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1 . INLEIDING

De Weespertrekvaart, lraarvan de Gaasp een sterk verbreed onder-
deel vormt, is een oude waterverbinding tussen de Àmste1 en de
Utrechtse vecht. ïn grotër verband is het onderdeel van de han-
delsroute sedert de 17e eeuw, via Utrecht en de Rijn naar Keu1en.

Het onderzochte gedeefte valt binnen de Gemeente Ànsterdam tussen
Driemond bij de gemeentegrens van weesp, en Diernen. De trekvaart
en caasp zijn aan weerszijde bedijkt. Àan de westzijde ligt de
Provinciale r,reg op de di jk .

Rond 1950 is de Provincial-e weg grotendeels op het huidige.pro-
fiel gebracht met aansl"uitende oeverversterking en wegbermbe-
planting. Met de technische opvattingen uit die tijd werden de
ecotogische mogelijkheden sterkt ingeperkt door de asfaltering en
harde grenzen van de berm en waterlijn. ook door de gemaakte
keuzen van het plantrnateriaal en beheer, bfeven de rnogelijkheden
voor ontwikkeling van natuurwaarden gering. De nadruk 1ag vooral
op de verkeersfunkties van de I,Jeg. Een strakke groène belijning
van populieren en gesnoeide heestervlakken passen geheel in het
denken van toen.

vanaf 1 januari 1993 is het beheer van de wegbermen en beplanting
van de Provinciate Íteg overgegaan van de Provincie Noord-Holland
naar de cemeente Àmsterdam, Stadsdeel zuidoost. vanuit Stedelijk
Beheer Àmstèrdam, Bureau Stadsecofogie, is de wens naar voren
gekomen om de ecol-ogische waarde en potenties van de bermen en
oevers, in het bijzonder daarbij de houtige gewassen, in beeld te
brengen. van\4rege de aard a1s lijnvormig element heeft de Weesper
trekvaart ook ecologische betekenis in groter landschappelijk
verband. Verhoging van de ecologische hraarde moet kunnen leiden
tot een duurzaam en visueel aantrekkelijke landschapselenent. Het
Ekofogische Àdviesburo Maes te Utrecht heeft in dit kader in
januari en februari L994 onder zoek en veldwerk verricht. Het
onderzoek sluit aan op het eerder door Bureau Stadsontwikkeling
uitgebrachte Ecologtische advies over de Bijlmerweide Àmsterdam
zuidoost (J.van Dijk, 1993). In verband met het beheer van de
ProvinciaLe weg is door oMEGÀM een specifiek onderzoek gedaan
naar de vitaliteit van de populieren in het rÀregvak tussen Diemen
en de caasperdammer!'reg ( ol{EGÀM, 1993). De conclusies hiervan zijn
in dit rapport in een ecologische beschouwing opgenonen. Ten
aanz.ien van de fauna zijn door M.IIelchers van het Bureau Stads-
ecologie gegevens aangedragen. In de zomer van L994 is een glo-
bale inventarisatie van de vleerrnuizen, rnet behulp van een bat-
detector, verricht door E. van den DooI . cebruik is gernaakt van
de mi l ieu-inventarisatiegegevens van de provincies Utrecht (8.
van den DooI) en Noord-Hoffand (H, van der Goes). Het zuivering-
schap Àmstel en Gooiland stefde meetgegevens beschikbaar van de
water- en r^raterbodemkwal-iteit.
Het onderhavige advies over de bermen en oevers langs de caasp en
weespertrekvaart is voornamelijk op grond van bestaande gegTevens
tot stand gekomen. Daarnaast is een beperkte inventarisatie ge-
naakt van de houtige gewassen en zijn veldindrukken opgedaan.



2. LIGGING

De Lrestoever van ale weespertrekvaart en de Provinciale weg vallen
nir,.,", de gemeente Àlnsterdam ' De oostoever valt deefs onder

ó...à"t. piórnen. uet ànaerzochte deel- Loopt van het dorp Driemond
íài o1".".,, r,raar de iiàx"""tt uj-tkomt in de piem' Bij Drienond
,io.it de óein in de trekvaart. Het gebied val"t onder Àmsterdam

Zuidoost. Àan de ,.=trl ja" grenst dJ trekvaart aan de Bijlner-

^à.i,- """ de oost-ziid1 aàn de Gemeenschapspolder . ol-qer- de

gemeente Diemen. o. ëàíàà"""hapspolder is thans in ontwikkeling
a1s bosgebied,

5. landelijk onderkefderd woonhuis ca L850



3. GEOI,TORFOLOGIE

Het geologische fandschap waarbinnen de Gaasp en wee-spertrekvaart
vallén kan omschreven wtrden als het rivierenlandschap van de

Vecht en veenlandschap (van den Berg en K]uiving, L992) ' Ter
froolte van Weesp lagen- vermoedelijk kleine pleistocene s tul^Iv'ra 1-
fen] aan de ranà va; het Ànsterdamse glaciaaf bekken. Deze stu$r-
r,rallen komen verspreid in het landschap voor en worden wel opge-
vat afs de hoogstè toppen van het stuwwaf l-enlandschap, dat bijna
gàh.Ëi- u.q.ur"ï is oïàer jongere .holocene af zetti'ngen' Bij de

