De Tolberter petten: zand, veen, klei op veen, water, hoogveen,
moeras, hooi- en weidevogelland, inrichting en beheer ervan.

Mensumaweg 39, één van de 8 in 1940 en 1941 gebouwde
boerderijen in de Tolberter Petten.
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1. Waarom deze rapportage?
De Tolberter petten liggen tussen Tolbert-Midwolde en Niekerk-Oldekerk, aan de zuidkant van
het oorspronkelijke stroomdal van de Oude Riet. De Tolberter petten zijn bijzonder vanwege
haar ligging, haar ontstaan en haar ontwikkeling, bijzonder vanwege landschappelijke en
natuurlijke situatie en vooral ook bijzonder vanwege de invloed van de mens op het landschap
ter plaatse. De percelen 1 tot en met 6 zijn eigendom van Staatsbosbeheer. De percelen
worden verpacht aan de Stichting Dotterbloem, die het uitgeeft aan leden van de agrarische
natuurvereniging Boer & Natuur ZWK. In 2016 en eerdere jaren waren de feitelijke pachtersbeheerders maatschap Braams en maatschap van der Til. Het Natuurplan van de provincie
Groningen geeft voor de percelen het natuurdoel aan: vochig hooiland (N10.02) (zie ook
hoofdstuk 3). In overleg met Staatsbosbeheer is omstreeks 2005 besproken dat, als het
hooiland kan worden gecombineerd met behoud en ontwikkeling van een populatie
weidevogels, dat ook nastrevenswaardig is. Het pachtcontract met Staatsbosbeheer wordt om
de 5 jaar vernieuwd. Het vernieuwen van het pachtcontract is een moment om het gevoerde
beheer te evalueren. Onderzocht wordt of de voorschriften in het pachtcontract nog voldoen
aan de beheerdoelstelling. Zo niet dan moeten of kunnen deze voorschriften worden
bijgesteld. Het is de bedoeling dat per 1 januari 2017 het pachtcontract wordt vernieuwd,
vandaar deze rapportage, over de Tolberter petten.
Hiernaast is het de ambitie van de Stichting Dotterbloem haar werkzaamheden te doen op
basis van kwaliteitscertificering. Dit houdt in dat resultaten van beheer worden gemonitord,
bijvoorbeeld één keer per twee jaar, het beheer vervolgens wordt geëvalueerd, op basis
waarvan zo nodig het beheer wordt aangepast.

Zie voor de petgaten op perceel 2 en 4 de luchtfoto op pagina 13.
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2. De Tolberter petten:
2.1 Geofysische, bodem en water beschrijving
De percelen 1 tot en met 6 liggen in het oorspronkelijke stroomgebied van de Oude Riet. Ten
noorden en ten zuiden van het gebied liggen hoger gelegen gebieden met een pleistocene
ondergrond. Hierop liggen de dorpen Niekerk en Oldekerk en Tolbert-Midwolde. Het
stroomgebied van de Oude Riet is dichtgeslibd met zeeklei. De oorspronkelijke bedding van
het Oude Riet is vanwege deze dichtslibbing, aan de noordkant van de Matsloot, tot inversie
rug verheven. De klei is ook buiten de oorspronkelijke bedding van het Riet afgezet, bovenop
het veen ook in het gebied wat we nu de Tolberter petten noemen.
Vanaf de ijstijden (ca. 10.000 jaar BP) steeg de zeespiegel. Het droogleggingsniveau van het
aangrenzend land werd daardoor in de loop van eeuwen geringer. Samen met een klimaat
met een aanzienlijk jaarlijks neerslagoverschot kon op de pleistocene ondergrond het veen
gaan groeien. Vlak langs de Oude Riet kwam het veen niet tot grote dikte. Immers het Oude
Riet zorgde, tot dat de dichtslibbing voltooid was, voor een natuurlijke ontwatering. Deze
ontwatering bracht met zich mee dat het aangroeiend veen voor een belangrijk deel door
mineralisatie meteen weer werd afgebroken.
Na dichtslibbing van het Riet en opslibbing van de naast gelegen veengebieden werd het land
in de (vroege) middeleeuwen in cultuur gebracht. Door ontwatering en mineralisatie van het
veen klonk het in en daalde het maaiveld. In de bedding van het Oude Riet is het kleipakket
dik. Daarom is en was de inklinking daar niet of zeer beperkt. Op de hoogtekaart komt de
inversie van het maaiveld tot uiting, dat wil zeggen ter hoogte van de Mensumaweg is de klei
tot een hoogte van ca. 0,4 m NAP opgeslibd en is het maaiveld van het omliggende
veengebied gedaald van 1,0 tot 1,9 m minus NAP.

