[ -iou t k a d ein h e tZ u i d h o l l a n d s-U tre chtse
veenweidegebied
doot Adrie Spruit
Inleiding
Het oostelijk deelvan Zuid Holland en het wes
telijk deel van UÍecht vormen tezamenhet cenvan west N€derland.Dit
trale veenweidegebied
gebiedligt tussende benedenlopen
van OudeRijn,
HollandseIJssel,I-ek en Waal. Het karakteristie
ke van dit veenweidegebiedwordt niet all€en bepaald door de graslanden,maar voor een groot
deel ook door de polder en houtkaden.Polder
kaden,die zodanigmet houtgewaszijn begroeid
dat dit het dominerendeaspekt is, noemt men
houtkaden.Er zijn ook polderkadenwaarop in
het geheel geen houtige begroeiingvoorkomt.
Tussen dergelijke kaden en de echte houtkaden
ztn echter zoveel variatiesmogelijk, dat in dit
is gemaakt
artikelniet altijd eenstrakonderscheid
tussenpolder en houtkaden.Het zal duidelijk
zijn, dat wat geldt voor houtkaden in veel gevallen
ook, zij het in minderemate, zal geldenvoor de
minderbebostekaden.
Het gebied,waarin dehoutkadenvoorkomen,kan
globaal worden aangegevendoor de vierhoek
Dordrecht, Alphen a/d Rijn, Breukelen en Irerdam. Het omvat o.a. de Krimpenelwaard,de
een groot de€l
Lopikerwaard,de Alblasserwaard,
van de Vijfïeerenlanden,het gebied tussen de
Oude Rijn en de Hollands€ IJssel,het Meijegebied
en het g€biedtussende NieuwkoopsePlassenen
het Amsterdam-Rijnkanaal. Ru\r.weg geschat
gaat het daarbij om een totaal van ongeveer50
houtkadenmet eengezamenlijke
lengtevan enkele
honderdenkilometers.
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H et centralewenweídegebied
vatl WesÍ-Nederland.

waar tweeinvloedssfercn
elkaarontmoettenivanuit het oosten het rivierwater dat naar de z9e
stroomde,en vanuit het westenhet zeewateÍdat
bij vloedvia krekenen riviergeulenhet gebiedbin
nendrong.Door de rijzing van de zeespiegel
wer
den de hoogteverschillen
tussenoosten west klei
ner. D€ waterafvoervanuit het oostenging moei
Ontstaansgeschiedenis
zamer verlopen en het pahoon van waterlopen
veranderdevoortdurend.Grote stromenvertakten
Yan 10.000v.Chr. tot het beginvande
zich, rivierarmenverplaatsten
zich en liepensoms
Míddeleeuwen
dood in het moerasofverlandden.Daamaastont
die het water uit de
Zo'n 12.000jaar geledenliep de laatsteijstijd ten stondener veenstroompjes
met
ze€spiegeldjzinveenmoerassen
weer
afvoerdell
en uitkwamen qp
een
tijdperk
eindeen begon
gen.Door de hiermeegepaardgaandestijgingvan de grote rivieren.En daarbij werdende tusserigkon in eenbredestrookach gendegebiedenregelmatigoverstroomd.
de grondwaterspiegel
komen.
Toentertijd
IaBhet helegebiedbo!enzeeniveau
en
ter de kustlijnve€ntot ontwikkeLing
jaartelling
ge
was het
de moerassigeveenbodemwerd afgewisseldmet
Al voor het begin van onze
bied, dat nu bestaatuit het grootstedeelvan de klei en zandafzettingenvan de rivieren. De veen
provincie Zuid Holland en het westeLjk deel van wildernis moet hebbenbestaanuit veenmosvef
en moerasbossen.
Op de
de provincieUbecht, een uitgestrektev€enwilder- den,det en zeggevelden
stroomdenvan oost voedselarmeplaatsen$oeiden vooral berken en
nis. Door dit moerasgebied
naar west de grote ri!'reren.Het was het gebied oD iets riiker€ veenbodemkwam elzenbroekbos
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voor. Op de drogereplaatsenwas er het gemengdeeikenbosmet Zomereik,Iep en Lindc.
Bewoningkwam tot het beginvan de Middeleeuwen alleenvoor op de donken (de toppen van
oude rivierduinendie uitstaken boven de meer
recenteklei- en veenafzettingen)
en op de hoger
gei€genoeverwallenlangsde rivieren.De acht€rIiggendeveenwilderniswerd in die tijd alleenbe
zocht door vissersenjagers,die zich daar slechts
tijdelijkvestisden.

ketijk zijn van de willekeur van anderepolders.
Omdat de ontginners van de andere kant er
meestalnet zo over dachten,ontstondende dub
belekaden,die er nu op veel plaatsennog st€eds
terugte vindenzjjn.
Omdat de kavelsvaak van eenvastelengtewaren
(1250m komt v€el voor) lopen de kad€n vaak
pa.allelaan d€ loop van de nabÍgelegenrivier. Op
topografischekaarten van de Krimpenerwaard,
Alblasserwaarden Lopikerwaardis dit goed te
zten.

