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De komst van Zonneroosje geeft aan dat het 
klimaat wat warmer wordt in de IJstijd. 
(foto: Henny Brinkhof)

Ligging van Het Bloemen-
dal (rode vierkant) aan 
de westkant van Nijme-
gen.

1. Geologie van het Bloemendal

De Bodem, die in Bloemendal aanwezig is, 
is op de STIBOKA bodemkaart van 1966 
getypeerd als : KRn2g VI. Het is oude rivier-
kleigronden: type zware zavel  met grond-
watertrap VI dwz gem hoogste grondwater-
stand 40-80 cm en gemiddelde laagste meer 
dan 120 cm.
Dit type oude kleibodem is in Nederland 
heel zelden aan de oppervlakte te vinden. 
Het heeft een bijzondere ontstaanswijze. Om 
die te begrijpen, moeten we terug naar het 
laatste deel van de laatste ijstijd. 
Gedurende die laatste IJstijd , Weichselien 
(115.000 – 11.700 j BP) stroomden de Rijn 
en de Maas gezamenlijk  door het gebied 
en vormden een zgn vlechtende rivier met 

een bedding van wel 11 km breedte, althans 
tijdens de koudste periode van die ijstijd. 
Het woest stromende  water vormde in die 
bedding talloze ondiepe geulen die zich 
steeds verlegden, kenmerkend voor vlech-
tende rivieren. Zij zetten daar grof zand en 
grind af. In tegentelling tot de voorlaatste 
ijstijd (Saalien), bereikte in het Weichselien  
het landijs Nederland niet. 
Net als tijdens alle andere ijstijden, zat de 
koudste periode van het Weichselien in de 
tweede helft ervan. Tijdens deze fase, het 
laat pleniglaciaal (29.000 jaar-12.450 jaar 
geleden) was het zo koud, dat de begroei-
ing bijna verdween. Er is dan sprake van een 
poolwoestijn, waarbij geen gesloten vegeta-
tiedek meer aanwezig was, maar alleen nog 
losse planten die het op luwe plaatsen nog 
konden uithouden. Zelfs de meest geharde 
dieren, konden in een dergelijk extreem 
klimaat niet overleven en waren naar het 
Zuiden getrokken. Pas in de buurt van de 
Middellandse Zee stonden de eerste bossen.
Het einde van het Pleniglaciaal kenmerkt zich 
doordat tussen 12.900 – 12.450 jaar geleden 
een vegetatie begint te vormen van licht-
minnende grassen met kruiden als van het 
geslacht van Alsems (Artemisia) gaan toe-
nemen. Ook zonneroosjes, diverse soorten 
Zuring (Rumex), Ruit  (Talictrum),  Weegbree 
(Plantago) en Ganzenvoetfamilie (Chenopo-
diaceae) nemen flink toe en geven aan dat 
het warmer werd. 

Beheerplan Bloemendal
Bloemendal is een klein natuurterreintje dat onderdeel uitmaakt 
van het grotere stadspark Staddijk dat ligt tussen de wijk Duken-
burg en de A73 te Nijmegen. Het terreintje herbergt een bijzon-
dere flora, die bestaat uit een zeer soortenrijk nat, schraal grasland. 
De bijzondere ontstaansgeschiedenis en voormalig landgebruik 
heeft geleid tot dit natuurpareltje.  Probleem is het beheer ervan. 
Niet adequaat beheer heeft gezorgd dat een forse opslag van 
struweel heeft plaatsgevonden, die wanneer die verder uit de hand 
loopt de biodiversiteit op termijn bedreigt. Deze notitie beschrijft 
het gebiedje en biedt handvatten voor een duurzaam beheer.
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Invloed Rijn verdwijnt gaandeweg 
Al aan het begin van het Weichselien 
(115.000-11.700 jaar geleden) lukte het de 
Rijn  ten noorden van Montferland de stuw-
wal te doorbreken. Een nieuwe stroomgeul 
loopt vandaar uit naar het zuidoosten om  
zich ten westen van Nijmegen bij het grote 
zuidelijke Rijn/Maas dal te voegen. Hierdoor 
neemt het belang van de Rijn in de zuidelijke 
bedding wat af. Toen het de Rijn vervol-
gens  in het midden van het Weichselien de 
stuwwal bij Kleef doorbrak en daar verder 
uitgroeide, werd het belang van de Rijn ten 
opzichte van de Maas een stuk minder: de 
kracht van het vlechtende rivierenstelsel nam 
daardoor flink af.
Dan gebeurde er nog iets, de opwarming 
zette door en er ontstond een warme 
periode binnen de IJstijd het zgn Bölling 
-Alleröd interstadiaal (14.700-12.900 BP). 
Het Bölling-Alleröd interstadiaal kenmerkte 
zich door relatief warme zomers  met een juli 
temperatuur van rond 15-18ºC. Uit onder-
zoek aan fossiele kevers blijkt dat die zelfs  
gaandeweg nog een beetje hoger werd. 
Ook zijn de winters relatief zacht. De gemid-
delde januaritemperatuur lag tussen -16 en 
+4ºC. In dit relatief warme klimaat konden 
zich weer bomen vestigen, eerst zachte 
berken en later ook Grove den. Doordat de 
gemiddelde temperatuur boven nul kwam 
verdween de permafrost langzaamaan. Zo-
lang er permafrost in de bodem zit, kan het 
water moeilijk wegzakken wat gunstig was 
voor de Zachte berk. Wanneer de perma-
frost verdween en de afwatering verbeterde 
werd het droger en verdrong de Grove 
den de berken. Door het verdwijnen van 

