
[ - ioutkaden in het Zuidhol lands-Utrechtse
veenweidegebied

doot Adrie Spruit

Inleiding

Het oostelijk deel van Zuid Holland en het wes
telijk deel van UÍecht vormen tezamen het cen-
trale veenweidegebied van west N€derland. Dit
gebied ligt tussen de benedenlopen van Oude Rijn,
Hollandse IJssel, I-ek en Waal. Het karakteristie
ke van dit veenweidegebied wordt niet all€en be-
paald door de graslanden, maar voor een groot
deel ook door de polder en houtkaden. Polder
kaden, die zodanig met houtgewas zijn begroeid
dat dit het dominerende aspekt is, noemt men
houtkaden. Er zijn ook polderkaden waarop in
het geheel geen houtige begroeiing voorkomt.
Tussen dergelijke kaden en de echte houtkaden
ztn echter zoveel variaties mogelijk, dat in dit
artikel niet altijd een strak onderscheid is gemaakt
tussen polder en houtkaden. Het zal duidelijk
zijn, dat wat geldt voor houtkaden in veel gevallen
ook, zij het in mindere mate, zal gelden voor de
minder beboste kaden.
Het gebied, waarin de houtkaden voorkomen, kan
globaal worden aangegeven door de vierhoek
Dordrecht, Alphen a/d Rijn, Breukelen en Irer-
dam. Het omvat o.a. de Krimpenelwaard, de
Lopikerwaard, de Alblasserwaard, een groot de€l
van de Vijfïeerenlanden, het gebied tussen de
Oude Rijn en de Hollands€ IJssel, het Meijegebied
en het g€bied tussen de Nieuwkoopse Plassen en
het Amsterdam-Rijnkanaal. Ru\r.weg geschat
gaat het daarbij om een totaal van ongeveer 50
houtkaden met een gezamenlijke lengte van enkele
honderden kilometers.

Ontstaansgeschiedenis

Yan 10.000 v.Chr. tot het begin van de
Míddeleeuwen

Zo'n 12.000 jaar geleden liep de laatste ijstijd ten
einde en begon een tijdperk met ze€spiegeldjzin-
gen. Door de hiermee gepaard gaande stijging van
de grondwaterspiegel kon in een brede strook ach
ter de kustlijn ve€n tot ontwikkeLing komen.
Al voor het begin van onze jaartelling was het ge
bied, dat nu bestaat uit het grootste deel van de
provincie Zuid Holland en het westeLjk deel van
de provincie Ubecht, een uitgestrekte v€enwilder-
nis. Door dit moerasgebied stroomden van oost
naar west de grote ri!'reren. Het was het gebied
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waar twee invloedssfercn elkaar ontmoetteni van-
uit het oosten het rivierwater dat naar de z9e
stroomde, en vanuit het westen het zeewateÍ dat
bij vloed via kreken en riviergeulen het gebied bin
nendrong. Door de rijzing van de zeespiegel wer
den de hoogteverschillen tussen oost en west klei
ner. D€ waterafvoer vanuit het oosten ging moei
zamer verlopen en het pahoon van waterlopen
veranderde voortdurend. Grote stromen vertakten
zich, rivierarmen verplaatsten zich en liepen soms
dood in het moeras ofverlandden. Daamaast ont
stonden er veenstroompjes die het water uit de
veenmoerassen weer afvoerdell en uitkwamen qp
de grote rivieren. En daarbij werden de tusser ig-
gende gebieden regelmatig overstroomd.
Toentert i jd IaB het hele gebied bo!en zeeniveau en
de moerassige veenbodem werd afgewisseld met
klei en zandafzettingen van de rivieren. De veen
wildernis moet hebben bestaan uit veenmosvef
den, det en zeggevelden en moerasbossen. Op de
voedselarme plaatsen $oeiden vooral berken en
oD iets riiker€ veenbodem kwam elzenbroekbos
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voor. Op de drogere plaatsen was er het gemeng-
de eikenbos met Zomereik, Iep en Lindc.
Bewoning kwam tot het begin van de Middeleeu-
wen alleen voor op de donken (de toppen van
oude rivierduinen die uitstaken boven de meer
recente klei- en veenafzettingen) en op de hoger
gei€gen oeverwallen langs de rivieren. De acht€r-
Iiggende veenwildernis werd in die tijd alleen be
zocht door vissers en jagers, die zich daar slechts
tijdelijk vestisden.

Ontginníngen
Vanaf ongeveer de 8e eeuw begonnen de bewo-
ners van de oeverwallen hier eil daar kaden en
dijkjes aan te leggen om zich te beschermen tegen
het opdringende water. Voordien was de bevol-
king altijd weggetrokken naar de hoger gelegen
gronden als het water te bedreigend werd. De eer-
ste incidentele ontginningel zullen omstreeks de
9e eeuw hebben plaatsgevonden. Pas in de l le en
l2e eeuw begon men de ontginning€n systema-
tischer aan te pakken. De bisschoppen van
Utrecht en de graven van Holland speelden daar-
bij een belang.ijke rol.
Van oudsher waren zij de bestuurders, maar door
de ontoegankelijkh€id van de veenwildernissen
hadden zij weinig controle over het gebied. Om dit
te veranderen gingen ze de ontgimingen stimu-
leren. Daartoe gaven zij ontginningsblokken uit
aan hun leenmannen, adellijke figuren en geeste-
lijken, die het gezag hadden over een bepaald ge-
bied. Van deze leenmannen konden de ontginners
vooÍ een zeeÍ lage prijs het recht verwerven om
een gedeelte van zo'n blok te ontginnen.
De eerste ontginningen vond€n plaats vanurt cle
bewoonde stroken langs de rivieren. Later dienden
ook veenshoompjes en gegraven weteringen als
ontginningsbasis. Vanuit zo'n ontginningsbasis
groef men evenwijdig aan elkaar lopende sloten,
die over een vaste van te voren afgesproken af
stand de wildernis inliepen. Omdat het gebled toen
nog boven zeeniveau lag was het graven van deze
sloten voldoende om het gebied te ontwateren.