íuut=[" ijstijd (het weichJeliLn) is tijdens het arctische toen-
draklimaat door de wind dekzand afgezet'
fié[ "à"f ""dschap 

is een onderdeel van de uitgestrekte. kustvlakte
die van vl-aander;n tot in Noord-Duitsland lag' Het is een. vlak
gebied van o tot 2 meter beneden NÀP, ofschoon het van nature'
íoói à" ontvening, veel minder vlak was' De Àmstel , de Gein' de
Diem, de zaan en Éet spaarne Í'raren veenstroornpj es- die de overtol-
Iige neerslag afvoerdeln. Hët Naardermeer en het Bi j lmerneer. b'aren
vàimoedef i jk natuurl i jke hlateren in -de .I3ag gef egen kwelgebieden'
uet toponiém 'meer' ,ii=t ,uu.=chijnlijk op een natuurl'ijk open
r,rater. Het veen dat zích nabij de Vecht rnet voedselrijk water
ontwikketde was voornamelijk bosveen '
ià"ót í" w."spertrekvaart liggen kleiafzettingen die 9??I l?!:t'
oveístrorning"-n van de rivier of van de Zuiderzee ontstaan zlln.

De Weespertrekvaart is een onderdeel van de westelijke vechttak,
àie via de ÀngstèI en Gein en de Diern in het IJmeer uitkomt' De

ààstelijke taÉ kornt via weesp en Muiden in het IJmeer uit. De

beide véchttakken slingeren zlch om de Àetsveldsche Polder heen
die iets hoger ligt dan de omgeving'

6. binnenscheepvaart op de trekvaart



4. HISTORIE

4.1. ontqÍinningen en inpolderingen
Vanaf de l1e eeu!'7 is het veenlandschap op grote schaal systema-
tisch ontgonnen, in eerste instantie ten behoeve van de graan-
bouw. De Gemeenschapspofder grenzend aan de weesper Trekvaart is
vanaf dit natuurlijke water ontgonnen. De karakteristieke ver-
kaveling is merendée1s nog terug te vinden. Door de ontwatering
is het veen ingeklonken ten gevolge van de oxydatie van het veen
waardoor het niaaiveld sedertdien is gedaald. Dit proces is nog
steeds gaande, waardoor bemaling noodzakelijk is. Bi-j de ont-
ginningón ldèrden dijken of kades en polders aangelegd' uit
óogpunt van middeteeuwse ontginningsqeschiedens. helrben de
reéLanten van oude verkavelinq bij Driemond, maar duidelijker bij
de Gemeenschapspofder, cultuurhistorische betekenis.
vanaf de 15e èeuw is het veen afgegraven door de toegenomen be-
hoefte aan brandstof. ongetwijfeld ligt hier een belangrijke
basis voor de latere economische bloei van Amsterdam.
De Bi jl,mermeer is bedijkt en ingepolderd in L627. In 1-672 ís d'e
poldei i.v.m. oorlogshàndelingen ondergelopen- opnieuw in L7o2
brak de dijk door bij een zbTare storm. Een jaar later werd de
polder weer drooggelegd 'ïn de jaren '60 van deze eeul,I is op de plaats van de vroegere
ai j tmeimeerpolder en de aangrënzende polders de huidige Àmster-
damse uitbrèiaing geboul,Td. De reliëfrijke strook grenzend aan de
Trekvaart is echtei niet bebouwd en bestaat uit deels opgebracht
zand (zie van Dijk, L993).

4.2. De Weespertrekvaart
De lveespertrékvaart en vecht hebben van ouds een belangrijke rol
gespeelà afs handefsroute van Àmsterdam naar Duitsland (Keufen),
via utrecht, wijk bij Duurstede en de Rijn. Deze oude Keulse
vaart begon vanàf de Àrnstel, langs de Weesper. trekvaart, rnet
trekpad én wagenweg. Dë berm was aan de binnenzijde beplant met
een tomenrij,-de wàterkant bl-eef vrij. Het gedeelte tot Dienen
werd in t6J8 aangelegd. Àanvankelijk konden hier alleen zeer
kleine schepen dobrheèn. Deze binnenroute hlas veiliger dan de
mogelijkheià via het IJ en l'luiden. De trekvaart is deels een
naÉuurÍiixe veenstroom die bij over-Diemen in het Umeer stroomt'
Tussen dè Àmste1 , ter hoogte van Duivendrecht, en de Weesper-
trekvaart bij Diernen is een verbinding gegraven. Deze watero'eg
heeft eeuwenlang zo gefunktioneerd. In 1820 is, onder koning
lilillen I, de route nog verbeterd en verruind. Met het gereedkomen
van het Àrnsterdarn-Ri j n kanaal in L952 is het belang van de trek-
vaart beperkt tot de binnenscheepvaart en pJ'eziervaart.
De Proviicialeweg is kort na 1945 op het huidige profiel gebracht
en beplant met populierenrijen en heesterstroken.