de permafrost, verloor de Maas/Rijn ook zijn 
vlechtende karakter en werd het een interme-
diaire rivier, die het midden houdt tussen een 
meanderende en een vlechtende rivier. Het 
aantal rivierarmen nam sterk af en ze werden 
dieper. Het Wijchens was zo’n rivierarm, 
waarschijnlijk relatief ver verwijderd van de 
hoofdstroom. Alleen bij hoog water, trad 
deze rivier nog uit zijn stroomgeulen en zet 
het rustige, over het land uitvloeiende water 
fijn sediment af: vlakbij de rivierarm in de bui-
tenbocht was dat nog enigszins zandige zavel, 
maar verder weg, op de meest rustige plaat-
sen en in de binnenbocht van het Wijchens 
ven komklei. We kunnen dit mooi zien bij de 
bodems bij het Wijchens ven. Waarschijnlijk 
werd aan het einde van het stadiaal de tak 
van het Wijchens ven al afgesloten en liep de 
bedding van de Maas een stuk zuidelijker nog 
ten zuiden van de huidige Hatertse Vennen.  
Toch is de ijstijd hier niet mee niet ten einde. 
De kou keerde terug en er volgde opnieuw 
een koude periode: het Late Dryas

De koudeperiode: Late Dryas
De gemiddelde julitemperatuur zakte  tijdens 
het late Dryas  (12.900-11.700 BP)  naar 10 
tot 11ºC, terwijl de gemiddelde januaritem-
peratuur tussen -15 en -7º C lag. Die klimaats-
verslechtering betekent een gemiddelde 
jaartemperatuur onder nul graden Celsius. 
Dat leidt tot vorming van  permafrost in de 
bovenste bodemlaag en omdat water niet 
meer kan wegzakken  leidt dat in het voorjaar 
in heuvelachtig gebied tot modderstromen 
die in de rivier uitkomen en dus tot meer se-
dimentatie. Hierdoor krijgt de rivier opnieuw 
een vlechtend karakter. Door het koudere 

Vlechtende rivier
(foto: Henny Brinkhof
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en bleef die klei gewoon begroeid. 
De Maas bevatte tijdens deze vlechtfase in 
de ijskoude winter geen water, maar in de 
zomer voerde de rivier grote hoeveelheden 
smeltwater af met veel sediment. In de winter 
en het voorjaar lag de bedding dus groten-
deels droog en sterke westen en zuidwes-
tenwinden bliezen het zand op, dat aan de 
oostkant en de noordoostkant van de rivier 
door de vegetatie op de komkleilaag inge-
vangen werd. Net als tegenwoordig speelde 
de begroeiing toen een cruciale rol bij het 
vastleggen van het zand en daarmee bij de 
duinvorming. Zo stoven aan de oostkant en 
noordoostkant van de Maas duinen op. Zo 
zijn de duincomplexen van de Hatertse ven-
nen ontstaan. 

Ten noorden van dat duinencomplex, waar 
de afgesneden geul, het tegenwoordige 
Wijchens Ven lag, bleef de klei de daar eer-
der afgezet dus aan de oppervlakte liggen, 
want het stuifzand was al eerder vastgelegd. 
In de loop van de tijd raakte die klei ontkalkt 
door de regen. Dat is niets bijzonders en 
gebeurt altijd na verloop van tijd. De kou-
deperiode die heerste in het Late Dryas had 
nog meer gevolgen.
Door de extreme kou in de winter, werd de 
klei ieder jaar opnieuw sterk gevriesdroogd. 
Daardoor veranderde de eigenschappen 
van de klei. Hierdoor kreeg de klei een 

De bodemkaart van 
Bloemendal en omgeving 
(Stiboka 1966)

klimaat gaat de Grove den achteruit, maar 
verdwijnt niet. Er ontstaat een mozaïek van 
struiktoendra, Kraaiheide.
Omdat de Rijntak in die tijd bijna uitge-
speeld was, bleef de vlechtende Maas bin-
nen de smallere bedding van het Het Bölling-
Alleröd interstadiaal, verbreedde hooguit 
wat aan de randen door oeverafkalving. De 
11 km brede bedding werd lang niet meer 
gehaald. Het fijne materiaal dat eerder  in het 
hoofdstroomdal was afgezet: klei, fijn zand en 
plaatselijk wellicht ook wat laagveen, wordt 
door het woeste water binnen die bedding 
losgewoeld en afgevoerd. Buiten die ruige, 
vlechtende bedding bleef de klei uit het 
Bölling-Alleröd interstadiaal gewoon liggen 

Dryas of Achtster, het 
plantje waar het geologi-
sche tijdvak aan het einde 
van de IJstijd genoemd is. 
Dit hoogalpiene plantje 
groeide indertijd in Ne-
derland.
(Foto Henny Brinkhof)
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zeer dichte, niet-elastische structuur met 
kleine en weinig poriën. Dit proces van 
‘extreme rijping’ is irreversibel. Het geringe 
poriënvolume verklaart ook waarom de 
oude rivierklei droger en minder water-
doorlatend is dan jonge klei; de grond is 
zo compact dat er weinig ruimte is voor 
water. Regenwater kan minder snel weglo-
pen in de bodem. Aan de andere kant zijn 
de kleine poriën een voordeel in tijden 
van droogte, want dan hebben zij juist 
een grotere capillaire werking dan grote 
poriën en treedt minder snel verdroging 
van het gewas op. De compactheid wordt 
nog extra versterkt doordat de glaciale 
bodems weinig organische stof bevatten.

