelfs om Natura
2000 gebied.
In de gebieden gaat het steeds om schrale
habitats, met een vochtig of nat karakter.
Verbinding van deze gebieden via het
plangebied betekent een forse versterking van
alle drie. Dit vereist een doorgaande verbinding
van Koeiemeent naar Cruijsbergen v.v., met
schrale natte habitats bínnen het plangebied
(stapsteen) en met passeerbare barrières.
De betekenis voor mensen was vroeger anders
dan nu: deze boeiende geschiedenis
Goois Natuurreservaat

ligt deels nog in het plangebied verborgen en
kan weer zichtbaar gemaakt worden. Het
karakter van de Meent past bij de vanuit het
natuurbeleid beoogde schrale en natte
habitats. De Nieuwe Hollandse Waterlinie
toont zich in `Batterij no 1 aan de Koedijk’,
op dit moment alleen in de ondergrond. Bij
de inrichting van het plangebied kan ook de
ligging van de Batterij wellicht opnieuw
zichtbaar gemaakt. In de huidige situatie is
het gebied omringd door mensen en huizen.
Deze kijken vooral uit op het gebied: de
toegang beperkt zich tot een trapveldje. Een
dierenwei is recent gesloten. Door de
functieverandering van landbouw naar
natuur ontstaan kansen voor een boeiender
uitzicht en voor recreatie en educatie gericht
op het bijzondere landschap. Er zijn echter
ook aandachtspunten om onbedoelde hinder
te vermijden
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Streefbeeld
De potenties van het plangebied zijn zo hoog
dat een streefbeeld welhaast uit zich zelf
opdoemt.

te trekken tot voorbij een nieuwe lage stuw in
de uiterste zuidpunt van het gebied en daarop
de wegriolering van de meentweg aan te
sluiten. De randsloot van het plangebied wordt
dan onderdeel van het natuurgebied. De
hoofdwatergang‐status en – beheer kunnen
daarop worden aangepast. Greppels voor de
afvoer van stagnerend zuur neerslagwater
lijken niet nodig omdat het gebied na sanering
geleidelijk afloopt richting de randsloot.

Dit streefbeeld begint met het herstel van de
oorspronkelijke milieukwaliteit. Dit vereist het
`saneren’ van de grote verstoringen van de
afgelopen 50 jaar: de dumping van grond, de
bodemegalisatie, de bemesting en de (lichte)
ontwatering. Grondhypothese voor het
inrichtingsplan is het gebied te ontdoen van z’n
huidige laag opgebrachte en verrijkte grond.
Daardoor komen de oorspronkelijke grove
zandbodems boven te liggen, waarop plaatselijk
een lens van onveraard veen rust. De figuur
hiernaast geeft een indruk van het
uitgangsmilieu dat resulteert na (vlakdekkende)
sanering van de verstoorde bovengrond.
Dit uitgangsmilieu is voedselarm en nat (met
overgangen naar vochtig op hogere delen en
naar periodiek geïnundeerd in lagere delen). De
waterhuishouding hoeft hiertoe nauwelijks
aangepast: de waterpeilen kunnen op
hoofdlijnen hetzelfde blijven als nu, zodat
waterhinder en muggenhinder van de huizen
uitgesloten zijn. De berging in het plangebied
neemt sterk toe, wat het gebied en zijn
omgeving bestendiger maakt voor
klimaatverandering. Wel is het gewenst de
toestroom van water uit de wijk, inclusief het
regenwaterriool, te beperken tot alleen die
zware regenperioden waarin berging
noodzakelijk is. Voor de normale
waterhuishoudkundige situatie is het gewenst
dat het natuurgebied alleen gevoed wordt door
de neerslag en kwel ter plekke. Deze situatie
kan worden bereikt door de
regenwaterrioolduiker uit het noorddeel door
Inrichtingsplan verbinding Koedijk – Gijzenveen