Op de kruising van inversie
rug en de Mensumaweg is
de dikte van het kleipakket
ca. 3,5 m; bron: T.
Veldhuis, masterscriptie,
RUG 2011, Nederzettingsen ontginningsgeschiedenis van
Vredewold in het
Westerkwartier van de
provincie Groningen (ca
700 - ca 1500 ad).

Hoogtekaart, actueel hoogtebestand Nederland, www.ahn.nl
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Aan de hand van de bodemkaart worden de bodemtypen duidelijk, van zuid naar noord:
Hn21 en cHn21 zijn veld- en laarpodzolgronden, bodems met een inspoelingslaag van humus
gevormd in leemarme dekzand van de laatste ijstijd. kHn23 zijn veldpodzolgronden met een
dun (< 40 cm) kleidek op de lemige zand ondergrond.
Vz: veengronden met een zandondergrond beginnend binnen 1,20 m vanaf maaiveld
Het grootste deel van de Tolberter petten en daarmee ook de percelen 1 tot en met 6 hebben
als bodemtype aanduiding: AAP, het zijn aangemaakte vergraven gronden ontstaan door dat
eerst vervening plaatsvond waarna de gronden zijn vergraven om deze weer in cultuur te
brengen. Bij de vervening is eerst het kleidek verwijderd en in brede ruggen opzij gezet. Na de
vervening is het gebied tussen 1930 en 1940 onder leiding van de Heidemaatschappij, in
cultuur gebracht. Uit bodemonderzoek blijkt dat de destijds op ruggen liggende klei weer als
een dek over het gebied is gespreid. Op korte afstand vertoont de kleilaag thans wel dikte
verschillen (diktes van enkele cm tot enkele decimeters). Bij het spreiden van de klei over het
restveen heeft dat hier en daar ook geleid tot menging van het veen met de klei.
AP: zijn percelen met petgaten. In het hier besproken gebied, tussen 1930 en 1940
ontgonnen, zijn nadat dit in 1998 was aangekocht was voor natuur, een aantal gaten
gegraven. Dit laatste om het ‘petten karakter weer’ terug te krijgen in het gebied.
kVs zijn veengronden met een kleidek dunner dan 40 cm, waarbij het onderliggende veen
bestaat uit veenmosveen, zogenaamde waardveengronden.
Mv41C zijn kalkarme natte zware (met een lutumpercentage van > 35) kleigronden met een
ondergrond (startend tussen40 en 80 cm minus m.v.) van moerig materiaal (veen),
zogenaamde drechtvaaggronden.
Mn85C zijn kalkarme natte lichte tot zware kleigronden (lutumpercentage > 25) met een in het
algemeen aflopend profiel, zogenaamde poldervaaggronden.
De grondwaterstanden in de percelen worden aangegeven door de grondwatertrappen (Gt’s)
en zijn afhankelijk van de hoogteligging van het maaiveld en het oppervlakte waterpeil.
In de Tolberter petten gaat om Gt II en een klein deel Gt III met een hoogste
(winter)grondwaterstanden tot aan maaiveld en laagste (zomer)grondwaterstanden tussen 80
en 120 cm minus maaiveld (Stiboka, bodemkaart 1 : 50.000, opnames van 1963-1968). Er
wordt door het waterschap in het natuur deel van de Tolberter Petten een zomer- en winterpeil
nagestreefd van 2,55 m minus NAP.