Ontginníngen
Vanaf ongeveerde 8e eeuw begonnende bewo- Ecologiscbe
betekenis
ners van de oeverwallen hier eil daar kaden en
dijkjesaan te leggenom zich te beschermen
tegen Houtkaden worden nu gezienals tereinen met
het opdringendewater. Voordien was de bevol- een zodanigenatuurwetenschappelijke
betekenis,
king altijd weggetrokkennaar de hoger gelegen dat het behoude an noodzakelijkwordt geacht.
grondenals het waterte bedreigend
werd. De eer- De dive.siteitvan de planten en dierenwereldop
ste incidenteleontginningel zullen omstreeksde de houtkadenis veelhogerdan die van de omrin9e eeuwhebbenplaatsgevonden.
Pasin de l le en gendeweilanden.Toch hebbende houtkadendie
l2e eeuw begon men de ontginning€nsystema- uitzonderlijkeplaats niet altijd gehadbinnen het
tischer aan te pakken. De bisschoppenvan ecologische
systeemvan onzepolders.
graven
van
Utrecht en de
Holland speeldendaar- Weliswaar werd bij de ontginningenhet landbij eenbelang.ijkerol.
schapingrijpendgewijzigddoor de mens,maar
Van oudsherwarenzij de bestuurders,
maar door van nivelleringwas geen sprake.De ruimtelijke
de ontoegankelijkh€idvan de veenwildernissen verschillen,die aanwezigwarenin het landschap,
haddenzij weinigcontroleover het gebied.Om dit werdenjuist versterkt door h€t gebruik dat de
te veranderengingenze de ontgimingen stimu- menservan maakte.De laaggeleg€n
delenwaren
leren. Daartoe gaven zij ontginningsblokken uit in gebruikalswei- en hooiland,waar het daaNoor
aan hun leenmannen,
adellijkefiguren en geeste- t€ drassig was oqtstondengriendjesen op de
lijken, die het gezaghaddenover eenbepaaldge- hogeÍ gelegendelen werd Rogge en Gerst verbied.Van dezeleenmannenkondende ontginners bouwd.
vooÍ een zeeÍ lage prijs het recht verwervenom
eengedeelte
van zo'n blok te ontginnen.
Later tradener weer wijzigingenop in dit grond
De eersteontginningenvond€n plaats vanurt cle gebruik.Door de ontwateringging het gebied,dat
bewoondestrokenlangsderivieren.Later dienden aanvankelijk boven zeeniveau lag, inklinken.
ook veenshoompjes
en gegravenweteringenals Waar het meesteveenin de bodemzat, de verder
ontginningsbasis.Vanuit zo'n ontginningsbasis van de rivier gelegenachterstepoldergedeelten,
groef men evenwijdigaan elkaar lopendesloten, veÍl;epdit procesheLsnelst.Dezelanderijen
\aer
een
die over
vastevan te voren afgesprokenaf
den drassig en moefijk bereikbaar en h€t gebruik
standde wildernisinliepen.Omdathet gebledtoen werd daaraan aangepast.Achter in de polders
nog bovenzeeniveaulag washet gravenvan deze ontstondende hooilanden,waarvan slechtseen
slotenvoldoendeom het gebiedte ontwateren.
maal per jaar werd geoogst,en die niet we.den
bemest.OÍndat veel voedingsstoffen
in de vorm
De kaden
van hooi werden afgevoerd,verschraaldendeze
Als de ontginners
het einde\an eenontginnings- hooilanden.De bekende blauwgrasland€nont
blok bereikthadden,werd een kade opge\rorpen, stonden.
die de funktie had van zowel landscheidingals Het land dat in het midden van de polders lag
waterkering.Men moest zich beschermentegen werd gebruiktvoor het jongveeen op de droogste
wat€roverlast vanuit het achterligg€nde en nog gedeeltenvlakbij de holsted€nliep het melkvee.
niet ontgonnengebied.Dit was vooralvan belang Hier werd zo vlak bij de boerderij wel bemest.
omdat van oudsherhet recht bestondom overtol- Door dit gebruik ontstondeen gradiëntvan vrij
lig water te lozen op de achterliggende
wildernis. voedselrijken redelijk droog voorin de polder
Wanneerdit laterook werd ontgonnen,vaak van- naaí drassigen voedselarmachterin de polder.
uit de andererichting,blevende kadenhun water Deze veÍschillenweerspiegelden
zich in de plan
kerendefunktie behouden.Men wilde niet aÍïan- ten- en dierenwereld,die daardoor rijk en zeer

Krcmne Rade in Loosdrcchí
(dia: B. P. van Bohemen).

gevarieerdwas. Daarbij was het landschapveel
minder kaal en eentonigdan tegenwoordig.Er
zoals
was een veelheidaan landschapselementen,
verlandi[gsstroken,
moerasjes, veenputten,
griendjes, slootkrommingen,eilandjes, bomen
groepen,gerieÍbosjesen vergetenniet-gebruikte
hoekjes. ,f,,,,,dtt landschap waren de houtkaden
nie[ meer da één van de rtele aspekten ra een
poldel. Natuuwaarden waren in het hele gebied
rijk vertegenwoordigd.

toren werden zo beinvloed en veranderd dat de
optimaalwerdenvoor een hoge
omstandigheden
landbouwproduktie. Teeelijkertijd verdween ech
ter de leefruimtevoor veel plante en diersoortenDaamaast zrjn de laatste tientallenjaren vele
'oneÍIenheden'in het landschapopgeruimd,om
dat het 'natuurlijke handicaps' waren voor een ef
fi ciënte bedÍijfsvoering.