Een pad voor natuurgerichte recreatie en
educatie kan over de lengte van het terrein De
tracering ligt in het zuiddeel voornamelijk in de
hoger gelegen oosthelft. Een veilige
oversteekplaats over de Meentweg kan worden
opgepakt in samenhang met het realiseren van
eenzelfde voorziening voor (andere) dieren,
zoals een langzaamverkeerzone. Voor kleine
dieren kan een faunaduiker met lichtvenster
halverwege nog meer soelaas bieden. Voor
mensen en dieren dient ook détailaandacht te
worden besteed aan de aansluiting in het
noorden, de flessenhals, bij het fietspad dat van
de Meerweg komt.

`Model’ voor basisinrichting: verwijderen van alle opgebrachte en
verstoorde grond, zodanig dat het oorspronkelijke stuwwalzand
weer boven ligt. Bovenstaande figuur toont de resulterende
hoogteligging t.o.v. NAP.

Voor cultuurhistorie en beleving ligt er in de
zuidpunt van het plangebied een uitgelezen
kans om een bijzonder verhaal tot leven te
wekken: het zichtbaar maken van de Batterij
aan de Koedijk. Dit lijkt te combineren met de
ontwikkeling van een trapveldje. Deze
mogelijkheid wordt op de volgende bladen als
`pluspakket’ benoemd. Het pluspakket vereist
mogelijk dat de sanering van de bovengrond
van de zuidpunt vervangen wordt door het
uitgraven van de voormalige fortgracht. Dit
pluspakket wordt in een apart kader uitgewerkt
met inbreng van erfgoeddeskundigen.

Goois Natuurreservaat
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Uitgangsmilieu bij basisinrichting
Door sanering van de verrommelde bovengrond
komen de oorspronkelijke grove zandbodems boven
te liggen, plaatselijk bedekt door een lens van enkel
decimeters veen. De kaart links geeft een indruk van
de verbreiding van het veen en ook van de diepte van
een wat grovere, goed doorlatende grindlaag.
Om te kunnen inschatten welke habitats op deze
bodems tot ontwikkeling kunnen komen, gaan we na
hoe welke grondwaterstanden in het gebied
ontstaan. De kaart rechts geeft hiervan een beeld,
geredeneerd vanuit het huidige slootpeil (‐0,75 cm
NAP). Met name het zuiddeel krijgt een natter
karakter, met enkele laagten die geleidelijk overgaan
in de randsloot. Een kanttekening is dat deze figuur
uitgaat van het model voor basisinrichting, waarin
alle verrommelde grond verwijderd wordt. Met name
in de zuidpunt komt de geroerde bodem deels voort
uit het fort waarvoor apart een benadering wordt
uitgewerkt, mede gericht op het zichtbaar maken van
het erfgoed (pluspakket). De blauwe vlekken in de
zuidpunt zullen derhalve niet op deze manier
verschijnen.
De verwachte grondwaterstanden na sanering (figuur
rechts) combineren we op de volgende bladzijde met
kennis van de hydro‐ecologische standplaatseisen
van vegetatietypen die op deze bodem passen en in
de aangrenzende gebieden ook voorkomen. Deze
combinatie resulteert in een indruk van de natuur die
na basisinrichting kan ontstaan: mogelijke habitats en
hun verbreiding

Basisin‐
Basisin‐
richting:
richting:
toekom‐
toekom‐
stige
maaiveld
hoogte
t.o.v.
slootpeil
(in cm)

De waterkwaliteit bij basisinrichting wordt bepaald
door gebiedseigen kwel‐ en neerslagwater. Door een
stuw in de zuidpunt wordt aanvoer van wijkwater
voorkomen. Een duiker verbindt de ringsloot van de
woonwijk en zorgt voor afvoer van de wegafwatering.