Deze oude rivierklei is heel taai en moeilijk 
te bewerken en lijkt daarin meer op leem. In 
oudere literatuur wordt die klei ook aange-
duid als leem. Het is een zeldzame kleisoort 
in Nederland. Dat komt omdat de meeste 

van deze klei bedolven is geraakt onder 
jongere kleipakketten. Dat heeft te maken dat 
het westen van Nederland daalt. Het oostelijk 
deel stijgt juist, waardoor de klei daar hoger 
komt te liggen op de zgn Maasterrassen. Het 
knikpunt ligt hij Heumen, en dat is zeer dicht-
bij het Bloemendal. Hierdoor ligt de oude 
rivierklei in de Staddijk nog op zijn dezelfde 
plaats als waar hij ontstaan is: aan de opper-
vlakte, vlakbij de grondwaterspiegel. 

Holoceen (11.700 BP- heden)
Rond 11.700 jaar geleden veranderde het 
klimaat en kwam de ijstijd definitief ten einde. 
Eerst zien we weer berkenbossen verschijnen, 
gevolgd door dennenbossen, die daarna 
weer plaats maken voor loofbossen (ca 9.000 
jaar geleden). Het Wijchens ven groeit dicht 
met veen: eerst laagveen en later hoog-
veen. Op oude kaarten staat het vermeld als 
Wijchens Veen. De mens heeft het Wijchens 
ven later ontveend en het veen gebruikt als 
brandstof. Ook de omgeving ervan is voch-
tig. Lange tijd was het moeilijk het gebied te 
ontwateren. Dat gebeurde door een geulen-
stelsel aan te leggen voorzien van sluizen. Zo 
konden compartimenten na het openen van 
een sluis snel ontwateren. Het gebied rond 
het Wijchens ven was pas laat aan de beurt, 
waardoor het gebied tot laat in het seizoen 
nat bleef.  De moeilijk te bewerken oude 
kleigrond in de omgeving was in gebruik 
als nat, schraal hooiland. Een groot deel van 
het gebied was overigens helemaal nog niet 
ontgonnen. Hier groeide broekbos.  Pas in 
1917 werd begonnen met de bouw van een 

De eerste berkenbosjes 
waren zeer open en niet 
hoger dan 6 meter 
(Foto: Henny Brinkhof)

Stugge oude rivierklei
(Foto Henny Brinkhof)

Het grootste deel van 
het gebied bestond tot 
begin 20ste eeuw uit 
kletsnat broekbos. 
(Foto: Henny Brinkhof)
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stoomgemaal bij Appeltern in de Blauwe 
wetering, waardoor de afwatering versnelde 
en ook de gebieden rond het Wijchens ven 
vlotter afwaterden. Pas toen werd het mo-
gelijk de broekbossen te ontginnen en werd 
het mogelijk de hooilanden om te zetten in 
productievere weilanden. 

2. Het Bloemendal

Op oude topografische kaarten is goed te 
zien hoe het Bloemendal in de loop van de 
laatste twee eeuwen gebruikt werd. Op de 
eerste kaart van 1805 is niet zoveel te zien, 
wel dat het gebied in open terrein ligt en 
dat het waarschijnlijk grasland is. De kaart 
van omstreeks 1850 zien we dat het Bloe-
mendal bestaat uit grasland omgeven door 
nat bos: broekbos. De ondergrond lijkt sterk 
op die ten zuiden van het Wijchens Veen, 
dus waarschijnlijk zijn ook dit natte hooilan-
den. De kaart van 1880, die voor het eerst 
in kleur is, geeft hetzelfde beeld. Zo ook de 
kaarten van 1901, 1920, 1933. Wel zien we 
dat in 1933 grote stukken van het broek-

Historische topografische 
kaart van 1925 geeft aan 
dat er ten zuiden van de 
Wijchens Ven moerassen 
en graslanden liggen. 
Rond de Vendijk liggen 
graslanden. Gezien de lig-
ging zijn dat natte, schrale 
graslanden.