Nu begiÍnen we te beseffen,dat onze polders bin
nen afzienbare tijd geworden zullen zijÍ tot uni
'Engelsraaigrasakkers',waar
In het begin van de 20e eeuw vonden de eerste forme vlaktenmet
plaats.Door de varkens_ voor de natuur nauwelijksnog plaats zal zijn.
duidelijkeveranderingen
houderij kwam er meer mest beschikbaar.Door Daarmeewil niet gezegdzijn dat nu alle pold€ren dus minderdrassig gebiedenal waardelooszijn. Er zijn nog z€er
beterebemaLingstechnieken
land was men in staat om dezemestook naar d€ waardevolle gedeelten,dre zelfs van interlationa.le
veÍder van de boerderij gelegenkavels te brengen. betekeÍis zijn. Wereldwijd gezien zijn dit soort
De verschillenin h€t gebruik weÍdenkleiner.De milieusmet de bijbehorendelevensgemeenschap
gradiëntvan droger en voedselrijkernaar natter pen zeldzaam.Het voorkomenervan is gÍotenbleefechterbestaan.Vooral ook deelsbeperkttot de Lage landen.Denk maar aan
en voedselarmer
gang
gezetteontwikkelingmaar lang de weidevogels.
en aan de lochtige. nog weinig
omdat de in
poldergedeelten.
graslanden
met hun specifiekevegetatie
bemeste
zaam doordrongtot de achterste
Koekoeksbloemen Dot
zo bleef er ook in de eeÍste helft van deze eeuw van o.a. Zeggesoorten,
sprake van een rijke flora en fauna in de veen_ terbloem.Ondanksdit belangblijker onzepolder
gebiedende laatstejaren in een steedssneller
weidegebieden.
tempo te verarmen. En dan zal blijken dat de
Met het grotere gebruik van de kunstmest na de houtkaden, díe tussen al dat gel4eld rcdelík met
Tveede Wereldoorlogwerd dit allemaalanders. rust zijk gelaten, ineens uiterst belangrijk zíjn
en gehtordenals de laatste stroken waar wel plante
Het werd mogelijkom zwaar te gaanbemesten
De
de
schraallanden.
ek diersoortek zích nog kunnen handhaven.
tempo
verdwenen
in snel
tot
de
bodem
werd
verhoogd
voedselrijkdomvan
funktie van de houtkaeen onnatuurlijk hoog niveau, €n door ontslur Veel over de oecologische
het
den zal nu al duidelijk zjjn. Het bieden van leeftingen en peilverlagingen werd het mogelijk
gaan
gebruiken.
RuiI_ ruimte aan soortendie eldersal verdrevenzijn vat
land steedsintensieverte
verkavelingenstrmuleeÍdendit pÍoces en door men samen onder het begrip refugium-funktie.
en Daarnaasthouden we met deze stroken natuur
ontwikkelingenop het gebiedvan mechanisatie
ligboxenstallen
kregende boerenkans om op d€ nog enigediversiteitin standenin de verdersteeds
in te spelen.De milieufak- uniformerwordendepolders.Bekendis daarbijde
ni€uwemogehjkheden
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regulerende
werkingdie van de kade kan uitgaan
op ziektenen plagenin de polder.Roofvogels,die
op de kadenesteleí,regulerende muizenstanden
van eenkade makenjacht op an
de sluipwespen
insekten
in
de polder.
dere
Als laatstekan dan nog de corridor-funktiewor
den genoemd.Binneneengebieddat stegdsverder
verarmtkomende nog aanwezigenatuurterreinen
meeÍ en meer geïsolee.dte liggen.Soortengaan
gevaa.rlopen,omdat ze opgeslotenraken binnen
ligoppervlaktendie benedenhun minimumareaal
gen. Wat dat bet.eft zijn polderkadendoor hun
lijnvormig karakter erg geschiktom te fungeren
als de verbindingslijnenwaarlangsuitwisseling
van soortenkan plaatsvinden.
Flora

dit een sterk vereenvoudigdeweeÍgave.In werke

lijkheid ligg€n de relatiestussenplantenen hun
milieu veel ingewikkclder.Er zijn ootelbaarv€el
combinatiesmogelijkvan o.a. de volgendemilieu
faktoren: bod€msoort, voedselrljkdomvan de
bodem, grondwaterstand,waterdoorlatendver
mogenvan de bodem,licht, beschuttingen betreding. Binnen dat geheleecologischebereik kan
positiesinnemen.
eensoort verscheidene
Dat kan bijv. wordengelillustreerd
met Reukgras.
In de tabel is volstaanmet dezesoort te noemen
voor weinigbemestegraslanden.In werkelijkheid
komt Reukgrasook voor in oeversmet sooíten
en Tweeqiigezegge,en
als Echtekoekoeksbloem
ook in droge vegetatiesop de hogeregedeelten
van kadenmet een venigebodem.Wel hebbenal
dere milieusdan weeÍ gemeen.dat ze weinig
bemesten wel gemaaidenlofbegraasdworden.

I
I

plan
De houtkadenlateneenrijke en gevarieerde
hangt nauw
tengroeizien. Deze verscheidenheid
karakter van de kasamenmet het afwisselende
een
afstand
van
€nkelekilometers
den, waar over
vaak vele typen begroeiingvoorkomen. Dit is
weer het gevolgvan de grote variatie in gebruik en
beheer.Veelal namelijk hebbenalle boerenvan de
aangrenzendeweilandeneen gedeeltein eigendom
of beheer.Er komenbosachtigestukkenvoor met
zwaar overhangendgeboomte,er zrjn meeropen
gedeeltenmet hakhout en shuikgewas,er zijn
en ruigte.en langsde oeversljn
stukjesgrasland
te vinden. Binnen deze
vaak verlandingsstroken
afwisselingzijn er dan nog hogeren lagergelegen,
dus drogereen natteregedeelten.En er zijn bo
demverschillen.Niet overal bestaat de bodem uit
enkelveen.Plaatselijkkomt er klei op v€envoor,
en bij het opwerpenvan eenkadeis er ook nogal
eenskleigebruikr\ an eennabijgelegen
kleirug.

Enkele van de zeldzameresoortenwil ik nos aDart
noemen:
(Poa palustís), dat vaak niet
Moerasbeemdgras
wordt herkend,en voorkomt op vochtigeplaatsen
in slootkanten en vooral ook in de halfverlande
tussensloten
van dubbelekaden.De soortlijkt een
vootkeur te hebbenvoor plaatsenmet enigeschaduw, zoals in een oever tussen hoogopgaande
vegetatieof in de tussenslootonderoverhangende
bomen.
Moeraskartelblad (Pedícularís palustrís), een
soort van go€d ontwikkeldevegetatiesvan het
(Calthion).De laatstejaren
Dotterbloemverbond
polders
zln er in de
weinig groeiplaatsenovergeblevenvan dezesoort,Ook op de kadenis deze
soortnu vrijwel verdwenen.
lJle zegCe(Carex renota) en Elzenzeg9e(Ca/ex
elongata), d1evoorkomen op vochtige en bescha
duwde plaatsenen waarvan de laatsteze€r zeld
Op de kaden van het Zuidhollands-Utrechtse zaamis voor het westenvan hetland.
veenweidegebied
komen op dit momentnog honGrote boterbloem (Ranukculus língua), onze
derdensoortenvoor. Slechtseengedeelte
daarvan grootste
boterbloemsoort,
die bekendis van moekan hier wordengenoemd.Om niet t€ vervallenin rassigestroken
aan slootkanten.In de poldersis
een eindeloosaan elkaarknopenvan soortnamen
de soort grotendeelsverdwenen,maar langs polin de tekst,zijn dezesoortenvermeldin eentabel.
derkaden w€et hij zich hier en daar nog te hand
Het zijn sooítendie als combinatiemin of meer
haven.
karakteristiekzijn voor de kaden.Vele zeldzame
en op zich zeer belangrijkesoortenzijn daarbij Slangewortel(Calla palustris), die zeer zeldzaam
weggelaten,
ook omdatniet altijd duiddk is wel- is voor het westenvan het land. Enkelejarengeleke van dezesoortende laatstejaren wel en niet den werden enkeleexemplarengevondenin het
zijn verdwenentengevolgevan de veÍarming,die water langseenhoutkadein de Krimpenerwaard.
ook hier is opgetreden.Slechtseen uitgebreiden Later werd in de nabijheid over een afstand van
alle kaden omvattend onderzoekzou daarover ongeveertwee km nog een aantal groeiplaatsen
gevondenaan d€ waterzijdevan eenbredeverlan
uitsluitselkunnengeven.
dingsstrook
langsdezelfdekade.
De soortenzijn in de tabel enigszinsgegroepeerd
naar landschapstype,
(l/eronícascutellata),die ik enkele
milieutypeof lev€nsvorm. Schildereprijs
Waar eenverdeling
naarmiUeurype
is gegeven.
is jaren geledenvond in een mooie aaneengesloten
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Lijst van plant€nsoo.ter.
die op dit moment Í et al Le zeldza,trn zijr, eí eenvooÍ de polderkaden min of m€er karakteÍistieke combinatie