De kaden
Als de ontginners het einde \an een ontginnings-
blok bereikt hadden, werd een kade opge\rorpen,
die de funktie had van zowel landscheiding als
waterkering. Men moest zich beschermen tegen
wat€roverlast vanuit het achterligg€nde en nog
niet ontgonnen gebied. Dit was vooral van belang
omdat van oudsher het recht bestond om overtol-
lig water te lozen op de achterliggende wildernis.
Wanneer dit later ook werd ontgonnen, vaak van-
uit de andere richting, bleven de kaden hun water
kerende funktie behouden. Men wilde niet aÍïan-

ketijk zijn van de willekeur van andere polders.
Omdat de ontginners van de andere kant er
meestal net zo over dachten, ontstonden de dub
bele kaden, die er nu op veel plaatsen nog st€eds
terug te vinden zjjn.
Omdat de kavels vaak van een vaste lengte waren
(1250m komt v€el voor) lopen de kad€n vaak
pa.allel aan d€ loop van de nabÍgelegen rivier. Op
topografische kaarten van de Krimpenerwaard,
Alblasserwaard en Lopikerwaard is dit goed te
zten.

Ecologiscbe betekenis

Houtkaden worden nu gezien als tereinen met
een zodanige natuurwetenschappelijke betekenis,
dat het behoud e an noodzakelijk wordt geacht.
De dive.siteit van de planten en dierenwereld op
de houtkaden is veel hoger dan die van de omrin-
gende weilanden. Toch hebben de houtkaden die
uitzonderlijke plaats niet altijd gehad binnen het
ecologische systeem van onze polders.
Weliswaar werd bij de ontginningen het land-
schap ingrijpend gewijzigd door de mens, maar
van nivellering was geen sprake. De ruimtelijke
verschillen, die aanwezig waren in het landschap,
werden juist versterkt door h€t gebruik dat de
mens ervan maakte. De laaggeleg€n delen waren
in gebruik als wei- en hooiland, waar het daaNoor
t€ drassig was oqtstonden griendjes en op de
hogeÍ gelegen delen werd Rogge en Gerst ver-
bouwd.

Later traden er weer wijzigingen op in dit grond
gebruik. Door de ontwatering ging het gebied, dat
aanvankelijk boven zeeniveau lag, inklinken.
Waar het meeste veen in de bodem zat, de verder
van de rivier gelegen achterste poldergedeelten,
veÍl;ep dit proces heL snelst. Deze landeri jen \aer
den drassig en moefijk bereikbaar en h€t gebruik
werd daaraan aangepast. Achter in de polders
ontstonden de hooilanden, waarvan slechts een
maal per jaar werd geoogst, en die niet we.den
bemest. OÍndat veel voedingsstoffen in de vorm
van hooi werden afgevoerd, verschraalden deze
hooilanden. De bekende blauwgrasland€n ont
stonden.
Het land dat in het midden van de polders lag
werd gebruikt voor het jongvee en op de droogste
gedeelten vlakbij de holsted€n liep het melkvee.
Hier werd zo vlak bij de boerderij wel bemest.
Door dit gebruik ontstond een gradiënt van vrij
voedselrijk en redelijk droog voorin de polder
naaí drassig en voedselarm achterin de polder.
Deze veÍschillen weerspiegelden zich in de plan
ten- en dierenwereld, die daardoor rijk en zeer



gevarieerd was. Daarbij was het landschap veel
minder kaal en eentonig dan tegenwoordig. Er
was een veelheid aan landschapselementen, zoals
moerasjes, veenputten, verlandi[gsstroken,
griendjes, slootkrommingen, eilandjes, bomen
groepen, gerieÍbosjes en vergeten niet-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.

In het begin van de 20e eeuw vonden de eerste
duidelijke veranderingen plaats. Door de varkens_
houderij kwam er meer mest beschikbaar. Door
betere bemaLingstechnieken en dus minder drassig
land was men in staat om deze mest ook naar d€
veÍder van de boerderij gelegen kavels te brengen.
De verschillen in h€t gebruik weÍden kleiner. De
gradiënt van droger en voedselrijker naar natter
en voedselarmer bleef echter bestaan. Vooral ook
omdat de in gang gezette ontwikkeling maar lang
zaam doordrong tot de achterste poldergedeelten.
zo bleef er ook in de eeÍste helft van deze eeuw
sprake van een rijke flora en fauna in de veen_
weidegebieden.

Met het grotere gebruik van de kunstmest na de
Tveede Wereldoorlog werd dit allemaal anders.
Het werd mogelijk om zwaar te gaan bemesten en
in snel tempo verdwenen de schraallanden. De
voedselrijkdom van de bodem werd verhoogd tot
een onnatuurlijk hoog niveau, €n door ontslur
tingen en peilverlagingen werd het mogelijk het
land steeds intensiever te gaan gebruiken. RuiI_
verkavelingen strmuleeÍden dit pÍoces en door
ontwikkelingen op het gebied van mechanisatie en
ligboxenstallen kregen de boeren kans om op d€
ni€uwe mogehjkheden in te spelen. De milieufak-