4.3. Bebouwing
Àan weerszijde van de weespertrekvaart en de Gaasp liggen
versprej-de bóerderijen en een tl,Teetal molenrornpen uit de l-9e en
20e éeuw. Een paar boerderijen hebben een oudere, verrnoedelijk
18e eeuhrse, kern. Verschil-Iende boerderi iplaatsen zijn echter
veel- ouder. Ze hangen samen met de diverse inpolderingen en
latere boerderi jspl itsingen. De bebouhring langs de Gaasp vormde
vroeger het dorp èaasperdam dat onder de Geneente Bijlmermeer

10
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sorteerde. Van der Àa (Van der Àa,l-845) neldt dat 'Gaasperdan,
gelegen aan de Gaasp, hlelke te dezer plaatse eene opnerkelijke
É.".àt. bezit, bestàat uit eene voornane herberg, welke tevens
tot Regthuis voor de Geneente Bijlnermeer dient, benevens
bijbehoórende gebouwen'. Dit voormalige rechthuis bestaat nog
stéeds. De buurlschap is verder niet meer uitgebouwd'
Wel is de oostzijdè van de Gaasp uitgegroeid tot het dorp
Driemond. Hier is recentelijk eni'ge nieunbouv' gerealiseerd' op de
Àpiii=i"q met de Gein ligt het 19e ee-uwse. landqoed Schoonoord met
itéàrààpértl" en monuíentale beplantj-ng' De bebouwing van
Driemonà laàt een 19e en vroeg 2Oe eeuwse ontr,\rikketing zien van

"à.riri"ia" àgrarische bebouwiígr naar een buurt van arbeiderswo-
ningen en voorzieningen.
Uit oogpunt van agrarlsche qeschied-enis en historische dorpsont-
wiXkefing heeft dé bebouwing langs de Trekvaart betekenis' vooral
de bebouóing rondom de eaa-sp, hLt voorrnalíge Gaasperdam is een
cultuurhistórisch waardevof ensenbl-e dat als een beschermde
nederzetting bestemd zou kunnen víorden ' Twee objecten op de oos-
I;iilk; oàvér ziin al-s tnonument beschernd. Bëschermenswaard zijn
..r"ré"r" Provinóia1e ereg nr's l-4, 23, 30, 33, 468, 53 en 56

alsmedëdet\,{eebewaard,-geblevenmofenrompen(Stenenbovenkrui-
ài=j "p de oostelijke oever. De overige beerdondersteunende be-
nouwinà kan middelÀ welstandseisen beschermd vrorden '

L2



5. DE HUIDIGE ECOLOGISCHE SITUÀTIE

5.1-. Bodem
Er is in grote lijnen een verschif tussen het noordwestelijk deel
en het zuiaoostelijk deel van het onderzochte gèbied' In het
noord-westelijk cleel van de Bijlmer is de oorspronkelijke bodem
aan de Àmsterdamse zijde door opgebrachte qrond verdwenen, be-
halve in de parkstrook van de Bijlnerweide. Àan de zijde van de
cemeenschapsiolder bëstaat de bodem direct achter de dijk over ca
5oo meter uit bosveen. In het zuidoostefijke deel wordt de Gaasp
begeleid door smal1e stroken zware zeeklei, waarachter bosveen'

Uit het onderzoek van oMEGÀM naar de bomen en de bodem van de
wegberm in het noordhrestelijk deel blijkt dat de bodem van de
beím aanzienlijk veranderd is door opgebrachte en ingebrachte
grond. De bodern bestaat soms uit puur geel- zand, soms humeus
zand, kleiiq zand of kl,ei.

5.2. Iilater en waterbdem
Het hrater van de Gaasp en Íleespertrekvaart is ernstig vervuild
(cegevens zuiveringrschap Àmstef- en Gooiland). Met .name de
Èetàstingen met chioridè, fosfaat en nitraat overschrijden de
norrn. Ooli worden zware metafen aangetroffen. De belasting met een
hoogr chloridegehafte en geleidingsvermogen . .(EGv) zou- kunnen
wijien op invlóed van lichÉ brak wàter, hetzij door kvrel hetzij
doór aaniroer via de Gein. Gezien de aanwezigheid van licht brak
water in de Bijlnerweide is enige invloed van brakke kwel niet
uitgesloten. op grond van het zuurstof gehalte- .en biologisch
zuuistofverbruix ís het !'rater goed tot zeer goed' te noemen' Dit
hangt waarschijnlijk samën net de grote waterberging en waterbe-
weging .
Hef wàter van de trekvaart is afhankelijk van inLaat van met name
vervuild water uit de Vecht en het Ànsterdam-Ri jnkanaal ' ook kan
er invloed zijn van de hTateraanvoer van de Gein en van het Noord-
zeekanaal, .

In l-993 is door het Zuiveringsschap Àmstel- en Gooiland een
onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de waterbodern ' fn het
bodemslib bleÉen grote hoeveelheden zr^rare metalen en organische
rnicroverbindingen aanwezig le zijn- De bemonsterde punten vallen
onder de twee iuil"ste klassen (kfasse fIÏ en Ïv) in de beoorde-
Iing.