Vetblad, een vleesetend 
plantje is extreem zeld-
zaam geworden in Neder-
land. Het is algemeen in 
Het Bloemendal.
(Foto Cyril Liebrand)

bos ontgonnen zijn. De kaart van 1960 laat 
zien dat bijna al het broekbos dan inmiddels 
verdwenen is, maar Bloemendal is nog steeds 
grasland. Op de kaart van 1973 zien we de 
eerste bebouwing van Lankforst en Meyhorst. 
De kaart van 1980 laat zien dat Aldenhoff ge-
reed is en we zien er de eerst aanzet van het 
staddijk aan de noordkant. Het Bloemendal-
perceel is nog steeds weiland. De kaart van 
1987 laat een geheel ingericht stadspark zien. 
Ook de A73, die dat jaar geopend is, staat 
op de kaart, evenals de Berendonk. Daarna 
verandert er niets meer. De naam Bloemendal 
is niet afkomstig van de bloemenweelde van 
het terreintje, maar is vernoemd naar de ach-
ternaam van een gemeenteambtenaar, die in 
de begintijd zich veel met dit gebiedje heeft 
bezig gehouden. 
Het perceel van Bloemendal is dus tenminste 
de laatste 200 jaar grasland geweest. Dat 
wil niet per se zeggen dat het toen nog een 
mooi, schraal hooiland was, want tijdens die 
tweehonderd jaar heeft er een landbouwre-
volutie plaatsgevonden. De blauwgraslanden 
bij het Wijchens Ven zijn door ontwatering 
en bemesting sterk aangetast en grotendeels 
zelfs verdwenen. Henny Brinkhof en Ingrid 
Claessen hebben tijdens hun doctoraalstudie 
biologie aan de Universiteit van Nijmegen in 
1979 onderzoek gedaan aan percelen aan de 
zuidwestzijde van het Wijchens Ven. Percelen 
aan de noordkant van de Vendam waren he-
lemaal verarmd. Het waren Engels raaigrasvel-
den met Ruw beemdgras en Veldbeemdgras 
domineerden met voorts Gestreepte witbol, 
Veldbeemdgras, Kweekgras en een beetje  
Rood zwenkgras. De enige kruiden die er 
groeiden waren Paardenbloem, Scherpe bo-
terbloem en Witte Klaver. Percelen ten zuiden 
van de Vendam vonden ze nog wat restanten 
van de natte schraalland. Hier vonden ze nog 
wat natte, schrale plekken met Knoopkruid, 
Wilde bertram, Zeegroene muur, Lidrus, Ha-
zenzegge, Ruige zegge, Reukgras, Moeraswal-
stro, Veelbloemige veldbies, Moerasrolklaver, 
Moerasspirea en Echte koekoeksbloem. Er 
was niet veel meer over van de natte, schrale 
graslanden van weleer, maar de restanten 
gaven wel aan dat ze er geweest waren. 
Het is goed mogelijk dat op de percelen 
waar nu Bloemendal ligt ook nog dergelijke 
restanten over waren. In dat geval waren er 
zeker nog kiemkrachtige zaden aanwezig in 
de zaadbank van soorten die niet veel eerder 
verdwenen waren. 



Beheerplan Bloemendal

8



9

Wel is het gebied bij de inrichting van het 
park helemaal op de schop gegaan. Er zijn 
waterpartijen gegraven die de vlechtende 
rivieren van weleer symboliseerden, er zijn 
dijkjes aangelegd voor fiets- en wandelpa-
den. Ook midden in het Bloemendal is een 
greppel gegraven, waardoor het perceel in 
tweeën is gedeeld. In de oostelijke helft is 
grond weggegraven. Daarbij is plaatselijk de 
oude kleibodem verdwenen en het onder 
liggende zand tevoorschijn gekomen. In 
het westelijke perceel is naast een verlaging 
een heuveltje van klei opgeworpen of niet 
vergraven. Door de graafwerkzaamheden is 
onbedoeld de voedselrijke toplaag van het 
perceel gehaald wat gunstig was voor het 
herstel van natuur. 

Het terrein kenmerkt zich door een groot 
aantal gradiënten: o.a. van droog naar nat en 
van voedselarm naar voedselrijk. De vegeta-
tie heeft zich hieraan aangepast. Met name 
op de voedselarme delen van het terrein 
die zowel nat als droog kunnen zijn groeien 
momenteel zeldzame plantensoorten. Deze, 
merendeels laagblijvende, weinig concurren-
tiekrachtige soorten kunnen zich handhaven 
doordat de biomassaproductie er erg laag is 
als gevolg van een lage beschikbaarheid van 
voedingsstoffen.

Op de schrale, natte ondergrond konden 
daardoor soorten van schrale omstandighe-
den kiemen en keerde een flink deel van de 
voorheen mogelijk verloren soorten terug. 
Waarschijnlijk zijn ook enkele soorten door 
mensen teruggebracht. Dat geldt waarschijn-
lijk voor oa Vetblad en Kievitsbloem.
Op de ietwat droge, zandige delen ging 
Struikheide en Stekelbrem. Doordat het 
terrein regelmatig gemaaid werd, kon de 
vegetatie zich handhaven en zelfs verbeteren. 
Zo is een prachtig natuurgebiedje ontstaan 
met onwaarschijnlijk veel plantensoorten. 
In de bijlagen twee soortenlijsten van plan-
ten gemaakt door Gerard Dirkse c.s. van de 
KNNV afd Nijmegen. De aantallen gevonden 
soorten op zo'n klein oppervlak is enorm. In 
2012 vond hij 145 soorten waaronder ook 
een aantal zeldzame soorten, meestal soor-
ten die hoge eisen stellen aan hun omgeving 
is groot.