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

toren werden zo beinvloed en veranderd dat de
omstandigheden optimaal werden voor een hoge
landbouwproduktie. Teeelijkertijd verdween ech
ter de leefruimte voor veel plante en diersoorten-
Daamaast zrjn de laatste tientallen jaren vele
'oneÍIenheden' in het landschap opgeruimd, 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
forme vlakten met 'Engels raaigras akkers', waar
voor de natuur nauwelijks nog plaats zal zijn.
Daarmee wil niet gezegd zijn dat nu alle pold€r-
gebieden al waardeloos zijn. Er zijn nog z€er
waardevolle gedeelten, dre zelfs van interlationa.le
betekeÍis zijn. Wereldwijd gezien zijn dit soort
milieus met de bijbehorende levensgemeenschap
pen zeldzaam. Het voorkomen ervan is gÍoten-
deels beperkt tot de Lage landen. Denk maar aan
de weidevogels. en aan de lochtige. nog weinig
bemeste graslanden met hun specifieke vegetatie
van o.a. Zeggesoorten, Koekoeksbloem en Dot
terbloem. Ondanks dit belang blijker onze polder
gebieden de laatste jaren in een steeds sneller
tempo te verarmen. En dan zal blijken dat de
houtkaden, díe tussen al dat gel4eld rcdelík met
rust zijk gelaten, ineens uiterst belangrijk zíjn
gehtorden als de laatste stroken waar wel plante
ek diersoortek zích nog kunnen handhaven.

Veel over de oecologische funktie van de houtka-
den zal nu al duidelijk zjjn. Het bieden van leef-
ruimte aan soorten die elders al verdreven zijn vat
men samen onder het begrip refugium-funktie.
Daarnaast houden we met deze stroken natuur
nog enige diversiteit in standen in de verder steeds
uniformer wordende polders. Bekend is daarbij de
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regulerende werking die van de kade kan uitgaan
op ziekten en plagen in de polder. Roofvogels, die
op de kade nesteleí, reguleren de muizenstand en
de sluipwespen van een kade maken jacht op an
dere insekten in de polder.
Als laatste kan dan nog de corridor-funktie wor
den genoemd. Binnen een gebied dat stegds verder
verarmt komen de nog aanwezige natuurterreinen
meeÍ en meer geïsolee.d te liggen. Soorten gaan
gevaa.r lopen, omdat ze opgesloten raken binnen
oppervlakten die beneden hun minimumareaal lig-
gen. Wat dat bet.eft zijn polderkaden door hun
lijnvormig karakter erg geschikt om te fungeren
als de verbindingslijnen waarlangs uitwisseling
van soorten kan plaatsvinden.

Flora

De houtkaden laten een rijke en gevarieerde plan
tengroei zien. Deze verscheidenheid hangt nauw
samen met het afwisselende karakter van de ka-
den, waar over een afstand van €nkele kilometers
vaak vele typen begroeiing voorkomen. Dit is
weer het gevolg van de grote variatie in gebruik en
beheer. Veelal namelijk hebben alle boeren van de
aangrenzende weilanden een gedeelte in eigendom
of beheer. Er komen bosachtige stukken voor met
zwaar overhangend geboomte, er zrjn meer open
gedeelten met hakhout en shuikgewas, er zijn
stukjes grasland en ruigte. en langs de oevers l jn
vaak verlandingsstroken te vinden. Binnen deze
afwisseling zijn er dan nog hoger en lager gelegen,
dus drogere en nattere gedeelten. En er zijn bo
demverschillen. Niet overal bestaat de bodem uit
enkel veen. Plaatselijk komt er klei op v€en voor,
en bij het opwerpen van een kade is er ook nogal
eens klei gebruikr \  an een nabijgelegen kleirug.

Op de kaden van het Zuidhollands-Utrechtse
veenweidegebied komen op dit moment nog hon-
derden soorten voor. Slechts een gedeelte daarvan
kan hier worden genoemd. Om niet t€ vervallen in
een eindeloos aan elkaar knopen van soortnamen
in de tekst, zijn deze soorten vermeld in een tabel.
Het zijn sooíten die als combinatie min of meer
karakteristiek zijn voor de kaden. Vele zeldzame
en op zich zeer belangrijke soorten zijn daarbij
weggelaten, ook omdat niet altijd duiddk is wel-
ke van deze soorten de laatste jaren wel en niet
zijn verdwenen tengevolge van de veÍarming, die
ook hier is opgetreden. Slechts een uitgebreid en
alle kaden omvattend onderzoek zou daarover
uitsluitsel kunnen geven.
De soorten zijn in de tabel enigszins gegroepeerd
naar landschapstype, milieutype of lev€nsvorm.
Waar een verdeling naar miUeurype is gegeven. is
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dit een sterk vereenvoudigde weeÍgave. In werke
lijkheid ligg€n de relaties tussen planten en hun
milieu veel ingewikkclder. Er zijn ootelbaar v€el
combinaties mogelijk van o.a. de volgende milieu
faktoren: bod€msoort, voedselrljkdom van de
bodem, grondwaterstand, waterdoorlatend ver
mogen van de bodem, licht, beschutting en betre-
ding. Binnen dat gehele ecologische bereik kan
een soort verscheidene posities innemen.
Dat kan bijv. worden gelillustreerd met Reukgras.
In de tabel is volstaan met deze soort te noemen
voor weinig bemeste graslanden. In werkelijkheid
komt Reukgras ook voor in oevers met sooíten
als Echte koekoeksbloem en Tweeqiige zegge, en
ook in droge vegetaties op de hogere gedeelten
van kaden met een venige bodem. Wel hebben al
dere mil ieus dan weeÍ gemeen. dat ze weinig
bemest en wel gemaaid enlofbegraasd worden.