5-3- Àanplant en vegtetatie
oe vegetàties in en langs de Trekvaart en Gaasp hangen samen met
de veischilfende typen beplantingen en het beheer daarvan'

5- 3.L. Populierenrijen
over grotè l-engte zÍjn met name aan de zuidkant van de Provinci-
ate wég Canadafopul iéren aangeplant, dee]-s in de berm, deel-s in
het aliJktalud. De aanplant dateert. nerendeels van kort na 1945'
De ondórgroei bestaat uit een gemaaide grasmat, die in aanl-eg zal
àiin íngéruaid en l4laar inniddels ook aLlerlei spontaan gevestigde
grassen en kruiden in voorkornen.

L4



9. Provinciaf e r,reg met popul"ierenri j
vanaf viaduct Gaasperdammersreg

10. Gaasp bij
snalle strook van

Driernond, harde oever
kleine bomen en heesters
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5.3.2- Smalle stroken van kfèine bomen en heesters
Deze bermvakken zijn, eveneens na 1945, beplant rnet rijen van met
name Zwarte els, -achte berk, Rui,7e berk, Eenstijliqe neidoorn,
Hanespoormeidoorn en Meelbes. Plaatselijk zijn er hoge Schietwil-
gen 

"i-r 
Bindwilgen tussen geplant. De meeste boomsoorten zijn op

zich inheems, maar de herkomst is niet uit ons l"and of onbekend'
Een paar soorten zijn niet inheens.
Er ii een gemaaide grasmat afs ondergroei. De heesters en kleine
bomen wordèn aaarbij sterk gesnoeid, teruggezet en gedund. Het
versnipperd snoeihout blijft veelaf in de berrn achter'

5.3.3. Brede stroken van kleine bomen en heesters.
Hierbij gaat het om grotendeels dezetfde soorten a1s in de vorige
categoiié. Daarnaast komen ook Spaanse. aak, Gewone es en. spontaan
Dauv,rbraam en Gevrone vlier voor. Ze zíjn in rneerdere rijen aan-
gepfant. Hier hrordt geen maairegiem toegepqst. De heesters en
Éoinen worden al enkele jaren niet neer gesnoeid of teruggezet' Er
resteren hier en daar oude stammen van omgezaagde bomen, die rijk
begroeid zijn met Paddestoelen.

5.3 .4. Gevarieerde heesterbeplanting -

Deze bepLanting is hier en daar langs de Provinciale weg aan dè
Bijlmer;ijde tóegepast. Hierbij wordt. èveneens al diverse jaren
niét rneer-gesnoeÍd- of terugqÍezet- Er is een vrij grote varj-atie
aan soorte-n toegepast waarónder Grausre I'li lgt, Rode kornoelje,
Kl-imop, Gefe korÀoelje, Hondsroos, Gelrone v1ier, Gewone es, Een-
stijtige meidoorn e. a.

5 - 3.5. Wi lgenstruweel
GrotendeelÀ spontaan wilglenstruweel met onder meer Grauh'e wilg en
Àmandelwilg k-omt voor op natte pfekkèn in de l-uwte van de trek-
vaart en ii bredere bermsloten. Dit ]evert een tame]i jk natuur-
lijk beeld op.

5 - 3.6. Erfbeplanting
De erven in hLt onderzochte gebied hebben betrekking op versprei-
de boerderijen, dorpsbebouwing, een kerkhof, en op de splitsing
rnet de Gein een oud landgoed.
HÍer en daar zijn efementen terug te vinden van de traditionele
beplanting van h-et boerenerf3 de ànoeibomen vóór het huis, fruit-
boiren als-peër en walnoot bij het huis, hooqrstamboomgÍaard en op
de erfscheidingen langs de sl-oot populieren, (knot)wilgen, essen
of elzen, eventueel- met heesterondergTroei . Ïn de tuinen staan
aller1ei sierbornen en heesters als Paardekastanje, Taxus, Hu1st,
Rozen, De tuinen zijn afgesloten door een heg van Liguster,
Haagbeuk, Coniferen én op één pfaats met Kerria.
Na ígso is veel van de oórspronkelijke erfbeplanting verdwenen.
Wel is het bosplantsoen ats aankleding van de erfscheidingen
sterk geprornoot ] Mooi beplante erven zijn te zien bij Provinciale
weg nr 23 (Lanqertust) met o.a. Beuken, Essen en vele heesters en
nr 33 met s snóeilindes, boomgaard, grote wilgen en Ligusterhaag,

op het kerkhof van Drienond staan diverse heesters en bomen'
Opvallend is een grote pl-ataan en voorts ceders, berken, Meta-
sàquoia en afscheidingen met een rozenhaag en bospl-antsoen' Het
landgoed Schoonoord is rijk aan diverse oude opgaande bomen

16



als Beuk, zomereik, Schietwilg, cewone esdoorn, Paardekastanje en
Hollandse iep.