Links: historische kaarten 
van Bloemendal en om-
geving. Het rode blokje 
geeft de ligging van Het 
Bloemendal aan.
(Kaarten: ESRI Neder-
land)

Moeraswespenorchis 
komt plaatselijk massaal 
voor in Het Bloemendal.
(Foto Cyril Liebrand)

Opslag dreigt uit de hand 
te lopen. 
(Foto Cyril Liebrand)
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Notabene
•	 De	aanwezigheid	van	Vetblad	wil	niet	au-

tomatisch zeggen dat er sprake is van het 
Knopbies-verbond 9Ba en daarbinnen de 
associatie van Vetblad en Vlozegge 9Ba2. 
Vetblad kan immers zijn gezaaid en zich 
met kunst en vliegwerk hebben kunnen 
handhaven.

•	 De	aanwezigheid	van	Blauwe	knoop	wil	
niet automatisch zeggen dat er sprake is 
van het verbond van Biezenknoppen en 
pijpenstrootje 16Aa en daarbinnen de 
associatie Blauwgrasland 16Aa1. Blauwe 
knoop kan immers zijn gezaaid of met 
maaisel zijn ingebracht en zich vervolgens 
in redelijke mate hebben kunnen handha-
ven.

•	 De	aanwezigheid	van	Dopheide	zou	kun-
nen duiden op de associatie van Gewone 
dophei 11Aa2 van het Dophei-verbond 
11Aa. Deze associatie groeit vooral op 
voedselarme, vochtige tot natte, soms 
leemhoudende zandgronden.

•	 De	aanwezigheid	van	Struikheide	en	
Stekelbrem duiden op de associatie van 
Struikhei en Stekelbrem 20Aa1 van het 

verbond van Struikhei en Kruipbrem 
20Aa. Deze associatie groeit vooral op 
droge Pleistocene zandgronden met trage 
afbraak van organisch materiaal.

Afgraven van de bodem tijdens de inrichting 
leidt ook tot opslag van struiken en bomen 
op de kale bodem, zoals Wilg, Zachte berk 
en Zwarte els. Wanneer dan geen maaire-
gime gehanteerd wordt, krijgt die opslag snel 
de overhand. Maar ook als het maairegime 
niet strikt jaarlijks wordt uitgevoerd krijgen 
bomen en struiken de overhand. Uiteindelijk 
kan dat ertoe leiden dat veel lichtminnende 
schraallandsoorten in de problemen ko-
men en verdwijnen. Opslag van struiken en 
bomen dient dus systematisch en met vaste 
regelmaat aangepakt te worden.

3. Beheer

Jaarlijks maaien met nabegrazing door 
schapen
Om dergelijke bloemrijke natte schraallanden 
goed te beheren, moeten ze in ieder geval 

Gedetailleerde kaart van 
Het Bloemendal



11

jaarlijks gemaaid worden en het maaisel 
afgevoerd te worden. Dit zorgt voor ver-
schraling van de bodem, een voorwaarde 
voor een soortenrijke begroeiing, maar ook 
dat de opslag van bomen en struiken onder 
controle blijft en de zaak niet dichtgroeit. 
De schapenbegrazing die enkele jaren heeft 
plaatsgevonden, heeft niet geleid tot afname 
van opslag, omdat schapen de berkenopslag 
ongemoeid laten en ook de snelgroeiende 
wilgen en zwarte elzen niet voldoende aan-
pakken. Momenteel vormt opslag dan ook 
een groot probleem. De opslag is door te 
onregelmatig maaibeheer behoorlijk uit de 
hand gelopen en begint flink te domineren. 
Uit ervaring blijkt dat met jaarlijks maaien 
de Zwarte els terug te dringen is. Bij berk en 
wilg is eenmaal maaien vaak net niet genoeg 
om die opslag effectief terug te dringen. 
De tijd van maaien is van belang bij de 
bestrijding van opslag. Wanneer dat medio 
augustus/begin september gebeurt, heeft 

Niet gemaaid heideveldje
(Foto Cyril Liebrand)

Niet gemaaid gagelstru-
weel.
(Foto Cyril Liebrand)

dat de meeste impact op de opslag. Daarna 
lopen de boompjes en struiken weer uit. Vol-
gens herder Bart Willers eten schapen de op-
nieuw uitgelopen, jonge blaadje van de berk 
en wilg dan wel op. Dus als er in oktober 
nabegrazing plaatsvindt, krijgen ze opnieuw 
een klap. Voordeel van dit beheer is dat 
half augustus/ begin september de meeste 
kruiden in het terreintje al uitgebloeid zijn en 
zaad gezet hebben. 