Enkele van de zeldzamere soorten wil ik nos aDart
noemen:

Moerasbeemdgras (Poa palustís), dat vaak niet
wordt herkend, en voorkomt op vochtige plaatsen
in slootkanten en vooral ook in de halfverlande
tussensloten van dubbele kaden. De soort lijkt een
vootkeur te hebben voor plaatsen met enige scha-
duw, zoals in een oever tussen hoogopgaande
vegetatie of in de tussensloot onder overhangende
bomen.
Moeraskartelblad (Pedícularís palustrís), een
soort van go€d ontwikkelde vegetaties van het
Dotterbloemverbond (Calthion). De laatste jaren
zln er in de polders weinig groeiplaatsen over-
gebleven van deze soort, Ook op de kaden is deze
soort nu vrijwel verdwenen.
lJle zegCe (Carex renota) en Elzenzeg9e (Ca/ex
elongata), d1e voorkomen op vochtige en bescha
duwde plaatsen en waarvan de laatste ze€r zeld
zaam is voor het westen van het land.

Grote boterbloem (Ranukculus língua), onze
grootste boterbloemsoort, die bekend is van moe-
rassige stroken aan slootkanten. In de polders is
de soort grotendeels verdwenen, maar langs pol-
derkaden w€et hij zich hier en daar nog te hand
haven.

Slangewortel (Calla palustris), die zeer zeldzaam
is voor het westen van het land. Enkelejaren gele-
den werden enkele exemplaren gevonden in het
water langs een houtkade in de Krimpenerwaard.
Later werd in de nabijheid over een afstand van
ongeveer twee km nog een aantal groeiplaatsen
gevonden aan d€ waterzijde van een brede verlan
dingsstrook langs dezelfde kade.
Schildereprijs (l/eroníca scutellata), die ik enkele
jaren geleden vond 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 een vooÍ de polderkaden min of m€er karakteÍistieke combinatie

Nedean^enaam: Wetenschappelíikenaanl: Toelíchlíng:

Grote vossestaart Alopecur s prctensis Matig vochtige tot matig droge, niet zeer z*aar bemes
Frars raaigras A henatherum elai s te bermen erl relatief droge, voedselrijke maar wcinig

i Veldlathyrus Laíhtrus pralensis tot matig b€meste graslanden. Van deze groep kan
I Vogelwikke Vícía cracca Vlasbekje ook op nog alrogere plaatsen staan.

Gewoonknoopkruid Centaureapratensis
j Gewone agrimonie Agimonia eupatoia

Vlasbekj€ Linaria rulgaris

Kruipendstruisgras Agrostiscanina S€hrale, d.w.z. niet of nauwelijks bemeste graslanden
PijpestÍootje
Tormentil

Rood zwenkgras Festuca rubra Weinig bemeste, droge tot vrij natte graslanden;
Reukgras Ahthoxanlhum odoratum Margriet alleen in hooilanden oí extensieve hooiweiden.
Margriet Chrysaníhemum leucanthemum

Echte lvitbol
Veldzuring

Matig tot !Íij sterk bemeste graslanden.

MoeÍasviooltje Viola pal stÍi.s Venige oeveÍs, grenzend aan extensief gebrrikte gras-
Blauwe zegge Carex panícea landen; moerassen en vochtige scbraalanden,
Ve€npluis Eriophorum angustilolium
Veenmossen Sphagnutfi spec.

Echte koekoeksbloem Llchnisflosauculi Venige oevers, grenzend aan matig intensief gebruikte
Tweedjige zegge Carex disticha graslarden, en vochtige weinig bemeste graslanden.
Káiejonker Cirsiwt palustre
Kattestaart Lvthrum salicaría

Pluirnzesse
Cyperzegge

Carexpaniculata Lichtb€schaduwdehafdÍooggevallenslotenenbescha
Carex pseudocJ)perus duwde oevers ; moerassen.

MoerasspiÍoa Fílipendulaulmaia Hoogopgaandeoever-enmoerasvegetatie.
Echte valeriaan Vale ana ofrcínelís
Riet PhÍag ites australís
Kalmoes Acotus calfimus
Gele lis lris pseudacorus

i Grote Egelskop Sparganhtm erectuh
! WaterscheeÍling Cictta rirosa

Melkeppe Peucedahum palustre

Houtige soorten:
ZwaÍeels Alnlts glutircsa Stobben, bomen, zaailing€n.
Es Fraxínus excelsíor Stobbeí, hoge knotten, bomen, zaailingen.
Schietwilg Salix írlba Bomen, knotwilgen.
GÍauwewilg Salix cínerea Struikwilgen.
G€oorde wilg Salíx aurita Struikwilgen.
Duitse dot Salix dasrclados Struikwilgen.
PopulieÍ Populus spec. Bomen, hoge krotten.
Eenstijligemeidoorn Crataegusfionog)ka Struiken,zaailingen.
Gewone viier Sambucus nigru Struiken, zaailinsen.
ZomeÍeik Quercus robur Hakhout, bomen, zaailingen.
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(venolg lijst tJan plantesooften)

Nederlandse naam: Wetenschappelijkenaam: Toelíchting:

Bosveidkers
RobeÍtskÍuid
Gewoon nagelkruid
Reuzenzwenkgras
Wilseroosj€

Hennegras
Bosandoorn
Brede stekelvaren

C ardamíne Í.exuosa
Geranium lobertianum

Festucagígantea

angus tdolium
C abmagros tís canescens

Dryopteris díbtata

Kruidachtige bos(rand)soorten / halfschaduwsooften.

Haagwinde
Bitterzoet
Klimop
Hop
Wilde kampefoelie

Calystegía sepÍum
Solanum àlcamara

Eumulus lupulus
Lokíceru períclrmenum

Lianen; de laatste dÍie zijn bosrandsoorten / half

Gewone hennepnetel
Look-zondeÍ look
Fluitekruid Anthrbcus s!bestrís

Stikstoftijke, meestal beschaduwde plaatsen.