5.3 -7 - Bermvegetatie
De grasveqetaties van de bermen bestaan uit het Glanshaververbond
(Àrrhenaterion elatioris) rnet hier en daar efementen van het
Kamgrasgezelschap ( Lol io-Cynosuretum ) en Z i lverhaververbond
(Thero-Àirion). Plaatselijk is de berm verronrne1d door o.rn.
grondverzet, inrijden en mollen waardoor er ruderale fLoraeLe-
menten zoals Ganzevoet-en Meldesoorten voorkomen. Soorten die in
het Glanshavertype voorkomen ziin o.n. Frans raaigras, Beemdl'ang-
bloem, Kropaar, veldl-athyrus, Grote vossestaart, Scherpe boter-
b1oem, Madeliefje, Gewone bereklauw, Wil-de peen, GLadde walstro,
Pastinaak, FLuitekruid, Speenkruid, Cichorei, Jacobs kruiskruid,
Krulzuring, croen streepzaad en Tinotheegras. Van het Kanqlrastype
komen voor: cevrone witbof, Rood zl^renkgras, Vëfdzuring, Àkkerdis-
tel, Fioriengras en Vi j fvingerkruid. Soorten van het Zilverha-
ververbond zijn Schapezuring, Knolboterbloem, Kraai-fook, Bies-
l-ook, Muurpeper, Hemelsleutel-, Groenstreepzaad en Duizendblad.
Echt goed ontwikkelde vegetatietypen komen vrijwel niet voor. !íef
geven aspecten net bijvoorbeeld Fluitekruid, Veldzuring, Scherpe
boterbloern en Wilde peen een fraai visueel beeld in het late
voorjaar. De Glanshaver-associatie is typerend voor hooilanden op
klei- en leembodems. Het Kamgrastype kan op aller1ei schrale
bodemtypen voorkomen. Het zilverhavertype komt voor op voedselar-
rne, zandige bodems.

5. 3.8. oeverbegroeiing
De oevervegetatie is vrijwel over de gehele lengte van het
onderzochte gebied arm aan plantesoorten. De harde beschoeiing
van hout, steen en í)zer qeeft een scherpe glrens zonder geleide-
lijke overgangen. Enkele plekken nabij parkeerhavens zijn in-
gericht voor vissers, naar verspreid zijn er overal spontane
Àengelplaatsen. Plaatselijk is er door erosie achter de beschoei-
ing een drassige strook ontstaan waar riet, liesgras of soorten
van het Tandzaadverbond optreden. Soorten a1s Haagwinde, Groot
hoefb]ad, Klein hoefblad, Moerasríederik, Heggewikke, Iuloerasmuur,
Gele Iis, Grote egelskop, Blaartrekkende boterbloem, Val-erj-aan,
Bitterzoet, Kleefkruid, Engelwortel en Uoerasandoorn treden daar
op. soms zijn Berken, Vlieren of Wilgen spontaan ontkiemd op
plekjes langs de beschoeiing. op de plaats waar de Gaasp een
scheipe bocht naakt is een lusre plek ontstaan, waar ook aanslib-
bing óptreedt. Hier is een vegetatie van Riet en Grote lisdodde
aanwezig. Er komen ook een paar breed uitstoelende struiken van
de crauwe wilg voor.
vanuit de heesterbegroeiinq in de bern vindt uitzaaiinq en
uitstoeting plaats in de oeverzöne, met name direct achter de
beschoeiing. !Íaargenomen zijn daarbij: Berk (8 exemplaren),
Schietwilg (9 exemplaren), Grauhre wilg (l- exemplaar), Canadapopu-
lier ( L exernplaar ) en Gel.irone vlier ( 3 exemplaren) .

5 - 3.9. watervegetatie
Het r^rater is bijzonder arm aan echte l^raterplanten. Plaatselijk
komt Gete pl-omp, Bultkroos en Vee]vrortelig kroos voor. De oorzaak
Iigt vooral in de sl,echte kuratiteit van lrater en hraterbodem en de
grote lraterdiepte. ook de waterbeweging door de passerende sche-
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pen is weinig bevorderli jk voor verschill,ende r'.,aterplantesoorten '
vegetaties net GeIe plomp sTorden regelmatig kapot gevaren'

5.4. Fauna
Er is geen specifiek onderzoek naar de fauna langs de weesper-
Trekvaàrt. onderstaande gegevens zijn afkonstig van l4'Melchers
(Bureau StadsecoLogie) en incidentefe eigen waarnemingen ' .In de
àomer is een g1oba1é inventarisatie van vleerrnuizen verricht door
E. van den DóoI . Daarbij is gebruik gemaakt van de batdetector'

5.4.1. Vogels
In de bermstrook met gras, bomen en heesters komen a1s broedvogel
vooi: ttoutAuif , Mereí, !{eerkoet (bij beschadigde beschoeiing) en
Fuut. Ter hoogte van de Gaasperdammerweg is ten zuiden van het
nieuwe hotel óen rietveldie met broedende Meerkoet en Fuut. Het
hrater is visrijk maar voor Futen is er weinig geleglenheid voor
broedplaatsen. bp het open water van de caasp en Trekvaart zaten
in de periode januari-fèbruari gere.qeld grotere groepen l{eerkoe-
ten en- in rnindère mate Kuifeend, Wilde eend, KapmeeuÍ^', zwaan en
Fuut.