Sommige plekken minder vaak of niet 
maaien, maar wel van opslag ontdoen
Voor sommige plekken is het niet gunstig om 
ze ieder jaar te maaien. Dat geldt bijvoor-
beeld voor plaatsen waar droge en natte 
heide groeit. Deze delen dienen minimaal 
eenmaal per jaar (kortdurend) te worden 
begraasd. In sommige jaren kan een kortdu-
rende begrazing (ver) voor het bloeiseizoen 
noodzakelijk zijn om de opslag van bomen 
en struiken teniet te doen.  Deze terrein-
gedeelten hunnen om de twee of drie jaar 
meegemaaid te maaien. Ook is het goed om 
sommige plekken van het schraal grasland 
niet jaarlijks te maaien. Op die plekken kun-
nen laat bloeiende soorten als Blauwe knoop 
zich ook blijven verspreiden. Ook worden 
dan in de vegetatie overwinterende insecten 
gespaard. 
Op het oostelijke perceel is ook een plek 
waar fraai ontwikkeld gagelstruweel staat. 
Ook dat dient gespaard te worden. Het is 
wel zaaks om op al deze gespaarde gespaar-
de delen de ongewenste opslag handmatig 
zoveel mogelijk weg te knippen. 

Niet gemaaid sporkehoutstruweel.
(Foto Cyril Liebrand)
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Op diverse plekken staat er ook opslag van 
Sporkehout. Deze struik is ook gewenst, 
door op enkele plekken Sporkehout te spa-
ren. Deze kunnen dan uitgroeien tot kleine 
solitaire struikjes.
Op het westelijke perceel staan nogal wat 
grote wilgen die afgezet zijn, maar waarvan 
de stompen niet verwijderd zijn. Zij lopen 
niet alleen uit, maar vanwege die dikke 
stronken kunnen ze ook niet gemaaid wor-
den. Het voorstel is om één wilgenbosje te 
laten staan en te laten uitgroeien en de rest 
op te ruimen.

Rietranden
Riet vormt bij beide percelen een groot deel 
van de begrenzing. In 2018 is een flink deel 
ervan mee gemaaid. Dat kon omdat de maai-
balk aan één kant een meter uitsteekt. Het 
voorstel is om dat ieder jaar zo te doen. Een 
vrij smal deel van het riet blijft dan staan. De 
vraag is of dat gewenst is of niet. De enige 
mogelijkheid om dat strookje aan te pakken, 
is in de winter als de grond bevroren is.

Herstelbeheer en extra drukbegrazing in 
gekapte bosje
Ook is het van belang dat het gebiedje niet 
te klein wordt doordat struweel vanuit de 
randen oprukt. Het gebiedje is met  ca 1,2 
ha eigenlijk al erg klein en daardoor gevoelig 
voor invloeden van buitenaf: oprukkend 
bos, ammoniakdepositie, weerschommelin-
gen. Van die 1,2 ha  is door Ketelwald BV in 
2018 0,78 ha gemaaid en door vrijwilligers 
van het IVN afgevoerd.  Om het terreintje 
wat groter en robuuster te maken is enkele 
jaren geleden in de zuidoosthoek van het 
terreintje wat bos gekapt, Ongeveer 0,36 ha. 
Op die plek is veel opslag van braam op-

gekomen. Dit deel van het terrein kon niet ge-
maaid worden omdat er nog grote boomstro-
ken stonden. Die dienen eerst weggefreesd 
te worden. Na dit eenmalige herstelbeheer 
kan dit terreindeel daarna gemaaid worden 
(wat overigens niet meevalt vanwege de 
braamopslag). Wanneer dit terreingedeelte 
daarna flink nabegraasd wordt met schapen, 
door er bijvoorbeeld een nachtvak van te 
maken, dan wordt de braam door die extre-
me drukbegrazing sterk afgevreten. Wanneer 
die woekerende soort zo enkele jaren door 
extra druk onder de duim gehouden wordt 
en de groeikracht verdwijnt, kan ook dat 
deel onder het reguliere maaibeheer met 
nabegrazingsronde met minder druk mee-
genomen worden. Voordeel van dit gecom-
bineerde  beheer is dat er dat in de staddijk 
een groot deel van het jaar toch al een kudde 
schapen graast en dit perceeltje makkelijk 
meegenomen/ingepland kan worden.
De combinatie maaien en afvoeren en nabe-
grazing met schapen is waarschijnlijk voldoen-
de om de opslag terug te dringen. Wanneer 
dat onverhoopt niet voldoende werkt, kan 
ook nog heel vroeg in het seizoen, nog voor-
dat de orchideeën uitgroeien, begin april nog 
een korte begrazingsronde plaatsvinden als 
de boompjes net uitlopen. Het precieze tijd-
stip luistert wel heel nauw: de struikjes moe-
ten net uitgelopen zijn, maar de orchideeën 
nog niet, maar in eerste instantie is maaien 
omstreeks half augustus/ begin september, 
gevolgd door nabegrazing met schapen half 
oktober een goede beheeroptie.

Inzet vrijwilligers
De inzet van vrijwilligers is zeer gewenst (en 
eigenlijk onmisbaar) maar kan niet worden 
gegarandeerd. Wat te doen als er geen vrij-
willigers beschikbaar zijn om het maaisel af te 
voeren?