Brarnen
Harig wilgeroosje
Rietgras
Kweek
C'rote brandnetel
KleeÍkÍuid

ÀràIls spec.
Epílobium hirsutum
Phaloris arundinacea
Elytrigía rcpens
UÍIíca díoíca

Ruigten; waar deze soorten in grote hoeveelheden
voorkomen, indiceren ze een overmaat aan stikstofin
de bodem, bijv. tengevolge van een verstoring door
recreatiedruk of veÍkeerd b€heer.

Kíev íÍs blo em (dia : R. IYe l lner).
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groep van enkele m2 in de verlandingsstrook langs
een kade in het westen van de Lopikerwaard.
Moetasvarcn (Thelpterrs pahstrís) en de Spaan
se Í]JiteÍ (Cirsium dissectum), die voorkomen in
resp. verlandingsstÍoken en oevers die grcnzen
aan schraallaldjes.
Gewone hemelsleutel (Sedum telephium ssp. tele
phiutk), een vetplant met purperen bloemscher
men, die vootkomt op enigszins kleiige bodem op
plaatsen waar kwel aanwezig is.
Kievitsbloem (Fritíllaria meleegfis\, die op nog
minsrens één kade voorkomt in de omgeving van
Gouda.
En tenslotte Rankende helmbtoem (Co4'da,/is
clariculeta), die vÍoeger werd beschouwd als zeld,
zaam yoor het westen van het land, maar nu
wordt aangehoffen op veaschillende houtladen in
en rondom het gebied dat tussen Hollandse IJssel
en Oude Rijn ligt. Deze soort, die r,Íoegeí voorna
melijk bekend was van houtwallen in het oosten
van het land, komt hier voor aan de voet van elze
en essestobben op de daar vaak wat kale en met
strooisel bedekte bodem.



1 r ,
t*lq l.

í|ï,

r-a

rïr %

Weekschildkevers op 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

Broedvogels in half open
terrein.

Fitis
Tuinfluiter
Matkopmees
Boomkruiper
Zanglijster
G€kraagde roodstaart
Heggemus
Winterkoning

Broedvogels van meer be-
boste kadegedeelten, over
wegend insekteneteÍs, die
hun voedsel op de kade

Meerkoet
Zomertáling
Houtduif

Broedvogels op de kade of
in de iangsliggende oevers
en sloten, die hun voedsel
zoeken in de on iggende
weilanden.

Rode zwavelkopjes (tek. : J. Joziasse).

Het bosachtige milieu van de houtkaden vormt
voor veel paddestoelsoorten de edge mogelijke
groeiplaats binnen het poldermilieu. Van een van
de weinige onderzoeken, die op dit gebied zijn
gedaan, is bekend dat één houtkade meer dan 100
soorten opleverde.

Fauna

Vogels
Voor veel vogels vervullen de houtkaden ccn erg
belangrijke funktie. Het houtgewas biedt aan vele
soorten broedgelegenheid. Verschillende soorten,
die alleen in rustige gebieden broeden, zijn zelfs
vrijwel uitsluitend aangewezen op deze ver van de
bewoond€ wereld geiegen stroken natuurgebied.
Daamaast vinden veel soorten er hun voedsel in
de vorm van insekten of zaden en bessen. Ook
voor beschurring en het vinden van slaapplaatsen
zUn de kaden belangri jk. De ondersraande rabel
geeft een globale opsomming van een aantal vooÍ
de kaden karakteristieke soort€n. In de tóelichting
bij elke groep staat iets verÍneld over biotoop en
het gebruik dat van de kade wordt gemaakt.

Het is gebleken dat de broedvogeldichtheid van
een kade niet alleen samenhangt met de mate van
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bebossing, maar vooral ook met de mate van lso
Iatie. Daarbij is vooral de afstand van belans tot
de verschillende onru$bronnen. zoals: wegen,
bebouwingslinten en bedrijfsgebouwen. Door on
rust in de vorm van recreatief gebruik van €en
kade Eaat zo'n gebied dan ook voor een aantal
soorten verloren als broedteÍein. De aanlee van
speciale wandel en fietspaden over de kadei kan
dan ook desasheuze gevolgen hebben voor de
vogelstand.
Nog leuk om te vermelden is, dat ik bij stevige
wind vaak heb gezien hoe grote aantallen tlek-
vogels aan de luwe zijde van een houtkade be-
schutting zochten. En zelís daa nog blijkt een een-
zame wandelaar al voldoende om de vogels mas
saal op teJagen,

Ransuil
Bosuil
Steenuil
Torenvalk
Boomvalk

Roofvogels en uilen, die
voor broedgelegenheid zijn
aangewezen op bosachtige
ÍustgebiedeD, €n die erg ge
voelig zijn vooÍ verstoring;
het sterkst geldt dit voor de
boomvalk.

Kramsvogel
Sijs
Keep
Putier
Mezen-sooÍten

Trekvogeis, die op of nabij
de houtkaden in $ote aan,
tallen plehteren.

Koekoek



Zoogdiere

Over het voorkomen van zoogdieren op de kaden
zijn niet veel exacte gegevens voorhanden. Ge_
noemd kunnen wordell: Hermelïn, soms Wezel
en Bunzing en een aantal 'muizen' zoals Bosmuis,
Veldmuis, Bosspitsmuis. Rosse uoelmuis en
Dwergmuis.

Insekten
van insekten is evenmin veel bekend. Onderzoek
in soortgelijke begroeiingen, nl. geriefbosjes, door
C. vÀN ACHTEÀBERG doet echter vermoeden dat
op de houtkaden de soortennjkdom ook opval-
lend hoog zal zjjn. Aparte vermelding verdienen
nog de loopkevers, die speciÍiek zljn aangewezet
op de rulle strooisellaag zoals we die op houtka-
den aantreffen, en die voor hun verspreiding in de
veenweidegebieden ool sterk op deze linlvoÍmi8e
begroeiingen zullen zijn aangewezeí.