5-4-2. zoogdieren
In de berm -ziin waargenomen: Egef, Bosspitsmuis, Bosmuis en Haas'
Gezien de tafioze molshopen rnoèten er rijke l,[ol lenpopulatiesaan-
wezíg zi)n.
over het gehele traject van de Trekvaart en Gaasp komen Dlterq-
vl-eermuizén en in rnlndere matè watervl-eermui zen voor' ze fou-
rageren zowel aan de waterkant als aan de Bijlmerzijde'

5 - 4.3. Àmfibiën en reptielen
op de oostoever worde; sporadisch Ringslangen gezien die afkom-
stig zijn van de populatie uit de Gemeenschapspolder ' .D-e oost-
oevér vérschilt ook -van de r.irestoever door de aanwezigheid van de
crote groene kikker op begroeide plaatsen.
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6 . ECOIPGÏSCH BEHEER ET{ PO1IE TIES
Uitgaande van bovenbeschreven ecotogische en cul-tuurhistorische
waaiden van de oevers van de Trekvaart en bermen van de Provinci-
ale $reg, kunnen enkele beheersaspecten aan de orde kornen '

6.1- Àanplant en vegetaties

6. 1. 1- Populierenaanplant
Door OMEGÀM (1993) iJ een onderzoek gedaan naar de vitafiteit van
de populieren fanqs de Provinciale weg tussen Diemen en de Gaas-
p.rà.-.r".r"g. Daa;bij komen aan de orde3 1. de conditie en stand-
irastigheid ían de pópulieren, 2. de toekomstverwachting en 3'
noodzakel i jke beheersnaatregef en.
Àlgemene conclusies zijn volgens oMEGÀM:

- te dichte plantafstanden -
De bomen staàn te dicht op elkaar. Bij veel bomen treedt tak-
sterfte op vanweqe gebrek àan licht (vooral onder in de kroon) '
nij meerdlre lomen zijn ook zwaardere gesteltakken uitgebroken en
,"íf= d" complete toppen (bij 4 bomen) - Er is ontwikkeling van
zuigers en sChurende tàkken en ellipsvormige kronen' onderhouds-
maaÉregel-en zoals dunning en snoei zijn achterwege gebleven' De

conditÍe wordt a1s geheel matig tot s1ëcht beoordeel,d. De oorzaak
vrordt onder meer geweten aan de onderlinge verdrukking v-an dè
bomen. Bij een aaital populierenrijen is er ondanks de dichte
stand spràke van een realeli jke groei en kroondichtheid'
- hoge leeftijd.
pe bónen zi)n'ca 45 e 50 jaar. voor populieren h'ordt dit opgevat
al,s een leeftijd waarop bornen gaan verzbrakken.
- de groeiplaats.
cèbfeÉen ls Aat populieren die aan de onderzijde van het.tal-ud op
kleibodern staan in-de neest sl,echte staat verkeren3 weinig groei,
veel taksterfte, takbreuk, open kroon, gleringe bewortelings.olnvang
en Lenzijaig ontwikkeld wórtelqlestel e.d. De bewortefing is
kwetsbaaí dobr het ffuctuerende grondr,{aterniveau tot in de wor-
tel-zone. Populieren die hoger in het talud staan, dat opgebout^'d
is uit een dik pakket uitèrst humusarm zand verkeren in iets
betere conditie. Deze hebben een olnvangri jk wortelgestel tot 4 ó
5 neter (geconcentreerd in de bovenste meter en uitstrekkend tot
uu., n.t qionawaterl. Het grondh,ater variëert (in de ,n'inter 1993-
94) boveí in het talud tussen de L5o en 300 cn onder het maai-
véld.
populieren die in de berm staan en van boom tot boorn en over de
rroif"aig. breedte doorworteld zijn, hebben een te geringe be-
wortel iigsmogel i jkheid l,Taardoor ze gaan kwijnen'
-aantastingten
Geconstateórd zijn aantastingen door de bacterie Xanthononas
populi en struikr-ot veroorzakènde schinrnels. Beschadigingen aan
àe- stamvoet Í,rorden over het algemeen door oml^'allingen overgroeid
Írraardoor de stamsterkte hreer toeneent- In één geval van een grote
rpiÉàt"or^:-ge beschadiging overlangs. in de starn, vermoedelijk
vànwege b1iÉseminsfag, geeit een fraaie olnkTal-ling over de gehele
Iengtó te zien. Àl,l-eén àe struikrot wordt a1s ernstig opgevat'

ÀIs algemene conclusie stelt oMEGÀu dat de populieren _zich in de
eindfaÉe van hun levenscyclus bevinden. Verwacht $'ordt dat hét
aftakelingsproces zich in snel tempo za1 gaan voortzettën'
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12. Populierenriji één boom

13. Populier net bliksemschade en
fraai omwalde wond.
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Hierdoor gaat een toenemende onveilige situatie . ontstaan'
ceadviseerà wordt on de populieren in fasen te verwiideren en

nieuwe bomen aan te pfanten, rekening houdend met de huidige
bodem en grondwaterniveau's .