Ca. 35 cm kleidek op perceel 6
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Bodemkaart 1:50.000, kaartblad 6 oost en 7 west, Stiboka, Wageningen,
kartering van 1973-1975.
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Waterstaat van de Tolberter petten volgens
Waterschap Noorderzijlvest
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2.2 Landschap, natuur en cultuurhistorie
Het landschap betreft een herontgonnen open verveningsgebied. Waarschijnlijk is in de
vroege Middeleeuwen het gebied eerst vanuit het Oude Riet in gebruik genomen. Het in het
holoceen gegroeide meters dikke veenpakket overdekte het grootste deel van de pleistocene
ondergrond. Voor het in gebruiknemen is het veen enigszins ontwaterd. Het Oude Riet kon
aanvankelijk dienen voor de afwatering. De ontwatering en het gebruik als akker- en weiland
heeft de klink van het veen en de maaiveldsdaling met zich meegebracht. In het vervolg van
de Middeleeuwen heeft de maaiveldsdaling en de dichtslibbing van het Oude Riet de
afwatering bemoeilijkt. In die situatie was ter hoogte van de Mensumaweg het gebruik van het
land nog slechts voor hooiland geschikt. De kadastrale kaart van 1832 maakt dit duidelijk. Het
gebied, wat we nu de Tolberter petten noemen, wordt daarop aangegeven als hooiland. De
naam Matsloot werd vroeger algemeen benut als sloot naar made(hooi)landen. De petten, dat
wil zeggen de plassen water die ontstonden door vervening waren in 1832 nog niet of
nauwelijks aanwezig in het gebied. Van vervening in die tijd, blijkt volgens de kaart, sprake in
gebieden die wat verder af van het oorspronkelijk stroomgebied van de Oude Riet liggen, o.a.
een gebiedje in de richting van Traan. Daar waar vermoedelijk de veenkwaliteit voor verturfing
goed was omdat het zoute zeewater het veen daar niet had beinvloed en tevens omdat daar
geen kleidek meer op het veen was afgezet. Op de topografische kaart, verkend in 1907,
staan de petten wel ingetekend, maar de naam Tolberter petten ontbreekt nog. Blijkbaar zijn
de Tolberter petten pas laat (na 1832) in de verveningsgeschiedenis van noord Nederland
ontstaan. De petten zijn vervolgens voor veenwinning benut en gebleven tot zo ongeveer
1930. In 1930 werd er een plan ontwikkeld voor het ontginnen van de petten. Er waren een
aantal reden voor de ontwikkeling en de uitvoering van dit plan. Zo was het gebied in de loop
van de tijd verder vernat. En kwamen er in het begin van de 19e eeuw nieuwe inzichten en
mogelijkheden voor ontginningen. Er was ook een noodzaak om werk te verschaffen aan
arbeiders die in de dertigerjaren van de twintigste eeuw werkloos waren geworden. Zo is het
plan ontstaan het pettengebied te ontginnen. Dat wil zeggen er een polder van te maken met
een gemaal en een nieuwe perceelsindeling. Met financiële steun van de rijksoverheid heeft
de Nederlandse Heidemaatschappij de klus tussen 1930 en 1937 geklaard. Het gebied was
inmiddels eigendom van de Rijksdient der domeinen. In de jaren 1940 en 1941 zijn er 8 voor
die tijd moderne boerderijen gebouwd. Deze werden nadien uitgegeven aan boeren allen
afkomstig uit de provincie Friesland (bron: De Petteboeren van de Tolberterpetten, van 19411971, R.M. de Boer-Stelma, 2004).

Het in 1931 gebouwde
gemaal van de Tolberter
petten aan de
Mensumaweg
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Kadastrale kaart 1832, www.hisgis.nl

Grote historische topografische atlas van Groningen 1900-1930, 1:25.000, Uitgeverij Nieuwland,
2006, fragment verkend in 1905-1907.
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Thans ligt het maaiveld van het natuurdeel van de Tolberter petten op ongeveer 2 m minus
NAP. Het streefpeil van het waterschap ligt op 2,55 m minus NAP. De polder de Tolberter
petten ligt relatief laag in het landschap. Deze waterhuishoudkundige situatie zorgt er voor dat
het gebied, beter de vegetatie, wordt beïnvloed door kwelwater vanuit de hogere delen in het
landschap. Sloten in de Tolberter petten liggen thans (na 1937) evenwijdig aan de Matsloot. Er
is sprake van groei van voornamelijk wilgen, thans nog in struikvorm, op en langs enkele
percelen en petgaten van het natuurgebied.