Funkties en bedreigingen

Vooral vroeger hadden de kaden allerlei íunkti€s
die goed samengingen met het karakter van een
natuurgebied. Het gebruik dat men van de kade
maakte was tegelijkeÍijd een vorm van beheer,
waardoor de kade en zijn beplanting in stand wer-
den gehouden. Verder werd het gebied met rust
gelaten, zodat er alle ruimte was voor plant en
dier. DaaÍin is wel het een en ander veranderd.

Funkties

Van de funkties die de kaden vooral woeger had-
den is al genoemd het fungeren als landscheiding
tussen twee polders en het fungeren als water
kering. Bt overstromingen in het verleden hebben
de kaden hun nut bewezen. Nog tijdens de waters
nood van 1953 kon in de Alblasserwaard met het
stelsel van folderkaden worden vooÍkomen dat
het gehele gebied onder water liep. Het beheer was
mede gericht op die wateÍkerende funktie. Bij
hoge bomen bestaat de kans op windworp, waar-
door her'di jkl ichaam'van de smalle en venige
kaden zwaar beschadigd kan worden. Daarom
waren alle indrviduele eigenaren verplicht om het
houtgewas regelmatig terug te hakken.
Deze verplichting ging he€I goed samen met een
andere funktie van de kade, nl. het leveren van
geriefhout. De boeren gebruikten het hout voor
hekken en afrasteringen, voor het inrichten van de
stauen, voor schop- en bezemstelen, en 's winters
was het een goedkope brandstof. H€t hakhout
werd dus regelmatig gekapt en daarmee in stand
gehouden. Bij voorkeur deed men dit werk 's win
ters, als er ijs op de sloten lag. Het was dan ge-
makkelijker om bij de bomen te komen, die veelal

S ludfi ee lv e r z ame le nde z w e eJi) líe g
(foto: J. A. Penníngs).

aan weersz{jden van de kade aan de slooÍand
stonden. Over het ijs werd het hout dan als palen
en takkenbossen afgevoerd naar de hofstede.
Vaak fungeerde de kade ook als schouwpad. In d€
polderkeuren was dan de bepaling opgenomen om
de kade eenmaal per jaar te maaien. Dit voor-
kwam verruiging en hield de kade begaanbaar.
Tenslotte kwamen er vaak nog akkertjes en tuin-
tjes voor op de kaden. Dit is vooral het geval ge-
weest tijdens de laatste wereldoorlog.

Funktiel,erlíes

Geriefhout wordt er nauwelijk meer gebruikt.
Men stookt op olie of gas, en hekwerk en palen
koopt men kant en klaar bij de handel in land
bouwmaterialen. Ook de waterkerende funktie is
van minder belang geworden. Door schaalvergro-
ting in de waterschapswereld is er een minder
shenge scheiding tussen de waterhuishoudingen
van de verschillende polders. Door dijkverzwa ng
hoeft men tegenwoordig v oÍ dijkdoorbraken ook
niet meer te vrezen, Waar de oude keuren nog gel
den wordt er in veel gevallen nauwelijks meer op
toegezien. Regelmatig maaien en het afzetten van
houtgewas vindt dan ook weinig meer plaats.
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Ontginningen

We hebben gezien dat de kade veel van zijn oor-
spronkelijke funkties heeft verloren. Daarnaast
hebben d€ boeren tegenwoordig geen tijd meer
voor het onderhoud. De kade is tot een lasí g€
woídeD zonder dat er wat tegenover staat. Men
gaat dan zoekgn naar een manier om er vanaf te
komen, of men probeert er e€n nieuwe oesrcm
ming aan te geven. Wat is dan logischer voor een
boer dan de kade te ontginnen en in gebruik te
nemen als grasland.

Een ontginning en de daarbij behorende ingrepen
in het landschap zijn rÍijwel altijd in st jd met
bepalingen uit bestemmingsplannen en polderkeu
ren. Dat is waarschijnlijk de reden waarom het
meestal zo geleidelijk wordt uitgevoerd. Het is
veelal een sluipend en moeilijk te ,grijpen, proces
dat ongeveer als volgt kan verlopen,

Om te beginn€n laat men enigejaren achtereen na
om de scheisloot te schonen, waardoot deze dicht-
groeit en begint te verlanden. Ook wordt de sloot
gedeeltelijk gedempt door €r al vast wat puin en
vuil te storten. Daamaast wordt het houtgewas
aangepakt. Daarbij kan men h€t terugkappen van
de stobben nog als onderhoud beschouwen. An-
ders wordt het als blijkt dat de jonge uitlope.s in
volgend€ jaren telkens opnieuw worden verwij-
derd. Ook wordt de bijl daarbij zo ruw gehan-
teerd, dat door ioregening verrotting gaat optre-
den. En het vee helpt een handje mee. Over de al
gedeeltelijk g€dempte sloot kan het op de kad€
komen, zodat eventuele resterende jonge scheuten
ook nog eens door veevraat verdwijnen. Tenslotte
kan de hele zaak nog eens in brand worde[ gesto
ken.