Het maaiwerk in 2018
Het maaiwerk is in 2018 op 19 oktober 
uitgevoerd met een moderne eenassige 
maaier, merk Brielmaier, voorzien van een 3,5 
m brede maaibalk. Hiermee kan in ca 3-4 uur 
het perceel gemaaid worden. Daarna is het 
maaisel door vrijwilligers op wiersen geharkt 
en op een lichtgewicht kar met minitrekker af-
gevoerd. De kar is voorzien met dubbel lucht 
zodat er niet snel sporen gereden worden. 
Buiten het terrein is het maaisel op een hoop 
gelegd, zodat het daar door de gemeente 

Boomstronken moeten 
weggefreesd.
(Foto Cyril Liebrand)

Maaier in actie.
(Foto Cyril Liebrand)
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Met vrijwilligers van het 
IVN en minitrekkercom-
binatie wordt maaisel 
afgevoerd.
(Foto Cyril Liebrand)

opgehaald kan worden. Dat uitrijden met 
hulp van 10-12 vrijwilligers bleek niet in één 
dag haalbaar. Het maaisel van het zuidelijke 
perceel werd toen helemaal opgeruimd, 
maar van het noordelijke perceel was pas 
de helft van het maaisel op wiersen gezet. 
Daarom moest de kar/minitrekkercombinatie 
nog een keer terugkomen. Dat gebeurde 
op 17 november. Toen werd naar schatting 
in iets meer dan één werkochtend de rest 
opgeruimd. De route die de minitrekkercom-
binatie aflegde was zoveel mogelijk langs de 
rand van het perceel, waarbij zoveel mogelijk 
de plaatsen met veenmos gespaard werden.
Een deel van de opslag tussen het gagelstru-
weel werd handmatig weggeknipt.

Voorstel uitvoering
Het zou ideaal zijn als vrijwilligers het werk in 
één dag zouden kunnen klaren. Gedacht om 
in twee opeenvolgende dagen het werk uit 
te voeren, zodat het materieel maar éénmaal 
gebracht en gehaald hoeft te worden. 
De maaier met kar en hooischudder worden 
door middel van een dieplader gebracht op 
dag 1. Het gewas wordt gemaaid en vervol-
gens met een bandhooischudder op wiersen 
gezet. 
Het materieel moet daarna een nacht veilig 
gestald worden. Mogelijk is dat achter de 
hekken van de sportclub een goede optie. 
Op dag twee komen de vrijwilligers. Met 
behulp van de minitrekker met kar wordt het 
maaisel op een hoop net buiten het terrein 
gezet. 
De beste tijd voor het maaiwerk ligt tussen 
half augustus en half september. De nabegra-
zingsronde van de schapen kan eind oktober, 
begin november plaatsvinden.

Plan van aanpak (PvA)

2019
•	 Voorjaar:	0,36	ha*:	stobben	worden	weg-

gefreesd
•	 Zomer	(piek	van	biomassaproductie:	me-

dio juni): 0,36 ha: verruigd grasland wordt 
gemaaid en maaisel afgevoerd

•	 Eind	augustus/begin	september:	hoogbe-
groeid deel van terrein (matige tot zeer 
hoge biomassaproductie) wordt gemaaid 
en maaisel afgevoerd (evt. incluis 0,36 ha)

•	 September:	laagbegroeid	deel	van	terrein	
(lage tot zeer lage biomassaproductie) 
wordt nabegraasd

2020-2023
•	 Zomer	(piek	van	biomassaproductie):	0,36	

ha: verruigd grasland wordt gemaaid en 
maaisel afgevoerd

•	 Eind	augustus/begin	september:	hoogbe-
groeid deel van terrein (matige tot zeer 
hoge biomassaproductie) wordt gemaaid 
en maaisel afgevoerd (evt. incluis 0,36 ha)

•	 September:	laagbegroeid	deel	van	terrein	
(lage tot zeer lage biomassaproductie) 
wordt nabegraasd

*	0,36	ha	=	3.600	m2	=	72	x	50	m	(t.b.v.	
maaien met bosmaaier en afvoer maaisel)
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Samenvattend

Herstelbeheer
•	 Enkele	jaren	geleden	is	in	de	zuidoost-

hoek van het terreintje wat bos gekapt: 
ca. 0,36 ha. Hier is veel opslag van braam 
opgekomen. Dit deel van het terrein kan 
momenteel niet worden gemaaid omdat 
er nog grote boomstroken staan. Deze 
dienen eerst weggefreesd te worden.

•	 Na	dit	eenmalige	herstelbeheer	wordt	
dit terreindeel gemaaid (wat niet meevalt 
vanwege de braamopslag).

Ontwikkelingsbeheer
•	 Dit	terreindeel	dient	daarna	flink	nabe-

graasd te worden met schapen; bijvoor-
beeld door er een nachtvak van te maken, 
dan wordt de braam door die extreme 
drukbegrazing sterk afgevreten.

•	 Wanneer	de	braam	op	deze	wijze	en-
kele jaren door extra druk onder de 
duim gehouden wordt en de groeikracht 
verdwijnt, kan ook dat deel onder het 
reguliere maaibeheer met nabegrazings-
ronde meegenomen worden. Voordeel 
van dit gecombineerde  beheer is dat er 
in Staddijk toch al een kudde schapen 
graast in een groot deel van het jaar en 
dit perceeltje makkelijk meegenomen kan 
worden.