Wilgenopslag
op perceel 2.

Het land is gegreppeld in de lengte richting van de percelen. Een aantal jaren geleden zijn een
aantal nieuwe gaten gegraven ook in de lengte richting van de percelen. Op die manier is het
‘petten-karakter’ van het gebied enigszins hersteld. Er is sprake van enige verlanding van de
petgaten, maar de meesten hebben een mooie afwisseling van enige verlanding, begroeiing
en openwater. De plantensoorten in het gebied zijn in 2015 geïnventariseerd
(Planteninventarisaties in door Stichting De Dotterbloem beheerde percelen in het Zuidelijk
Westerkwartier (Gr), mei-juli 2015, Drs. L. Stockmann, uitgave Stichting Dotterbloem), zie
bijlage 2 voor de petten.
Uit de inventarisatie blijkt dat er reukgras groeit, pinkster- en koekoeksbloem maar ook
gestreepte witbol, pitrus en veldzuring. Voor wat betreft kwel indicerende soorten komt de
tweerijige zegge, dotterbloem, waterviolier, de grote boterbloem, holpijp, lidsteng en stijf
barbarakruid voor.
Alhoewel de inventarisatie van 2015 gericht was op planten zijn ook waarnemingen voor wat
betreft weide- en andere vogels gedaan. Gehoord zijn de: grutto, tureluur en wulp. Mogelijk
hebben enkele watersnippen in het gebied gebroed, evenals meerdere graspiepers. Roepend
in mei is een kwartel waargenomen. Zingend vanuit de ruigte en de struweeltjes bij het water
werden rietgors, rietzanger en bosrietzanger gesignaleerd. Naar alle waarschijnlijkheid heeft
ook de Roodborsttapuit in 2015 in de petten gebroed (waarnemingen van de soort in mei en
juli 2015).
Conclusie: De vegetatie en plantensoorten tonen diversiteit en kenmerken van verschraling
maar ook weelderige groei en ruigtes. Er zijn weidevogels in het gebied. Op basis van de
waarnemingen van 2015 wordt de dichtheid geschat op 50 tot 100 broedpaar per 100 ha. Er
broeden een aantal kritische watervogels in het gebied. Een enkele grutto en enige
watersnippen.
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2.3 Beheer
Het beheer van de twee pachters/landgebruikers is conform de voorschriften in het
beheercontract. Het bestaat uit één tot tweemaal maaien en afvoeren en of beweiden en
bemesten volgens de voorschriften hieronder:
Maaien en weiden:
 Van de eerste snede wordt minimaal 50% gemaaid en mag maximaal 50 % extensief
worden beweid.
 Maaien niet voor 15 juni
 Beweiding vindt plaats met maximaal 3 gve per ha
 2 m langs de rand van de sloot niet maaien voor 15 juli ten behoeve van de botanische
ontwikkeling van het perceel.
Mest:
 Organische mest tot maximaal 100kg N per ha, bij voorkeur ruige/vaste mest en
bekalken in overleg met de verpachter voor zover noodzakelijk voor een goede pH. Tot
20 ton vaste ruige stalmest per ha per jaar of 25 ton drijfmest per ha per jaar.
 Er dient bij bemesting rekening te worden gehouden met de bemesting door
beweiding. Er wordt vanuit gegaan dat 1 gve gedurende een half jaar 50 kg N
produceert.
Overige:
 Bij beweiding moet vertrapping van de zode worden voorkomen
 Er mag geen insporing en of slip van machines en werktuigen plaatsvinden
 Distels en andere zaden verspreidende onkruiden moeten worden gemaaid voor ze in
de bloei komen
 Greppels moeten open worden gehouden
 Waterbeheer ongewijzigd laten via de daarvoor bedoelde sloten en duikers
 Sloten worden geschoond in overleg met de verpachter.
Ervaringen van de pachters/gebruikers met het beheer zijn:







In het voorjaar vindt extensieve beweiding plaats op perceel 6 (meteen achter de
boerderij). In de loop van het seizoen komt het vee achtereenvolgens op perceel 5 en
4. Eind juni vindt beweiding plaats van perceel 3. Daarmee worden percelen 6 en 5
feitelijk voor beweid waarna de percelen een aantal weken rust krijgen. Na de
voorbeweiding is het land geschikt voor weidevogels die dan nog moeten beginnen
met de eiproductie maar ook voor kuikens, die in het door begrazing structuurrijke gras
voedsel en dekking kunnen vinden. De percelen 1 en 2 worden niet voor 15 juni
gemaaid.
Soms mede als gevolg van nat weer is er te weinig draagkracht van de bodem voor
bewerking van de percelen met machines.
Op 15 juni (maaidatum) kan er een (te) weelderige grasgroei/gewas, als gevolg van de
rijke bodem zijn. Voor het gevoel van de pachters is een dergelijk weelderig gewas niet
gunstig voor de weidevogels en tevens is het moeilijk een goed veevoer product van
een dergelijk gewas te maken.
Desondanks vinden de pachters/gebruikers het beheer van de natuur-percelen goed in
te passen in hun bedrijfsvoering.
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3. Beheertype ambitie provinciaal natuurplan
De beheertype ambities volgens het provinciaal Natuurplan 2016 van de Tolberter petten en omgeving
zijn:
1. = Reeds omgevormd naar natuur. Beheerambitie N10.02 en (delen) N04.01, N05.01 en N13.01:
Vochtig hooiland en (delen) Kranswierwater, Moeras en Vochtige weidevogelgraslanden.
2. = Reeds omgevormd naar natuur. Beheerambitie N12.02, N05.01, N10.02 Flora en Faunarijke
graslanden, Moeras en Vochtig hooiland
3. = Beheergebied
4. = N00.01: Nog om te vormen naar natuur. Beheerambitie N13.01, N12.02 en N12.03 is Vochtig
weidevogelgrasland, Flora en faunarijke graslanden en Glanshaverhooilanden.

Fragment Natuurplankaart 2016
provincie Groningen, begrenzing NNN
en natuurdoel ambitie.
http://kaarten.provinciegroningen.nl/
viewer/app/natuurbeheerplan2016

4. Conclusies landschap, natuur, inrichting en beheer.
Het hier beschouwde gebied, het natuur deel van de polder Tolberter petten, heeft door de
eeuwen heen verschillende ecosysteemfuncties vervuld en even zoveel kwaliteiten gehad.
Anno 2016 gaat het om natuurbeheer, waarbij vormen van agrarisch gebruik worden benut ten
dienste van het realiseren van natuurdoelen. De polder heeft een rijke aangemaakte bodem
met hoofdzakelijk klei in wisselende dikte op het (rest)veen. De waterstand is hoog ten
opzichte van het maaiveld met een drooglegging van 50 cm of minder. De grond- en
oppervlaktewaterstand is laag ten opzichte van die van de omgeving met als gevolg kwel in de
sloten, slootranden en in praktisch het gehele gebied tot in het maaiveld. Als gevolg van de
kwel wordt ijzer aangevoerd. Deze komt tot oxidatie zodra de kwel-stroom de zuurstof aan het
maaiveld treft. Dat brengt met zich mee dat fosfaat wordt gefixeerd aan het ijzer. Voor planten
komt vervolgens fosfor minimaal ter beschikking. Begreppeling is aanwezig om regen en
kwelwater oppervlakkig af te voeren. Het gebied is overwegend open, kent weinig opgaande
begroeiing. De huidige plantsoorten en vegetatie heeft kenmerken van verschraling maar ook
ruigtes zijn aanwezig. Er zijn weidevogels waaronder kritische soorten. Voor wat betreft
natuurbeheer is nat hooiland gecombineerd met weidevogels een logische keus. Er wordt en
er zal gemaaid en afgevoerd moeten worden. Enige (ruige-vaste) organische bemesting is
belangrijk om de bodemmineralen in balans te houden.
11

De bodem in een goed balans te houden, ook door deze niet ‘kapot’ te rijden met zware
machines. Verpitrussing van het gebied moet zo tegen gehouden worden.