Inrichtingsplan verbinding Koedijk – Gijzenveen
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Verwachte habitats bij basisinrichting
Habitats verschillen in de eisen die ze stellen
aan het waterregime, zowel in termen van
stoffen als in termen van het
waterstandsverloop. Met name bij plasdras‐
condities, zoals in delen van het plangebied na
basisinrichting, kunnen kleine verschillen al
leiden tot verschuivingen in de vegetatie.
Recent is veel kennis over de hydro‐ecologische
standplaatseisen door Runhaar en Jalink
gebundeld ten behoeve van Natura 2000.
Onderstaande tabel is hierop gebaseerd en
geeft een overzicht van habitats die in het
plangebied tot ontwikkeling kunnen komen.
GVG en GLG zijn de gemiddelde
voorjaarsgrondwaterstand respectievelijk
gemiddelde laagste gondwaterstand (=
doorgaans in de zomer)

Op de volgende bladen wordt deze ruwe `basis’
genuanceerd en verder ingevuld. Dit gebeurt op
grond van overwegingen van ecologie, beleving,
recreatie/educatie, praktisch beheer. Op de
krappe ruimte in de flessenhals aan de
noordpunt wordt apart ingezoomd. Hetzelfde
geldt voor de ligging en aard van het fort.
Het geheel resulteert in een integrale
inrichtingsschets

Op basis van deze hydro‐ecologische
Habitats die kunnen ontstaan bij basisinrichting: →
karakteristieken is hiernaast een mogelijke
het saneren van de geroerde bodem en het
realiseren van een gebiedseigen waterkwaliteit
habitatkaart na basisinrichting samengesteld.
Het is een directe vertaling van de
↓ Indicatie van watereisen van natuurlijke habitats
maaiveldhoogtefiguur op het vorige blad
die in het gebied een plek zouden kunnen vinden

Inrichtingsplan verbinding Koedijk – Gijzenveen
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Detailuitwerking
flessenhals

Voorzieningen voor verbinding en beleving
Voor ecologische verbinding gaat het, in
aanvulling op het natuurherstel, primair om het
passeerbaar maken van de barrières (zie ook
blad 20). De grootste daarvan is de drukke
Meentweg. Voorgesteld wordt hier een
faunaduiker of –tunnel onder de weg aan te
brengen, voor dieren tot de grootte van een
das. Voor grotere dieren en voor mensen wordt
door drempels een langzaamverkeerzone
gecreëerd icm een zebrapad. Ter geleiding van
de migratie worden de bosjes aan weerszijden
van de weg vergroot. Dit beperkt ook de
verstrooing van koplampenlicht naar het
natuurgebied. De vergrote bosjes worden zowel
in noordelijke als zuidelijke richting doorgezet
met enkele grotere bomen. Behalve voor
geleiding helpt dit ook bij het enigszins
afschermen van de huizen aan de oostrand die
juist hier `open’ uitzien op het gebied.
Zichtlijnen blijven voor de bewoners behouden.
Een tweede grote barriere betreft de
flessenhals in het noorden. Daar wordt apart op
ingegaan.

Voor beleving kent met name het noorddeel
aandachtspunten, mede doordat hier de wijk
direct overgaat in het gebied. Het noorddeel
biedt in potentie een aantrekkelijk beeld:
enigszins besloten, met hier en daar een
monumentale boom. De rommelige rasters en
gebouwtjes van de voormalige dierenwei zijn
en worden opgeruimd en vervangen door een
aantrekkelijk hek, bv. van kastanjehout, alleen
langs de rand. Dit hek is gemakkelijk
passeerbaar voor wilde dieren. De
monumentale bomen (zomereik) kunnen
uitgroeien, evenals de houtsingels op de rand
van de wijk. Voor de bodem direct aangrenzend
aan de wijk wordt volstaan met het afplaggen
van de zode, teneinde de ergste
voedselverrijking en raaigrasdominantie te
doorbreken. Echte bodemverlaging vindt niet
plaats. Er ontstaat geen open water of
kletsnatte plekken op korte afstand van de
bebouwing.