Instandhoudingsbeheer
•	 De	combinatie	maaien	en	afvoeren	en	

nabegrazing met schapen is waarschijnlijk 
voldoende om de opslag terug te drin-
gen en de nu aanwezige plantensoorten 
te behouden. Wanneer dat onverhoopt 
niet voldoende werkt, kan ook nog heel 
vroeg in het seizoen, nog voordat de or-
chideeën uitgroeien, begin april nog een 
korte begrazingsronde plaatsvinden als 
de boompjes net uitlopen. Het precieze 
tijdstip luistert wel heel nauw: de struikjes 
moeten net uitgelopen zijn, maar de or-
chideeën nog niet, maar in eerste instantie 
is maaien omstreeks half augustus/begin 
september, gevolgd door nabegrazing 
met schapen half oktober een goede 
beheeroptie.
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Soort
Agrostis canina 
Agrostis capillaris 
Alisma plantago-aquatica 
Alnus glutinosa 
Amelanchier lamarckii 
Anthoxanthum odoratum 
Arrhenatherum elatius 
Betula pendula 
Betula pubescens 
Calamagrostis canescens 
Calamagrostis epigejos 
Calluna vulgaris 
Cardamine pratensis 
Carex acutiformis 
Carex curta 
Carex disticha 
Carex elongata 
Carex flacca 
Carex hirta 
Carex nigra 
Carex oederi subsp. oedo-
carpa 
Carex ovalis 
Carex pallescens 
Carex panicea 
Carex pilulifera 
Carex pseudocyperus 
Carex rostrata 
Carex vesicaria 
Centaurea jacea 
Centaurium erythraea 
Cerastium fontanum subsp. 
vulgare 
Chamerion angustifolium 
Cirsium arvense 
Cirsium palustre 
Cirsium vulgare 
Conyza canadensis 
Cornus sanguinea 
Crataegus monogyna 
Crepis capillaris 

Soort
Cynosurus cristatus 
Dactylis glomerata 
Dactylorhiza majalis subsp. 
praetermissa 
Daucus carota 
Deschampsia cespitosa 
Deschampsia flexuosa 
Dipsacus fullonum 
Dryopteris carthusiana 
Eleocharis palustris 
Epilobium ciliatum 
Epilobium hirsutum 
Epilobium montanum 
Epipactis palustris 
Equisetum arvense 
Equisetum palustre 
Erica tetralix 
Eupatorium cannabinum 
Festuca filiformis 
Fraxinus excelsior 
Galium aparine 
Galium palustre 
Galium uliginosum 
Genista anglica 
Geum urbanum 
Gnaphalium luteo-album 
Heracleum sphondylium 
Hieracium aurantiacum 
Hieracium laevigatum 
Hieracium pilosella 
Holcus lanatus 
Hydrocotyle vulgaris 
Hypericum tetrapterum 
Hypericum xdesetangsii 
Hypochaeris radicata 
Iris pseudacorus 
Isolepis setacea 
Jacobaea vulgaris subsp. 
vulgaris 
Juncus acutiflorus 
Juncus articulatus 

Soort
Juncus bufonius 
Juncus conglomeratus 
Juncus effusus 
Juncus squarrosus 
Lactuca serriola 
Lemna minor 
Leontodon saxatilis 
Linaria vulgaris 
Linum catharticum 
Lotus corniculatus 
Lotus pedunculatus 
Luzula campestris 
Lycopus europaeus 
Lysimachia vulgaris 
Lythrum salicaria 
Melilotus officinalis 
Molinia caerulea 
Myosotis laxa subsp. cespi-
tosa 
Myrica gale 
Osmunda regalis 
Pedicularis palustris 
Persicaria maculosa 
Phleum pratense subsp. 
pratense 
Phragmites australis 
Pinguicula vulgaris 
Pinus sylvestris 
Plantago lanceolata 
Poa palustris 
Poa pratensis 
Poa trivialis 
Populus tremula 
Potamogeton natans 
Potentilla anserina 
Potentilla argentea 
Potentilla erecta 
Prunella vulgaris 
Prunus serotina 
Quercus cerris 
Quercus robur 

Soort
Quercus rubra 
Ranunculus acris 
Ranunculus flammula 
Rhamnus frangula 
Rhinanthus angustifolius 
Rosa glauca Rubus fruticosus 
Rumex acetosa 
Salix alba 
Salix aurita 
Salix cinerea 
Salix repens 
Schoenoplectus lacustris 
Senecio inaequidens 
Silene dioica 
Silene flos-cuculi 
Solanum dulcamara 
Sonchus asper 
Sorbus aucuparia 
Sparganium erectum 
Succisa pratensis 
Symphytum officinale 
Tanacetum vulgare 
Taraxacum officinale 
Trifolium pratense 
Trifolium repens 
Tussilago farfara 
Veronica serpyllifolia 
Viburnum opulus 
Vicia cracca 

Bijlage 1 Plantenlijst van Het Bloemendal

Lijst van planten gevonden tijdens de excursie op 25 juli 2012 van Plantenwerkgroep  KNNV afd. Nijmegen naar Stad-
dijk, Bloemendal (km. hok 182-424). Gerard Dirkse, Sophie Hochstenbach, Natuurmuseum Nijmegen, Gerard Noodt-
straat 121, 6511 ST Nijmegen gerard.dirkse@natuurmuseum.nl