Dit alles bijeen is teveel voor de vaak toch al niet
meer zo jonge stobben, ze verzwakken en srerven
aí. De karaktedstieke kruidenlaag verdwijnt na-
tuurlijk ook snel als het vee erin komt. Als dan na
enige jaren de landschappelijke en natuurweten-
schappelijke waarden grotendeels zijn verdwenen,
dus als de kade er is gaan uitzien als een waarde
loos en rommelig terreintje, kan het werk worden
afgemaakt. Resterende boodstronken worden
verwijderd, de sch€isloot wordt verder gedempt en
over de daarin geworpen rommel gaat een mooi
laagte aarde. Het geheel wordt enigszins geëgali-
seerd en na enkele jaren ligt er een gezonde gras-
mat. De kade is dan biJ her weiland Berrokken en
kflJgl dezelfde intensieve behandeling als aj le
agrarische gronden. Nog sl€chts een lichte glooi-
ing herinneí dan aan $at er ooir ge\4eest is.
Gelukkig hebben nog lang niet alle boeren de
zaken zo aangepakt, maar een aanzienlijk deel
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van de houtkaden is op deze manier al verdwenen.
Op de opeenvolgende topografische kaanen van
na de Tweede Wereldoorlog is deze ontwikkeling
zelfs na te gaan. De donkergroen€ banen van het
houtkadebos worden steeds vaker onderbroken
door lichtere stukk€n die op cultuurland duiden.
De met een blauwe lijn aangegeven schcislotcn
zijÍ daarbii ook verdwenen.

Zoals ik al eerder aangaf is deze ontwikkeling op
zich wel te b€grijpen. Het lijkt ook aantekketijk:
op deze mader gratis een strook bij het weiland te
vo€gen. Reken maar eens uit wat een strook van
l0 bij 125 meter voor geldwaarde vertegenwoor
dig bij een grondprijs van f40.000,- per ha. De
meesten van o[s moeten daar wel enkele maanden
voor werken.

Owríge bedreigingm
Nog enkele andere bedreigingen uit de landbouw
hoek. Het gebruik van de kade als ontsluitingsweg
voor landbouwverkeeí. Diepe vemielende sporen
zijn er het gevolg van. Ook word€n de kaden hier
en daar onderbroken door dwarspassages. H€t
landbouwverkeer kan dan binnendoor naar d€
naastliggende polder. Ook peilverlaging rs een
bedreiging voor de kaden. Een lagere gronowater
stand leidt tot een snellere oxidatie van het veen in
h€t kadelichaam. HieÍbij komt stikstof vrij dat
leidt tot €en verruiging van de vegetatie. De ver
rijking van sloot- €n grondwater door uitspoeling
van kunstmest uit de oÍrÍiggende w€ilanden h€eft
eenrelfde effekL op de kadcn. Zelfs het inwaajen
van door de wind meegevoerde stof- en kunst
mestdeeltjes is schadelijk.

Een recente en zeer bedreigende ontwikkeling is
het aanleggen van wandel €n fietspaden over d€
kaden. Met d€ bedoeling om het milieuvriendelijke
recreëren te b€vorderen worden de toch al uiterst
smalle kaden voorzien van €en verhard pad. Al bij
de aanleg verdwijnt domweg een ged€elte van de
kade onder de verharding. De recreatiedruk die
daaÍna volgt is meestal teveel voor de smalle
kwetsbare stroken die aan weerszijden overblij
ven. Al eerder bij het bespreken van de fauna is
gesteld hoe desasheus de gevolgen zijn van zo,n
ingreep. Voor de flora geldt hetzelfde. H€t moet
duidelijk zijn dat recreatie en natuurbehoud niet
samen kunnen gaan op de smalle houtkaden.

Tenslorre noem ik nog de aanleg \an lcidingen
{voor o.a. aardgas) door her ladelichaam, loals
dat in het verleden op enkele plaatsen is gebeurd.
Deze zijn daarbij ingrijpend omgewoeld mer alle
consequenties van dien voor de natuurwaaroen.



Bescherming en toekomst van de kaden

Beheer en onderhoud
Door de eigenaren boeren wordt weinig meer aan
onderhoud gedaan. Waar de kade nog als kade
bestaat, is men veelal aangeweze[ op de diensten
van knotgroepen. Hier en daar blijken deze groe
pen met hun werk zelfs de boeren te hebben gesti
muleerd om het onderhoud zelf weer ter hand te
nemen. EÍ zijn gevajlen bekend, waarbij de knot
gro€p de betreffende boer helpt bij het aanvragen
van de knotsubsidies, waarop hij dan recht heeft.
Toch kunnen de knotgroepen niet al het onder-
houdswerk aan. Daarvoor is het teveel, terwijl ze
bij het werk op de kaden nog eens worden gecon
fronteerd met exha moeilijkheden. De bereikbaar
heid is slecht en meestal is men aangewezen op de
toestemming van de boer om de kade via het wei-
land te bereiken. Daamaast worden de knotgroe
pen geconfronleerd met een veelheid aan eige
naren. Dat is waarschijnlijk ook een van de rede-
nen waarom onderhoudsovereenkomsten tussen
boeren en natuuÍbeschermingsorganisaties ni€t
snel van de grond zullen komen. B;j een kade van
5 km lengte gaat het al snel om 40 eigenaren. Het
afsluiien van onderhoudsovereenkomsten vergt
dan me€r organisatorisch werk, overleg en con
trole dan er aan mankracht voorhanden zal zijn
bij instanties als Staatsbosbeh€er.
Waar de kaden geheel zullen worden toegewezen
aan Staatsbosbeheer zal drt deze instantie al voor
grote problemen stellen: een moeiltk bereikbaar

O tgínnitlg wn een stukje houtkade in de Lopiker

gebied te gaan onderhouden, waar voor het wer-
ken met machines weinig ruimte is. Waarschijnlijk
zal er dan niet genoeg geld zijn om de geh€le kade
op de traditionele wijze te beheren. Misschien dat
er dan een vorm kan worden gevonden, waarbij
gedeelten van de kade zich kunnen ontwikkelen
tot een soolt natuuÍbos.