Bestaande
boom
koesteren

Bestaande
bomenrij
koesteren

Rasters vervangen
door kastanjehout
langs rand
Afgraven
beperken
tot zode
Sloop
hokken

Passage dier
en mens

Nieuwe
boom/
bomengroep

Monumentale eiken in noorddeel.
Op de voorgrond nog een stuk rommelhek
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Heideschapen GNR in het noorddeel. Op de achtergrond
nog opstallen van de voormalige dierenwei
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Passage dier,
op termijn
grazers
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Voorzieningen voor recreatie en educatie
Wandelaars krijgen de gelegenheid voor een
`Rondje Meent’, dat voor de doorzetters
aansluit op de paden van Cruysbergen (Z) en
Koeiemeent (N). De tracering van het voetpad
is zodanig dat afstand wordt gehouden tot
direct aangrenzende bebouwing (bv aan de
oostrand, nabij de Meentweg) en dat
tegelijkertijd een goede indruk kan worden
opgedaan van de diversiteit aan plekken in het
gebied. De tracering ontziet de krappe
flessenhals in het noorden. De uitvoering van
het pad is zodanig dat er jaarrond gewandeld
kan worden, ook door ouderen. De
toegangsregels zijn passend voor een
hoogwaardig natuurgebied: alleen
(natuurgerichte) wandelaars, paden niet
verlaten en honden uitsluitend wanneer
aangelijnd (gestreefd wordt naar opname van
deze toegangsregels in de APV).

Toegang
+ info bij
zitje

Op het trapveldje (35 x 25 m) en bij sterk ijs
mogen de paden uiteraard wel verlaten worden
door spelende en sportende kinderen. Door de
geringe waterdiepte kun je hier waarschijnlijk
eerder en veiliger schaatsen dan elders.
De passage van de Meentweg zal in overleg met
de wegbeheerder uitgewerkt worden. Voor
parkeren is geen ruimte Die wordt ook niet
geboden. Gebiedsinformatie wordt geboden bij
de toegangen, vergelijkbaar met Cruijsbergen.
Voor de informatie over het voormalige fort
wordt nog naar een (vernieuwende) vorm
gezocht.

Passage dier
en mens

Tot direct aangrenzende bebouwing (hier direct ten Z van
de kruising met de Meentweg) bewaart het wandelpad
afstand. Bovendien worden hier enige afschermende
geplant ↓

Periodieke
stroom
Pad licht
verhoogd +
op brug

Schaatsvijver
winter
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Toegang
wandelaars
via
slagboom

trapveldje
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uitgangssituatie

De flessenhals in het noorden

Sloot, diep
insnijdend
langs fietspad

De noordpunt raakt het Koeiemeentgebied slechts
Stuw
over een smal stuk. Juist hier is er sprake van een
(defect)
grote cultuurdruk: passanten op het fietspad, tal
van exoten in het plantsoen, lozingen van
bemalingswater, lage waterpeilen, etc.
Om ruimte te creëren wordt allereerst het raster
verplaats naar de rand van de verharding.
Vervolgens kan het plantsoen/struweel worden
ingezet voor de totstandkoming van de verbinding.
Voorgesteld wordt het bosplantsoen aan de kant
van de wijk te handhaven, maar de tuinplanten
(Kerria, etc.) te verwijderen. De andere helft kan
gekapt en afgegraven aansluitend op de greppel ↓Vanaf het fietspad naar het ZO
blikkend: de niervereniging heeft
die de rand van het plangebied markeert. Zo
een hoog hek. De greppel is
ontstaat een slenk die in verbinding kan worden
ondanks droogte watervoerend ,
gesteld met de randsloot van de Koeiemeent. Dit blijkbaar door aanzienlijke
kan door het fietspad‐talud te doorgraven onder lozingen van bemalingswater
een brugdek voor het fietsverkeer, zodat een
bovenstrooms. De verbinding
doorgaande drasse verbinding ontstaat.
met de Koeiemeent randsloot is

Het peil van de randsloot vd Koeiemeent wordt (niet
meer) gereguleerd door een vermolmde stuw en is
veel te laag. De stuw wordt vernieuwd en daarbij
enkele decimeters opgezet.
In tweede instantie kan de verbinding extra ruimte
krijgen wanneer de niervereniging bereid blijkt de
hekken te vervangen.