i
I
j

Nedean^enaam:

Wetenschappelíikenaanl: Toelíchlíng:

Grote vossestaart

Alopecur sprctensis

Matig vochtige tot matig droge, niet zeerz*aar bemes

Frarsraaigras

A henatherum
elai s

te bermen
erlrelatief
droge,voedselrijke
maarwcinig

Veldlathyrus
Vogelwikke
Gewoonknoopkruid
Gewone agrimonie
Vlasbekj€

Laíhtrus pralensis
Vícía cracca
Centaureapratensis
Agimonia eupatoia
Linaria rulgaris

tot matig b€mestegraslanden.Van deze groep kan
Vlasbekje ook op nog alrogereplaatsenstaan.

Kruipendstruisgras
PijpestÍootje
Tormentil

Agrostiscanina

S€hrale,d.w.z.niet of nauwelijksbemestegraslanden

Rood zwenkgras
Reukgras
Margriet

Festuca rubra
Weinig bemeste,droge tot vrij natte graslanden;
Ahthoxanlhum odoratum
Margriet alleenin hooilanden oí extensievehooiweiden.
Chrysaníhemumleucanthemum
Matig tot !Íij sterk bemestegraslanden.

Echte lvitbol
Veldzuring

i
!

MoeÍasviooltje
Blauwezegge
Ve€npluis
Veenmossen

Viola pal stÍi.s
Carexpanícea
Eriophorum angustilolium
Sphagnutfi spec.

Venige oeveÍs, grenzend aan extensiefgebrrikte graslanden;moerassen
en vochtigescbraalanden,

Echte koekoeksbloem
Tweedjige zegge
Káiejonker
Kattestaart

Llchnisflosauculi
Carex disticha
Cirsiwt palustre
Lvthrum salicaría

Venige oevers, grenzend aan matig intensief gebruikte
graslarden, en vochtige weinig bemestegraslanden.

Pluirnzesse
Cyperzegge

Carexpaniculata
Carex pseudocJ)perus

Lichtb€schaduwdehafdÍooggevallenslotenenbescha
duwde oevers; moerassen.

MoerasspiÍoa
Echte valeriaan
Riet
Kalmoes
Gele lis
Grote Egelskop
WaterscheeÍling
Melkeppe

Fílipendulaulmaia
Vale ana ofrcínelís
PhÍag ites australís
Acotuscalfimus
lris pseudacorus
Sparganhtm erectuh
Cictta rirosa
Peucedahumpalustre

Hoogopgaandeoever-enmoerasvegetatie.

ZwaÍeels
Es
Schietwilg
GÍauwewilg
G€oordewilg
Duitse dot
PopulieÍ
Eenstijligemeidoorn
Gewoneviier
ZomeÍeik

Alnlts glutircsa
Fraxínus excelsíor
Salix írlba
Salix cínerea
Salíx aurita
Salix dasrclados
Populus spec.
Crataegusfionog)ka
Sambucusnigru
Quercusrobur

(zie l'en'olg)

Houtigesoorten:
Stobben,bomen,zaailing€n.
Stobbeí, hoge knotten, bomen, zaailingen.
Bomen, knotwilgen.
Struikwilgen.
Struikwilgen.
Struikwilgen.
Bomen, hoge krotten.
Struiken,zaailingen.
Struiken, zaailinsen.
Hakhout,bomen,zaailingen.
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(venolg lijst tJanplantesooften)

Nederlandsenaam:

Wetenschappelijkenaam:

Toelíchting:

Bosveidkers
RobeÍtskÍuid
Gewoonnagelkruid
Reuzenzwenkgras
Wilseroosj€

CardamíneÍ.exuosa
Geranium lobertianum

Kruidachtige bos(rand)soorten/ halfschaduwsooften.

Hennegras
Bosandoorn
Bredestekelvaren
Haagwinde
Bitterzoet
Klimop
Hop
Wilde kampefoelie
Gewonehennepnetel
Look-zondeÍlook
Fluitekruid
Brarnen
Harig wilgeroosje
Rietgras
Kweek
C'rote brandnetel
KleeÍkÍuid

Festucagígantea
angustdolium
Cabmagros tís canescens
Dryopteris díbtata

CalystegíasepÍum
Solanumàlcamara
Eumuluslupulus
Lokíceruperíclrmenum

Stikstoftijke,meestalbeschaduwde
plaatsen.
Anthrbcus s!bestrís
ÀràIls spec.
Epílobium hirsutum
Phaloris arundinacea
Elytrigía rcpens
UÍIíca díoíca

Kíev íÍsbloem (dia : R. IYel lner).
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Lianen; de laatste dÍie zijn bosrandsoorten / half