-ecologische overwegingten
Uit eóologisch oogpunl is, naar aanleiding .van het- oItíEGÀM

onderzoek, een genuanceerdere benadering wenselijk' Het doef van
à. t"r."r.ptanfing is vooral- geweest on een uniforrne rij van
gezonde goàd groelende bomen te krijgen, die geen gevaar op-
Íever"n voor het verkeer. Ondanks de matige standplaats en
gi"àimoqef i jkheden is deze doefstelling met Populus x Robusta
bijna een halve eeuw gehaald. Ecologische moge.l i. j kheden- waren in
;iÉ--h.1;; àeuw gerln!: er $7aren relatief weinig. mogelijkheden
voor de bomen als waàrdplant voor ongel^Iervelde dieren, vogels'
.riàà.*"ír"" en epifytenJ Langzamerhand beginnen de bomen ecofo-
gisch echter mee; van belang ie worden' Bernen die met populieren
É"pii"t iii., k,r.,tt"n bijzondèr riik zijn,aan paddestoefen., vooral
àf'= ,. op kleihoudendé boderns staan. Hierbij komen . 

ectomycor-
rhiza-soorten voor al-s Àmanieten, MelkzÍ,Jammen, Gordijnzwamrnen,
vezelkoppen, vaalhoeden en Ridderzwammen' op het dode hout van
poputieiàn komen soorten voor als wollige bundel-zwam, Platte
toild..rru* e.a. ook op de afgevalfen bladeren en knopschubben
il;;;;-;p;"if ieke =oott"r, voor-komen ' De Horzel of wespvlinder is
.à., Xut"Lt"ristieke be'^Ioner van de populier' In het late voorjaar
zitten ze te zonnen op de schors van de stamvoet ' De rupsen ervan
leven in de l,7ortel en' stamvoet van populieren' Àls er vele jaren
Horzelvl, inderrupsen in zeet oude populieren hebben gehuisd
bestaat er kanè op omwaaien. verder zi)n er nog een aantal
vl-inders en kevers aan populieren gebonden'
vooral oudere poputierteàtanden wbrden in ecologisch . 

opzicht
steeds interessànÈ"i ,u.rr"g" de grotere boomkruinen en grilligere
stammen met holtes.
ó"ïr.É"r"einuis en watervleermuis f ourageren langs .d1 Tl:kYlutt
waarbij de combinatie van grote bo-men en w-ater van berllg .l:'
Het vai1end blad van de po'-pulier kan noqal eens een verruigend
effekt hebben op de kruiddnvègetatie, vooral in populierenbossen '
in net geval vàn de Provínc-ial-e wegberm valt dit effekt nogal
il":'; 'r-"g.t"ti" is tamelijk soorténrijk, wat door het rnaaibe-
heer bevorderd hlordt.

gaatjes van
in starnvoet

;:Y-

Horzel- of Wespvlinder
een Canadapopulièr
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Bij het vital iteitsonderzoek van oMEGÀu is, gezien de.doelstef-
tiíg van het onderzoek, de nadruk gelegd op de noqeli.jk-e schade
die organisnen kunnen hebben voor de bomen' Ànderzijds is de
aanwezi-gheid van all-erlei organisnen in bomen juist een ecolo-
gisch interessant gegeven.
Énkele aspecten dié rnet de vitaf i-teit van de bonen samenhangen
kornen hieionder afzonderlijk nog aan de orde:

-ouderdom
OMEGÀM schat de ouderdom van de populieren op 45 à 50 jaar wat
à;;; ï"a àantat jaarringen bevestiga wordt. Gezien het verschil
in starnomvang ktinnen eén aantaL bornen wat jonger zijn- en een

""x.i. àizonóerlijke boom iets ouder. ofschoon de onderzocht
populieren door oMEGÀM het bomen op hoge leeftijd noemt, ?i)n ze
ï;-;;ii;-;"t vrij jong. Popul-ieren kunnen zeker 2oo e 25o )aar
,à.à"". oer{elijÉe Lxeíplarèn, die zeer ze]-dzaam zijn vanwege de
p.àrtiix va"n síel-te kuïstrnalige verjonging in ons land, zi)n
biiro.ró". imposant orn te zien. De stammen zijn dan 6 met€r omvang
of meer en dè hoofdtakken zí)n aI bonen op zich' De schors ver-
toont diepe lengtegroeven olier de stam' Dit soort omvangrijke
pàp"ri"i"" betreit óe oudere rassen serotina en Marilandica' van
,,iàrrr".. rassen zoals Robusta (ontstaan in 1895) , zi)n nog geen
echt oude bomen bekend.
-groei
v;i;;;t oMEGÀM lijden verscheidene populieren een kwijnend be-
staín en is aI jalen sprake van weinigr groei' Een aantal popu-
lierenrijen ver{onen vrel een redelijke groei'
ó;-;i;;é"omen is het normaar te noenen dat bomen in een ri j ' of
in nosveinand, na een periode van sneLle groei steeds langzamer
!àa. qto"i"n. Door de toegenomen omvang van de bomen nemen de

óià"lj en voedseLopnarnenog-eIi jkheden immers af' op zich- is -het
f,lantverband van 6 ó 8 rneÉer Len gebruikelijke maat' Bekend is
irerder ook dat populieren vele jaren een geringe groei -kunnen.r"iior.tt aoor g;bfuik aan ruimte of voedsel en op meer dan 1o0