Greppel

Raster

Sloot, peil
verhoogd
Stuw
vernieuwd +
verhoogd

Versterking
verbinding
Medewerking
vragen voor
aanpassing hek
Greppel en sloot
verbinden, brug in
fietspad

gestremd

Greppel
Raster naar
buitenrand
verplaatsen
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Kap struweel +
uitgraven
aansluitend op
greppel
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De Koedijk
De Koedijk vormt de grens met de zanderij
Cruijsbergen, over een aanzienlijke lengte.
De dijk is niet alleen een oud landschapselement,
hij heeft ook een natuurlijk karakter met oude
bomen, een kruidlaag lang en aanzetten tot een
zoom/ en mantelbegroeiing van struiken. De dijk is
ter hoogte van de overgang tussen plangebied en
Cruijsbergen in beheer van het Goois
Natuurreservaat.

Voor ecologische verbinding is de Koedijk geen
werkelijke barriere. De luwte en lijnvorm van de
dijk zijn juist van belang voor diergroepen als
dagvlinders en vleermuizen.
Voor wandelaars is de dijk al passeerbaar, ter
hoogte van de uiterste zuidpunt van het
plangebied. Hier kan de wandeling voortgezet
in het plangebied respectievelijk in
Cruijsbergen.
Voor het beheer behoeft de Koedijk op termijn
wel een extra voorziening. Nu is de dijk
veewerend uitgerasterd aan de Cruijsbergen‐
kant. Op termijn, na grondwerk en verschralend
overgangsvbheer, ligt het voor de hand om het
zuiddeel van het plangebied toe te voegen aan
de begrazingseenheid van Cruijsbergen.
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Dit vereist een passagemogelijkheid van de
Koedijk. Dit is enigszins tegengesteld aan de
historische functie, maar ook vroeger is stellig af
en toe vee verweid over de dijk.
De passage kan eenvoudig worden gerealiseerd
door een hek in het veewerend raster aan te
brengen, die toegang biedt tot een corridor over
de Koedijk. In deze corridor wordt de struiklaag
gesnoeid. De locatie kan het best in het veld
bepaald, mede op basis van de ecologische
ontwikkeling van de ondergroei van de dijk.
De figuur geeft een indruk
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De Batterij aan de Koedijk
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een nationaal
project met een bijbehorend nationaal landschap.
Doel is behoud van de linie door ontwikkeling. Voor
de batterij in het plangebied is behoud nog maar
beperkt van toepassing, alleen in de ondergrond zijn
nog structuren aanwezig, maar liggen er uitgelezen
kansen om de vergeten geschiedenis van dit fort
zichtbaar en beleefbaar te maken. En aldus indirect
ook iets te tonen van het oorspronkelijke weidse
drasland van de Meent.
Als aanloop daar naar toe is de locatie van het fort
gereconstrueerd uit oude bronnen en in GIS
gebracht. De figuur links geeft het resultaat. De
weergegeven x/y coordinaten van de hoekpunten
betreffen de buitengrens van de aarden wallen.
Hieronder is een plattegrond aangegeven van de
oorspronkelijke batterij. Hij maakt duidelijk dat de
fortgracht zich uitstrekt tot dicht bij de Koedijk in het
Oosten en overlapt met de randloot in het westen.