Ruigten; waar deze soorten in grote hoeveelheden
voorkomen,indicerenze eenovermaataan stikstofin
de bodem, bijv. tengevolge van een verstoring door
recreatiedrukof veÍkeerd b€heer.

groepvan enkelem2in de verlandingsstrook
langs
eenkadein het westenvan de Lopikerwaard.
Moetasvarcn (Thelpterrs pahstrís) en de Spaan
se Í]JiteÍ (Cirsium dissectum), die voorkomen in
resp. verlandingsstÍokenen oevers die grcnzen
aan schraallaldjes.
Gewone hemelsleutel(Sedum telephium ssp.tele
phiutk), een vetplant met purperenbloemscher
men, die vootkomt op enigszinskleiigebodemop
plaatsenwaar kwel aanwezigis.
Kievitsbloem (Fritíllaria meleegfis\, die op nog
minsrens
éénkadevoorkomtin de omgevingvan
Gouda.
En tenslotte Rankende helmbtoem (Co4'da,/is
clariculeta), die vÍoeger werd beschouwdals zeld,
zaam yoor het westenvan het land, maar nu
wordt aangehoffenop veaschillende
houtladenin
en rondom het gebieddat tussenHollandseIJssel
en OudeRijn ligt. Dezesoort,die r,Íoegeívoorna
melijk bekendwas van houtwallenin het oosten
van het land,komt hier voor aan de voetvan elze
en essestobben
op de daar vaak wat kale en met
strooiselbedektebodem.
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Weekschildkeversop Duírendblad (dia: R. We ner).

Slansewortel Ooto: H. van Haln).

Zanglijster (toto: Jos Korc ro'np).

Egel(foto: R. We ner)
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List va vogelsoorten
Soofl:

Toelkhtíng:

Spotvogel
Grauwe vliegenvanger
Iiítjaf
Ringmus
GÍote bonte specht

Broedvogelsin half open
terrein.

Fitis
Tuinfluiter
Matkopmees
Boomkruiper
Zanglijster
G€kraagderoodstaart
Heggemus
Winterkoning

Broedvogelsvan meer beboste kadegedeelten,over
wegend insekteneteÍs,die
hun voedsel op de kade

Meerkoet
Zomertáling
Houtduif

(tek.: J. Joziasse).
Rodezwavelkopjes

Ransuil
Bosuil
Steenuil
Torenvalk
Boomvalk

Het bosachtigemilieu van de houtkadenvormt
voor veel paddestoelsoorten
de edge mogelijke
groeiplaats binnen het poldermilieu. Van een van
de weinigeonderzoeken,die op dit gebiedzijn Kramsvogel
gedaan,is bekenddat éénhoutkademeerdan 100 Sijs
soortenopleverde.
Keep
Fauna

Broedvogelsop de kade of
in de iangsliggende
oevers
en sloten,die hun voedsel
zoeken in de on iggende
weilanden.
Roofvogels en uilen, die
voor broedgelegenheid
zijn
aangewezen
op bosachtige
ÍustgebiedeD,
€n die erg ge
voeligzijn vooÍ verstoring;
het sterkstgeldtdit voor de
boomvalk.
Trekvogeis, die op of nabij
de houtkadenin $ote aan,
tallenplehteren.