5. Discussie ten aanzien van inrichting en beheer
Water, sloten en petgaten
 Fine tuning waterhuishouding, oppervlakte- en grondwater: Het waterniveau en de
waterbeheersing speelt een zeer belangrijke rol in het gebied. Kwel is belangrijk voor
de botanische samentelling van het hooiland. Een te lage grondwaterstand doet de
mineralisatie van de organische stof (restveen) toenemen. Dat bevordert de
(ongewenste) weelderige groei (mineralisatie van een dikte van 4 mm/jaar restveen
kan gemakkelijk 150 tot 200 kg N per ha per jaar opleveren). Hiernaast leidt een te
grote drooglegging tot relatief snelle daling van het maaiveld. Een te hoge waterstand
en of te weinig mogelijkheden de waterstand te beheersen zorgt er voor dat de
percelen niet of nauwelijks kunnen worden bewerkt.
Conclusie: ‘fine tuning’ van het waterpeil is noodzakelijk.
Het westelijk deel van perceel 3 en de grensstreek van perceel 4 naar 5 zijn de laagste
delen van het gebied. Gezien de relatieve hoogteligging zou het westelijk deel van het
gebied qua oppervlakte waterpeil iets hoger kunnen dan het oostelijk gelegen deel.
Dit kan bereikt worden door drie stuwtjes te plaatsen. Stuw A en B kunnen overloop
stuwen worden met een vaste overstroomhoogte. Stuw C zou een beweegbare, één
met een instelbare stuwhoogte dienen te zijn. De waterhoogtes kunnen daarmee
‘maatwerk’ nauwkeurig worden afgestemd op maaiveldhoogten en regenrijke perioden.
Voldoende goed onderhouden greppels zijn voor ontwatering en ecologie van flora en
fauna belangrijk. Op het moment van vaststelling van hoogtes op het kaartjes blijkt de
boven het maaiveld uitstekende begroeiing in de voor natuurbeheer gegraven petgaten
op perceel 2 (zie ook de petten het luchtfoto kaartje op pagina 13). Thans worden niet
alle sloten en slootjes elk jaar beheerd. Mogelijk kan voor wat dit betreft nog iets meer
variatie worden aangebracht in de zin dat in het gebied altijd slootkanten zijn met
overjarige (twee-, of driejarig) riet en ruigten. De petgaten zouden jaarlijks kunnen
worden beoordeeld of ze wel, niet of gedeeltelijk beheerd zouden moeten worden.
Daarbij zou het uitgangspunt kunnen zijn petgaten in verschillende fases van
verlanding te hebben en ook voldoende dekkingsnetwerk te behouden langs de
petgaten.
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Hoogte verschillen in de petten, www.ahn.nl

Voor diversiteit aan plantensoorten in het hooiland:
 Enkele zones van ca. 6 tot 9 m breed langs greppels en sloten zouden kunnen worden
afgeplagd (zodanig dat het beheer vanaf de zijkanten met een maaikorf kan
plaatsvinden). De afgeplagde zone wordt uitgerasterd, niet bemest en niet beweid en
slechts één keer per jaar (na 1 augustus) gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd. De
zone betreft een breedte van maximaal 9 meter. Deze kan worden bewerkt/gemaaid
met slootschoon-apparatuur vanaf het hogere deel van het perceel. Het afgeplagde
deel is bedoeld voor een volwaardige diversiteit van hooiland planten. Op perceel 2
kunnen deze zones worden gerealiseerd in het verlengde van vijf (in de lengte richting
van het perceel liggende) petgaten. Op perceel 3 zou een dergelijke botanische zone
kunnen liggen langs het slootje aan de zuidkant van het perceel.
Voor de weide- en andere vogels:
 Zorg in het vroege voorjaar voor voldoende openheid ten behoeve van vestigingsplaats
en tevens voor geschikt kuikenbiotoop daarna. Dit zou kunnen door op de hoogst
gelegen delen van de percelen enkel stroken te realiseren met in het voorjaar weinig of
ijle begroeiing (zie ook foto met kale strook op perceel 4). Tevens zouden enkele
percelen voor geweid kunnen worden. Dat wil zeggen tot 8 mei wordt geweid.
Vervolgens krijgt het perceel afhankelijk van vogelstand en stand van het gewas ca. 6
weken rust. De opgaande begroeiing, in het bijzonder op perceel 2, dient voor een
groot deel verwijderd te worden.
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De petgaten op perceel 2 en 4, en voorgestelde botanische en weidevogelstroken.
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Bijlage 1 Kadastrale gegevens
Kadastrale gemeente Leek, sectie I, perceelnummer 4088, kadastrale grootte (m2): 205740