Inrichtingsplan verbinding Koedijk – Gijzenveen

In het streefbeeld is reeds aangegeven dat de plek en
rol van de batterij binnen het natuurherstel van het
gebied nader wordt uitgewerkt. Deze uitwerking
vindt plaats met instanties betrokken bij het
nationaal project (enveloppe commissie NHWL). Juist
het communicatie, het verhaal van de batterij, is
daarin belangrijk.
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Binnen dit plan wordt het gebied van fort +
gracht niet verder beschouwd. Ter plekke van het
fort wordt alleen uitgegaan van het verwijderen
van de zode..
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Maatregelen, waaronder beheer
Het integrale inrichingsplan wordt gevormd door de som van de
voorgaande bladen. Hieronder wordt deze som uitgedrukt in maatregelen.
Inrichtingsmaatregelen:
Bodem: Afgraven opgebrachte en verrijkte bodem
Bodem: Afvoeren bodem
Meentweg: faunaduiker (samen met Gemeente)
Meentweg: Oversteekplaats wandelaars en grotere dieren (met Gemeente)
Water: (in overleg met waterschap en gemeente)
ringslootfunctie vervangen door duiker te plaatsen in de huidige randsloot
Wegriolering aansluiten op duiker.
Stuw (laag) in randsloot plangebied, bij kruising met HM‐weg (kruin ca. ‐70
cm NAP, zodat bij piekneerslag wijkwater geborgen kan worden)
Hoofdwatergang‐status randsloot herzien
Beheerbaarheid:
zuiddeel afrasteren als begrazingseenheid, mn noordelijke en zuidelijke
aansluiting op Meentweg
Koedijk: mogelijkheid veepassage creeren (evt. op termijn)
Recreatie/Educatie:
Toegangen voor wandelaars, tourniquets /klaphekken Informatieborden
+toegangsregels
Doelen + Trapveldje van 25 x 35 m verplaatsen naar uiterste zuidpunt
Wandelpad, goed en permanent begaanbaar (rondje Meent)
Aanplant verspreide bomen ter afscherming van relatief nabije bebouwing
Flessenhals bij fietspad Meerweg (samen met Gemeente):
plantsoen kappen (Bussumzijde) respectievelijk
ontdoen van tuinplanten (HM‐zijde),
gekapte deel uitdiepen en aansluiten op randsloot Koeiemeent,
Stuw randsloot vernieuwen en verhogen (overleg met NM),
raster verplaatsen tot direct langs fietspad/openbare weg.
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Fort NHWL (samen met enveloppecommissie en provincie):
Zichtbaar en beleefbaar maken erfgoed – nader uit te werken
Overgangsbeheer:
Inbrengen maaisel van Laegieskamp/Koeiemeent, Cruijsbergen, evt
oostrand Naardermeer (ivm kleine zeggen)
Maaien + afvoeren landvegetatie (verschillende keren per jaar, afstemmen
op gewasproductie)
Maaien + afvoeren van watervegetatie afbouwen naar eens in de 3 jaar een
deel (afstemmen op gewasproductie)
Nabeweiden bij sterke kieming van zwarte els, grauwe wilg of andere:
noorddeel (huidige) schapen
zuiddeel runderen
zuiddeel: Veenlens evt tijdelijk uitrasteren met mobiele electrofence, alleen
wanneer er schade ontstaat door tred
Beheer:
Voortzetten van bovenstaande, naar bevind van zaken het maai‐ en
afvoerbeheer extensiveren.
Noorddeel: mogelijkheid verkennen voor begrazingseenheid met
Koeiemeent (overleg met NM)
Mogelijkheid verkennen voor verruiming flessenhals (overleg
nierpatientenvereniging)
Monitoring:
Vegetatie en fauna zoals gespecificeerd voor natuurbeheertypen.
Grondwaterpeilbuis in oosthelft van zuiddeel en noorddeel.
Peilschaal (oppervlaktewater) in:
Randsloot zuiddeel
Greppel aan rand van het noordddeel (mede ivm kennelijke lozingen vanuit
bronbemalingen
Watersamenstelling randsloot zuiddeel chemisch (liefst ook biologisch): in
overleg met watercshap, 1 x per 3 jaar.
EGV 2 wekelijks, samen met opname peilbuis
Bodem‐pH bij indruk van optredende verzuring
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Bronnen
p.m.
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