Putier
Mezen-sooÍten

Koekoek
Vogels
Voor veel vogelsvervullende houtkadenccn erg
belangrijkefunktie.Het houtgewasbiedt aan vele bebossing,
maar vooral ook met de mate van lso
soortenbroedgelegenheid.
Verschillendesoorten, Iatie.Daarbij is vooral de afstandvan belanstot
die alleenin rustigegebiedenbroeden,zijn zelfs de verschillendeonru$bronnen. zoals: wegen,
vrijwel uitsluitend aangewezenop dezever van de bebouwingslintenen bedrijfsgebouwen.Door
on
bewoond€wereld geiegenstroken natuurgebied. rust in de vorm van recreatief gebruik
van €en
Daamaastvindenveel soortener hun voedselin kade
Eaat zo'n gebieddan ook voor een aantal
de vorm van insektenof zaden en bessen.Ook soortenverlorenals broedteÍein. De aanlee
van
voor beschurring
en het vindenvan slaapplaatsenspecialewandel en fietspadenover de kadei kan
zUnde kadenbelangrijk.
De ondersraande
rabel dan ook desasheuzegevolgenhebbenvoor de
geefteen globaleopsommingvan eenaantalvooÍ vogelstand.
de kadenkarakteristieke
soort€n.In de tóelichting Nog leuk om te vermeldenis, dat ik bij stevige
bij elke groep staat iets verÍneld over biotoop en wind vaak heb gezienhoe grote aantallentlekhet gebruikdat van de kadewordt gemaakt.
vogels aan de luwe zijde van een houtkadebeschuttingzochten.En zelísdaa nog blijkt eeneenHet is geblekendat de broedvogeldichtheid
van zame wandelaaral voldoendeom de vogelsmas
een kadeniet alleensamenhangtmet de matevan saalop teJagen,
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Zoogdiere
Over het voorkomenvan zoogdierenop de kaden
zijn niet veel exacte gegevensvoorhanden.Ge_
noemd kunnen wordell: Hermelïn, soms Wezel
'muizen'zoalsBosmuis,
en Bunzingen eenaantal
Rosse uoelmuis en
Veldmuis, Bosspitsmuis.
Dwergmuis.
Insekten
van insektenis evenminveel bekend.Onderzoek
nl. geriefbosjes,
door
in soortgelijkebegroeiingen,
dat
doet
echter
vermoeden
ACHTEÀBERG
C. vÀN
ook
opvalsoortennjkdom
op de houtkaden de
lend hoog zal zjjn. Aparte vermeldingverdienen
nog de loopkevers, die speciÍiek zljn aangewezet
op de rulle strooisellaagzoalswe die op houtkaden aantreffen,en die voor hun verspreidingin de
veenweidegebieden
ool sterk op dezelinlvoÍmi8e
begroeiingenzullen zijn aangewezeí.
Funktiesen bedreigingen
Vooral vroeger hadden de kaden allerlei íunkti€s
met het karakter van een
die goed samengingen
gebruik
dat men van de kade
natuurgebied.Het
maakte was tegelijkeÍijd een vorm van beheer, Sludfi eelverzamelende zweeJi)líeg
waardoor de kade en zijn beplanting in stand wer- (foto: J. A. Penníngs).
den gehouden.Verder werd het gebiedmet rust
gelaten,zodat er alle ruimte was voor plant en
dier.DaaÍin is wel het eenen anderveranderd.
aan weersz{jdenvan de kade aan de slooÍand
Funkties
stonden.Over het ijs werd het hout dan als palen
en
takkenbossen
afgevoerdnaarde hofstede.
vooral
woeger
hadVan de funktiesdie de kaden
genoemd
Vaak
fungeerde
de
kadeook als schouwpad.In d€
den is al
het fungeren als landscheiding
polderkeuren
om
was dan de bepalingopgenomen
tussentwee polders en het fungerenals water
jaar
per
te maaien.Dit voorin het verledenhebben de kade eenmaal
kering.Bt overstromingen
de kadenhun nut bewezen.Nog tijdensde waters kwam verruiging en hield de kade begaanbaar.
met het Tenslottekwamener vaak nog akkertjesen tuinnood van 1953kon in de Alblasserwaard
stelselvan folderkaden worden vooÍkomen dat tjes voor op de kaden.Dit is vooral het gevalgehet gehelegebiedonderwaterliep.Het beheerwas weesttijdensdelaatstewereldoorlog.
mede gericht op die wateÍkerende funktie. Bij
hoge bomen bestaat de kans op windworp, waardoor her'dijklichaam'vande smalleen venige Funktiel,erlíes
kaden zwaar beschadigdkan worden. Daarom Geriefhout wordt er nauwelijk meer gebruikt.
waren alle indrvidueleeigenarenverplichtom het Men stookt op olie of gas,en hekwerken palen
koopt men kant en klaar bij de handelin land
houtgewasregelmatigterug te hakken.
Deze verplichtingging he€Igoed samenmet een bouwmaterialen.Ook de waterkerendefunktie is
anderefunktie van de kade, nl. het leverenvan van minderbelanggeworden.Door schaalvergrogeriefhout. De boeren gebruikten het hout voor ting in de waterschapswereld
is er een minder
voor het inrichtenvan de shenge scheidingtussende waterhuishoudingen
hekkenen afrasteringen,
polders.Door dijkverzwa ng
en 's winters van deverschillende
stauen,voor schop-en bezemstelen,
v oÍ dijkdoorbrakenook
was het een goedkopebrandstof. H€t hakhout hoeft men tegenwoordig
gekapt
niet
meer
en
daarmee
in
stand
te
vrezen,
Waar
deoudekeurennog gel
werd dus regelmatig
gehouden.Bij voorkeurdeedmen dit werk 's win
den wordt er in veel gevallennauwelijksmeerop
ters, als er ijs op de slotenlag. Het was dan ge- toegezien.Regelmatigmaaienen het afzettenvan
makkelijkerom bij de bomente komen,die veelal houtgewasvindt dan ook weinigmeerplaats.
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Ontginningen
We hebbengeziendat de kade veel van zijn oorspronkelijkefunkties heeft verloren. Daarnaast
hebbend€ boerentegenwoordiggeen tijd meer
voor het onderhoud.De kade is tot een lasí g€
woídeDzonder dat er wat tegenoverstaat.Men
gaat dan zoekgnnaar een manierom er vanaf te
komen, of men probeerter e€n nieuwe oesrcm
ming aan te geven.Wat is dan logischervoor een
boer dan de kade te ontginnenen in gebruik te
nemenals grasland.

van de houtkadenis op dezemanieral verdwenen.
Op de opeenvolgende
topografischekaanen van
na de TweedeWereldoorlogis dezeontwikkeling
zelfsna te gaan.De donkergroen€banenvan het
houtkadebosworden steedsvaker onderbroken
door lichtere stukk€ndie op cultuurlandduiden.

De meteenblauwelijn aangegeven
schcislotcn

zijÍ daarbiiook verdwenen.