Bijlage 2: Tolberter petten plantinventarisatie 2015
Symbolen in de tabellen: vegetatieschaal van Tansley

Bron: Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Vegetatieschaal_van_Tansley
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Bezoeken: 14 mei en 10 juni 2015; extra slootbezoek op 16 juli
Percelen 1.1 en 1.2, grasland.
Opmerking: een vrij ruige melange van soorten.
Beheerpakket: Nat hooiland/Weidevogelgrasland
Code
Grassen/schijngrassen
Beemdlangbloem
Engels raaigras
Fioringras
Geknikte vossestaart
Gestreepte witbol
Gewoon reukgras
Grote vossestaart
Kropaar
Kweek
Liesgras
Mannagras
Pitrus
Rietgras

o

c(od)
o
r
o

o-f
16

Ruige zegge
Ruw beemdgras
Ruwe smele
Zachte dravik

r

Kruiden
Akker vergeet-mij-nietje
Echte koekoeksbloem (op 1.2 wat meer dan op 1.1)
Fluitekruid
Gewone hoornbloem
Gewone paardenbloem
Grote ratelaar (vlak achter toegangshek 1.1)
Grote brandnetel
Hondsdraf
Kale jonker
Kleine klaver (vlak achter toegangshek 1.1)
Kluwenhoornbloem
Kruipende boterbloem
Pinksterbloem
Scherpe boterbloem
Speerdistel
Veenwortel
Veldzuring (wel meer op 1.2 dan op 1.1)
Vogelmuur
Witte klaver

In/langs: sloot tussen 1.1 en 1.2, tussensloten op 1.2, sloten oz en zz 1.2
Grassen/schijngrassen, o.a.:
Biezeknoppen
Gewone waterbies
Hennegras
Hoge cyperzegge
Liesgras
Oeverzegge
Pitrus
Pluimzegge (horsten)
Snavelzegge
Tweerijige zegge
Kruiden
Blaartrekkende boterbloem
Echte koekoeksbloem
Echte valeriaan
Egelboterbloem
17

r-o
r

r

r
f
f
f
r
a- ld

Gele lis
Gele plomp
Gele waterkers
Gevleugeld hertshooi
Grote boterbloem (sloten zz en oz van 1.2)
Grote egelskop
Grote kattestaart
Grote lisdodde
Grote waterweegbree
Haarfonteinkruid
Harig wilgeroosje
Kale jonker
Kikkerbeet
Kleine watereppe
Krabbescheer ( 1 plek in slootje op 1.2)
Lidsteng
Moerasrolklaver
Moeraswalstro
Smalle lisdodde
Smalle waterpest
Stijf barbarakruid
Waternavel
Waterviolier
Waterweegbree
Wilg (struiken langs slootjes)
Witte waterkers
Wolfspoot
Zomp vergeet-mij-nietje

la

a

De petten, p.1.1 en 1.2, met veel Veldzuring, 14 mei 2015 (L.S.)
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Bezoeken: 14 mei en 10 juni 2015; extra slootbezoek 16 juli
Percelen 2.1 en 2.2 gescheiden door een sloot, grasland
Beheerpakket: Nat hooiland/Weidevogelgrasland
Opmerking: veel oud maaisel op het land
Code
Grassen/schijngrassen
Engels raaigras
Geknikte vossestaart
Grote vossestaart
Liesgras
Rietgras
Ruige zegge
Pitrus
Zachte dravik