Bescherming
In de beschermingssfeer bestaat een aantal wette
lijke instrumenten, die ik hier in het kort dlr revue
wil laten passeren.
De boswet omvat een meldingsplicht voor kappen
en een herbeplantingspiicht, maar geldt met voor
terreinen van minder dan 0,1 ha. Het eigendom
van de kaden is m€estal zo verdeeld over de boe
ren dat deze wet niet van to€passing is. Wat niet
onder de boswet valt, kan worden geregeld door
een gemeentelijke kapvercrdening. Er moet dan
een kapvergunning worden aangevraagd, die kan
worden geweigerd op grond van landschappelijk
visuele aspekten. In de praktijk funktioneert dit
echter niet. De boeren vragen geen vergunning
aan en de gemeente heeft geen zin om te gaan
conholeren.
Het belangrijkste instrument op het gebied van de
ruimtelijke ordening is het gemeentelijke bestem
mingsplan. De Provincie geeft in haar streekplan-
nen de gewenste ontwikkeling in hoofdlijn€n aan.
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Bij het opstellen van bestemmingsplannen dien€n
d€ gemeenten die richtlijn€n te vol8en. Gedepu
te€rde Staten van een provincie toestst een be-
stemmingsplan aan het streekplan alvorens het
goed te keuren. Volgens de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, die in 1965 in werking trad, waren alle
gemeenten verplicht om binnen 5 jaar bestem
mingsplannen op te stellen voor het buitengebied.
Nog steeds echter zijn er gemeenten die aan die
verpiichting nog niet hebben voldaan. In zo,n
geval kan de Provincie een bestemmingsplan
dwingend opleggen. In de praktijk komt dat er
echter zelden van.
In sommige besternmingsplannen hebben de ka
den nog steeds de bestemming agrarisch gebied,
waardoor behoud op geen enkele wijze is gegaran-
deerd. In een aantal van de gevallen, dat €en kade
wei d€ bestemming natuurgebied heeft g€kregen,
blijki het bestemmingsplan slechts op papier te
funktioneren. Een bestemming natuurgebied gaat
gepaard met allerlei verbodsbepalingen, zoals het
verbod om te egaliseren, vuil te storten, en het
houtgewas te vellen, te rooien of te beschadis€n.
De veelal agrarisch georiënteerde gemeenren bLl.l-
ken dan weinig b€hoefie te hebben om hierop con
trole uit te oefenen. Met als resultaat dat de boe-
ren hun gang kunnen gaan. De gemee[te doet de
ogen dicht en komt pas in aktie als zij door de
Pro\ incie op de vingers wordt gerjkr. Daarvoor is
dan wel een goed in elkaar zittende aktie van een
buitenstaander nodig, die zwart op wit bij de
Provincie kan aanton€n wat e. mis is.

In een aantal gevallen is door instanties wei coÍi,
gerend opgetreden, zoals door de Inspectiedienst
van Landbouw, die dan een boete en een herplan
tingsplicht oplegde. Veelal moest de betreffende
boer najaren nog djverse keren worden gemaand
om te herplanten. Waar het dan gebeurde, werden
er €en paar sprieterige \rrilgetakken in de grond
gestoken die zelden goed aansloegen. En daarbij
hoorde dan een gammele afraste ng die mo€st
dienen als veekering. Corrigeren van wat fout is
gegaan verloopL dus uiterst moeizaam en is weiniq
efl'ecriel'. Hel overheidsoptreden maakr pas kani
van slagen als de aantastingen in een vroeg sta
dium word€n opgespoord. Daartoe zouden in-
stanties als waterschappen, gemeenten, de provin
cie en Staatsbosbeheer mo€ten samenwerken.
Ook een mili€uambtenaar in dienst van ë€n qe
meente zou hier goed werk kunnen doen.

Wat hopelijk wel gaat werken is de art. 13 proce
dure in rui iverlavelingsrerband. waarbij  deiaden
worden toegewezen aan een naLuurbeschermings_
instantie Toajs Staar.bosbeheer. Daarvoor is eÍ
ter een ruiiverkaveling nodig en waar die op stapel
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staat vraagt men zich aI of het allemaai nie! te
Iang gaat duren, dus of cr tegen de tijd, dat de
ov€rdracht plaats vindt, nog wel veel over zal zijn
van de kaden.

Toekomst

Het grootste probl€gm van de natuurbgsch€rming
in Nederland is, dat aan het natuurbeschermings
beleid van de overheid een goede financiële onder
bouwing ontbreekt. ln 1975 verscheen de Relatie
nota, die aangafhoe het natuurbehoud in het lan-
delijke gebied middels onderhoudsovereenkom
sten, beheersgebieden en reservaatvorming kon
worden aangepakt. Sindsdien is echter nooit de
politieke bereidheid aanw€zig geweest om dit
waar te maken. Onlangs nog zijn de gezamenlijke
natuurbeschermingsorganisaties in aktie geko-
men omdat het al veel te lage bedrag van f35 mil-
joen vóoÍ de aankoop van reseNaatgebi€den in
twee jaar teruggebtacht dreigde te worden tot de
h€lft. En dat terwijl er bij een enkele ruilverkav€-
ling al bedragen van deze orde van grootte om
gaan. AIs Nederlanders met elkaar vinden we
andere zaken kennelijk nog steeds belangrijker.
AIs we dit alles in ogenschouw nemen, dan ziet de
toekomst er voor de kaden niet rooskleu g uit.
Aan al die gedeelten, die al zijn verdwenen onder
fietspaden, Iandbouwwegen en autowegen zal
door de boven geschetste ontwikkelingen nog wel
het een en ander worden toegevoegd. Voor dege
nen, die zich inzetten voor het behoud van de
kaden mag het een troost zijn, dat het zonder hun
inspanÍring ongetwijfeld erger zou zijn geweest. In
die zin kun je zel l 's van resullaren spreken.

Met dank aan Wouter Hei.j, Hans Kriise, Freek
Mayenburg, H€nk v.d. Weijden, en vooral Han
neke den Held.

Adres rah de schrUlter:
Populierenhof 102,

2411 SZ Bodegraven.
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