Zoals ik al eerderaangafis dezeontwikkelingop
zich wel te b€grijpen.Het lijkt ook aantekketijk:
op dezemader gratiseenstrook bij het weilandte
Een ontginningen de daarbij behorendeingrepen vo€gen.Rekenmaar eensuit wat een strook van
in het landschapzijn rÍijwel altijd in st jd met l0 bij 125 metervoor geldwaardevertegenwoor
bepalingenuit bestemmingsplannen
en polderkeu dig bij eengrondprijsvan f40.000,- per ha. De
ren. Dat is waarschijnlijkde redenwaarom het meestenvan o[s moetendaar wel enkelemaanden
meestalzo geleidelijkwordt uitgevoerd.Het is voor werken.
veelaleen sluipenden moeilijkte ,grijpen,proces
dat ongeveeralsvolgt kan verlopen,
Owríge bedreigingm
Om te beginn€nlaat menenigejarenachtereen
na Nog enkeleanderebedreigingen
uit de landbouw
om de scheislootte schonen,waardootdezedicht- hoek.Het gebruikvan de kadeals ontsluitingsweg
groeiten begintte verlanden.Ook wordt de sloot voor landbouwverkeeí.
Diepe vemielendesporen
gedeeltelijkgedemptdoor €r al vast wat puin en zijn er het gevolgvan. Ook word€nde kaden
hier
vuil te storten.Daamaastwordt het houtgewas en daar onderbrokendoor dwarspassages.
H€t
aangepakt.Daarbij kan menh€t terugkappenvan landbouwverkeerkan dan binnendoornaar d€
de stobbennog als onderhoudbeschouwen.An- naastliggendepolder. Ook peilverlagingrs een
ders wordt het als blijkt dat de jonge uitlope.sin bedreigingvoor de kaden.Eenlageregronowater
volgend€jaren telkens opnieuw worden verwij- standleidt tot eensnellereoxidatievan het veenin
derd. Ook wordt de bijl daarbij zo ruw gehan- h€t kadelichaam.HieÍbij komt stikstof vrij dat
teerd,dat door ioregeningverrottinggaat optre- leidt tot €en verruigingvan de vegetatie.De ver
den. En het veehelpt een handjemee.Over de al rijking van sloot-€n grondwaterdoor uitspoeling
gedeeltelijkg€demptesloot kan het op de kad€ van kunstmestuit de oÍrÍiggendew€ilanden
h€eft
komen,zodat eventueleresterende
jonge scheuten eenrelfdeeffekLop de kadcn.Zelfs het inwaajen
ook nog eensdoor veevraatverdwijnen.Tenslotte van door de wind meegevoerde
stof- en kunst
kan de helezaaknog eensin brand worde[ gesto mestdeeltjes
is schadelijk.
ken.
Een recenteen zeer bedreigende
ontwikkelingis
Dit allesbijeenis teveelvoor de vaak toch al niet het aanleggenvan wandel €n fietspadenover d€
meerzo jonge stobben,ze verzwakkenen srerven kaden.Met d€ bedoelingom het milieuvriendelijke
aí. De karaktedstiekekruidenlaagverdwijnt na- recreërente b€vorderenworden de toch al uiterst
tuurlijk ook snelals het veeerin komt. Als dan na smallekadenvoorzienvan €enverhardpad.Al
bij
enigejaren de landschappelijke
en natuurweten- de aanlegverdwijnt domwegeen ged€eltevan de
schappelijkewaardengrotendeels
zijn verdwenen, kade onder de verharding.De recreatiedrukdie
dus als de kadeer is gaanuitzienals eenwaarde daaÍna volgt is meestalteveel voor de smalle
loos en rommeligterreintje,kan het werk worden kwetsbarestroken die aan weerszijdenoverblij
afgemaakt. Resterendeboodstronken worden ven. Al eerderbij het besprekenvan de fauna
is
verwijderd,de sch€islootwordt verdergedempten gesteldhoe desasheusde gevolgenzijn van
zo,n
over de daarin geworpenrommel gaat een mooi ingreep.Voor de flora geldt hetzelfde.H€t moet
laagteaarde.Het geheelwordt enigszinsgeëgali- duidelijk zijn dat recreatieen natuurbehoud
niet
seerden na enkelejaren ligt er eengezondegras- samenkunnengaanop de smallehoutkaden.
mat.De kadeis dan biJherweilandBerrokken
en
kflJgl dezelfdeintensievebehandeling
als ajle Tenslorre
noemik nog de aanleg\an lcidingen
agrarischegronden.Nog sl€chtseen lichte glooi- {voor o.a. aardgas)door her ladelichaam,
loals
ing herinneídanaan$at er ooirge\4eest
is.
dat in het verledenop enkeleplaatsenis gebeurd.
Gelukkig hebben nog lang niet alle boeren de Deze zijn daarbij ingrijpendomgewoeldmer alle
zaken zo aangepakt, maar een aanzienlijk deel consequenties
van dienvoor de natuurwaaroen.
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Bescherming
entoekomstvande kaden
Beheeren onderhoud
Door de eigenarenboerenwordt weinigmeeraan
onderhoudgedaan.Waar de kade nog als kade
bestaat,is men veelalaangeweze[op de diensten
van knotgroepen.Hier en daar blijken dezegroe
pen met hun werk zelfsde boerente hebbengesti
muleerdom het onderhoudzelf weer ter hand te
nemen.EÍ zijn gevajlenbekend,waarbij de knot
gro€p de betreffendeboer helpt bij het aanvragen
van de knotsubsidies,
waarophij dan rechtheeft.
Toch kunnen de knotgroepenniet al het onderhoudswerkaan. Daarvoor is het teveel,terwijl ze
bij het werk op de kadennog eenswordengecon
fronteerdmet exha moeilijkheden.
De bereikbaar
heidis slechten meestalis menaangewezen
op de
toestemmingvan de boer om de kadevia het weiland te bereiken.Daamaastworden de knotgroe
pen geconfronleerdmet een veelheidaan eige
naren.Dat is waarschijnlijkook eenvan de redenen waarom onderhoudsovereenkomsten
tussen
boeren en natuuÍbeschermingsorganisaties
ni€t
snel van de grond zullenkomen.B;j eenkadevan
5 km lengtegaat het al snelom 40 eigenaren.
Het
afsluiien van onderhoudsovereenkomsten
vergt
dan me€r organisatorischwerk, overlegen con
trole dan er aan mankrachtvoorhandenzal zijn
bij instantiesals Staatsbosbeh€er.
Waar de kadengeheelzullenwordentoegewezen
aan Staatsbosbeheer
zal drt dezeinstantieal voor
grote problemenstellen:een moeiltk bereikbaar