o

ld
f
ld

Kruiden
Hondsdraf
Kruipende boterbloem
Krulzuring
Pinksterbloem
Scherpe boterbloem
Veldzuring

f
la

In/bij tussensloot 2.1, 2.2 en sloot tussen 2.2, 1.6
Grassen/schijngrassen
Hoge cyperzegge
Liesgras (vooral oostelijk slootdeel van tussensloot)
Riet
Ruige zegge
Snavelzegge
Zomprus
Kruiden
Dotterbloem
Grote boterbloem
Grote egelskop
Grote lisdodde
Haarfonteinkruid
Hoge cyperzegge
Kikkerbeet
Kleine watereppe
Krabbescheer
Lidsteng
Moerasandoorn

ld

r

la
a
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Moerasrolklaver
Moeraswalstro
Waterviolier
Waterweegbree
Witte waterkers

a

Zomp vergeet-mij-nietje
Perceel 2.1 en 2.2, met o.a. Liesgras en Waterviolier (in de sloot), 14 mei 2015 (L.S.)

Tolberter petten, percelen 1.3, 1.4. 1.5, 1.6
Enkele opmerkingen
Bezoek: 14 mei 2015: p. 1.3 wordt beweid met 16 koeien; p. 1.4 gaat binnenkort beweid
worden volgens boer Van der Til. Op p. 1.4 groeit veel pitrus en veel pinksterbloem. Op p. 1.5
en 1.6 groeit plaatselijk veel veldzuring.
Bezoek: 10 juni 2015: p. 1.4 en westelijke helft van 1.5 en 1.6 worden beweid met koeien.
P. 1.3 is na beweiding ook bij-gemaaid, p. 1.4 lijkt ook een maaibeurt te hebben gehad.
Bezoek: 16 juli (slootbezoek): percelen gemaaid en beweid geweest; er is veel achtergebleven
maaisel.
Code
o
o
a
a

Akkerdistel
Engels raaigras
Gestreepte witbol
Grote vossestaart
Kruipende boterbloem
Liesgras
Pitrus
Rietgras
Veldzuring

la
20

Witte klaver
Zilverschoon

o

Kleine petgaten op 1.5, 1.6
O.a. Kleine lisdodde en veenwortel in de achterste petgaten; Zomprus op de kant.

Perceel 1.6 en 1.5, 10 juni 2015 (L.S.)
Kwelindicerende plantensoorten: Tweerijige zegge, Dotterbloem, Waterviolier (kwel): Grote
boterbloem, Holpijp, Lidsteng en Stijf barbarakruid
Blauw glidkruid
Weide- en andere vogels: Gehoord: Grutto, Tureluur en Wulp. Mogelijk hebben enkele
Watersnippen gebroed, evenals meerdere Graspiepers. Roepend in mei: Kwartel. Zingend
vanuit de ruigte en de struweeltjes bij het water: Rietgors, Rietzanger en Bosrietzanger.
Naar alle waarschijnlijkheid heeft ook de Roodborsttapuit in 2015 in de petten gebroed
(waarnemingen van de soort in mei en juli 2015).
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Bijlage 2: Foto’s
© a.baken@planet.nl

Matsloot tussen ’t Kret en de petten, met een peil van – 0,75 NAP

Petgaten, perceel 2.
22

Ijzer in de petten sloot

Greppel op perceel 3 20 oktober 2016.

23

Lidsteng (Hippurus vulgaris) in sloot langs perceel 3. Kenmerkend voor zwak brakke
(klei)sloten. Zwak brak als overblijfsel van het zoute zeewater wat ooit het Oude Riet
instroomde.

P. van der Til, greppel onderhoud met dubbele montering, oktober 2016.
24

Strook met weinig begroeiing op perceel 4, gunstig voor vestiging weidevogels.

Smienten in de lucht boven de petten, oktober 2016.
Waargenomen in de Tolberter petten en nabij de petgaten in oktober 2016: ca. 15 doortrekkende
watersnippen verspreid over het gebied, twee groepjes doortrekkende graspiepers (ca. 20 stuks) en 80
– 120 smienten, rustend in en wegvliegend uit het water.
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