O tgínnitlg wn een stukje houtkadein de Lopiker

gebiedte gaan onderhouden,waar voor het werken met machinesweinigruimteis. Waarschijnlijk
zal er dan niet genoeggeldzijn om de geh€lekade
op de traditionelewijze te beheren.Misschiendat
er dan een vorm kan worden gevonden,waarbij
gedeeltenvan de kade zich kunnen ontwikkelen
tot eensoolt natuuÍbos.
Bescherming
In de beschermingssfeer
bestaateen aantalwette
lijke instrumenten,die ik hier in het kort dlr revue
wil latenpasseren.
De boswetomvat eenmeldingsplicht
voor kappen
en een herbeplantingspiicht,
maar geldtmet voor
terreinenvan minder dan 0,1 ha. Het eigendom
van de kadenis m€estalzo verdeeldover de boe
ren dat dezewet niet van to€passingis. Wat niet
onder de boswetvalt, kan worden geregelddoor
een gemeentelijkekapvercrdening.Er moet dan
een kapvergunningworden aangevraagd,
die kan
worden geweigerdop grond van landschappelijk
visueleaspekten.In de praktijk funktioneertdit
echter niet. De boerenvragen geen vergunning
aan en de gemeenteheeft geenzin om te gaan
conholeren.
Het belangrijksteinstrumentop het gebiedvan de
ruimtelijke ordeningis het gemeentelijke
bestem
mingsplan.De Provinciegeeftin haar streekplannen de gewensteontwikkelingin hoofdlijn€naan.
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Bij het opstellen van bestemmingsplannendien€n staat vraagt men zich aI of het allemaainie! te
d€ gemeentendie richtlijn€n te vol8en.Gedepu Iang gaat duren, dus of cr tegende tijd, dat de
te€rde Staten van een provincie toestst een be- ov€rdrachtplaatsvindt, nog wel veelover zal zijn
stemmingsplanaan het streekplanalvorens het van de kaden.
goedte keuren.Volgensde Wet op de Ruimtelijke
Ordening,die in 1965in werkingtrad, waren alle Toekomst
gemeentenverplicht om binnen 5 jaar bestem Het grootsteprobl€gmvan de natuurbgsch€rming
mingsplannen
op te stellenvoor het buitengebied. in Nederlandis, dat aan het natuurbeschermings
Nog steedsechterzijn er gemeentendie aan die beleidvan de overheideengoedefinanciëleonder
verpiichting nog niet hebben voldaan. In zo,n bouwingontbreekt.ln 1975verscheen
de Relatie
geval kan de Provincie een bestemmingsplan nota, die aangafhoehet natuurbehoudin het landwingendopleggen.In de praktijk komt dat er delijke gebied middels onderhoudsovereenkom
echterzeldenvan.
sten, beheersgebieden
en reservaatvormingkon
In sommigebesternmingsplannen
worden
aangepakt.Sindsdienis echter nooit de
hebbende ka
den nog steedsde bestemmingagrarischgebied, politieke bereidheid aanw€zig geweestom dit
waardoorbehoudop geenenkelewijzeis gegaran- waar te maken.Onlangsnog zijn de gezamenlijke
deerd.In eenaantalvan de gevallen,dat €enkade natuurbeschermingsorganisaties
in aktie gekowei d€ bestemmingnatuurgebiedheeft g€kregen, menomdat het al veelte lagebedragvan f35 milblijki het bestemmingsplan
slechtsop papier te joen vóoÍ de aankoop van reseNaatgebi€den
in
funktioneren.Een bestemmingnatuurgebiedgaat tweejaar teruggebtachtdreigdete wordentot de
gepaardmet allerleiverbodsbepalingen,
zoalshet h€lft. En dat terwijl er bij een enkeleruilverkav€verbod om te egaliseren,vuil te storten,en het ling al bedragenvan dezeorde van grootte om
houtgewaste vellen,te rooien of te beschadis€n. gaan. AIs Nederlandersmet elkaar vinden we
De veelalagrarischgeoriënteerde
gemeenren
bLl.l- anderezakenkennelijknog steedsbelangrijker.
ken dan weinigb€hoefiete hebbenom hieropcon AIs we dit allesin ogenschouw
nemen,dan ziet de
trole uit te oefenen.Met als resultaatdat de boe- toekomster voor de kaden niet rooskleu g uit.
ren hun gangkunnengaan.De gemee[tedoet de Aan al die gedeelten,
die al zijn verdwenenonder
ogen dicht en komt pas in aktie als zij door de fietspaden,Iandbouwwegenen autowegen zal
Pro\incieop de vingerswordtgerjkr.Daarvooris door de bovengeschetste
ontwikkelingennog wel
dan wel eengoedin elkaarzittendeaktie van een het een en anderwordentoegevoegd.
Voor dege
buitenstaandernodig, die zwart op wit bij de nen, die zich inzetten voor het behoud van de
Provinciekan aanton€nwat e. mis is.
kadenmag het eentroost zijn, dat het zonderhun
inspanÍringongetwijfeldergerzou zijn geweest.In
In eenaantalgevallenis door instantieswei coÍi,
diezin kunje zell'svan resullaren
spreken.
gerendopgetreden,zoals door de Inspectiedienst
van Landbouw,die dan eenboeteen eenherplan Met dank aan Wouter Hei.j,Hans Kriise, Freek
tingsplichtoplegde.Veelal moest de betreffende Mayenburg,H€nk v.d. Weijden,en vooral Han
boer najaren nog djversekerenwordengemaand nekeden Held.
om te herplanten.Waar het dan gebeurde,
werden
er €en paar sprieterige\rrilgetakkenin de grond
Adres rah de schrUlter:
gestoken die zelden goed aansloegen.En daarbij
Populierenhof 102,
hoorde dan een gammeleafraste ng die mo€st
2411 SZ Bodegraven.
dienenals veekering.Corrigerenvan wat fout is
gegaanverloopL
dusuiterstmoeizaam
enis weiniq LITERATUUR
efl'ecriel'.Hel overheidsoptreden
maakr pas kani RÁMI-BR,HaRRy: 1977; Houtkaden
in het Zuidhol
van slagenals de aantastingenin een vroeg sta lands-UtÍecht6
veenslagenlandschap:RHSTL te Bosdium word€n opgespoord.Daartoe zouden in- koop.
stantiesals waterschappen,
gemeenten,
de provin
SpRUIr, ADRIE: 1976; Ontginningen aan de noorde
cie en Staatsbosbeheer
mo€ten samenwerken. lijke houtkaile langs de BenschoppeÍMolenvlier.
Ook een mili€uambtenaarin dienst van ë€n qe STAÀrSBoSBEEEER
ZH: 1975; De bet€kenis,het be,
heer en de eventu€elgewensteveiligsteling van (hout)meentezou hier goedwerk kunnendoen.
kadenin het UtÍechtsZuidholandseveengebied.

Wat hopelijkwel gaat werkenis de art. 13 proce VnlK, T. : I 954; De Rivi€Ístreek.
Voo, v.D., E. E.: 1968; Landscheidingen,
polder of
durein ruiiverlavelingsrerband.
waarbijdeiaden
houtkaden
in de Stichts-Hollandse
waardenen polders;
wordentoegewezen
aaneennaLuurbeschermings_
De L€vendeNatuuÍ.
instantie
ToajsStaar.bosbeheer.
Daarvooris eÍ
ZoNNEVELD,
J. 1. S.t 19'77iTusser de bergenen de
ter eenruiiverkavelingnodigen waar die op stapel
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Anderc lijden,andereget)oonten.... (foto:F.wn Omme).
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