iariqe Ieeftijó daarbij nog redelijk vitaal zijn'
-bodemtype
ofschoo; literatuurgegevens niet helemaal eensluidend zijn wordt
eàpuius x Canadens-is- 'Robusta' beschouwd als een soort die
q"èànixt is zowel voor kleigrond a1s ]ichtere boderns en voor
iàiià-ó.""aen. De boden in de bermen en het talud van de Pro-
;;;;i.i;;g tliix"" van plaats tot plaats sterk te verschiLren'
Het srorteLgéstel- van de pópulieren reageert sterk op de bodem en
gi""àràt"iíerschillen. sbmen alie zich aan de onderzijde van het
Éalud in de zware kl-ei bevinden, verkèren in de meest slechte
staat. fn het fluctuerende grondwaterniveau blijkt het hlortel-
stetsel kr^retsbaar. Hoger in Àet talud met een bodem van humusarm
,à"à ff-i jXt een relatief gunstige qroeisituatíe. Minder gunstig
,iàà" ae torne., in de sma1lé berrnén, waar de bewortelingsnogelijk-
;;à;; i; g"ii"q !íorden. op zich is de aanwezigheid -van 

uiteenlo-
f""aè u"aé.ornsiandigheden ecologisch- een waardevol gegeven' Er
àntstaat in feite vànze1f een natuurlijk selectieproces'
-grroeivorm
aÍs indicatief voor de slechte groei wordt door oltEGÀM de

àr,triXx"fitg van een ellipsvorniqe kroon genoemd en de t^akbreuk '
É"iàà ""rr"Éijnseten 

zijn nede nèt gevotg van de pl_antafstand en

niet uitgevoeide dunnin§ in net verleden. tlet name de bonen waar-
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bij cle stantop is uitgebroken zijn inmiddels gerooid.
In Írrezen gaat het bij genoernde kruinkenmerken ook orn esthetische
criteria. Bomen met gebroken stamtop onderbreken het ritme van de
bomenrijen. De betekénis voor de we§gebruiker van de aanwezigheid
van een aanta1 minder uniforrne bornen is echter, zeker .in de zo-
mer, betrekkelijk. Na een aantaf jaren zu11en de bornen zel-f hun
kruinen weer 'hérstèld' hebben. redere boorn op een eigen unieke
wi)ze. De ecologische betekënis van de boom is door het grillige
kaiakter vergroót. Door het rooien r"rordt de windqevoel igheid van
de aangrenzeide bomen bovendien vergroot en daarnee de onveilig-
heid.
-nieuwe bomenaanplant
vanvíege ecofogi;che- maar ook historische en esthetische-
overwégingen is net van groot belang om weggeval-len bomen, en
inmiddéIs- ook bornenri jen, weer aan te vullen. Er kan daarbij
srorden teruggegrepen àp de relatie van de beplanting met de
ecologische -íaàraè, de beeLdwaarde en de cuLtuurhistorische
$raarde .
De topografische kaart van de eerste helft van de 19e eeuw geeft
een dboil-opende enke1e bonenri j aan langs de trekvaart aan de
westzijde ian de wèg. Àan de kant van de Gemeenschapspolder is
rornr .én dubbele rij te zien, evenals langs de Gein. Dit beeld is
ook op de prent van de Gaasp te zien uit L850 van J'G' van
Frankénsteii. w" kunnen aannemen dat de beplantingsgeschiedenis
veel verder terug zal- gaan. Àan de waterkant van de trekvaart
stonden geen bomen, wat vanÍ/rege de scheepvaart en trekvaart ook
niet voor de hand ligt. on we]ke boomsoort het ging is niet
zonder meer te zegge1 - Mogelijk ging het om iepen, maar Àbelen,
Lindes of Essen zijn niet uitgesloten- Na l'945 zí)n er canadapo-
pulieren geplant vàn de kloon 'Robusta', mogëlijk ook met oog op
de houtopbrengsten.

van$rege de continuiteit is er iets voor te -zeqqen om opnieuw in
te boóten met canadapopul ieren. Daardoor blijft het nu aanwezige
strakke ritme van de-uniforne bomen gehandhaafd. Een nadeel is de
voortdurend e zorg bij deze soort vanwege de genakkelijke tak-
breuk. reruggrijpen óp andere boomsoorten die vroeger qëbruikt
werden kan -dit -problèem aanzienlijk verrninderen en levert op
termijn tevens éen monumentaal beeld op. De aanwezigheid.van
meerdére boomsoorten hoeft daarbij zeker geen probleern te zijn'

Uit ecologische overr,\regingen l-igt het voor de hand om uit te gaan
van soortén die streekèiqén zijn en op de betreffende boden thuis
horen. In aanmerking komen o.a. Gladde iep (of veldiep), Steel-
iep, Gewone es, zwarte populier, Schietwilg en Bindwilg. Deéls
kair'daarbi j qebruik wordén gemaakt van autochtoon plaltmateriaal'
De )-994 iJ óoor NBLF ( IKc-Natuurbeheer ) en de Landinrichtinqls-
dienst een beging gemaakt met het in kaart brenqen van groei-
plaatsen van óoriponkelijk inheemse bomen en -populaties in het
Lltrechts-Hol tands poldergebied. Deze inventarisatie kan voor de
boomkeuze benut hrorden ' Gebruik van meerdere boomsoorten is aan
te bevelen vanwege de variatie aan mogelijkhèden voor de fauna,
net name de ongewervelde dieren en vogel"s.

6.L.2. stroken van kleine bomen en heesters
Bij cle aanplant van deze, inmiddels zo'r, 50 jaar oude beplanting,
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hebben cultuurhi storische of ecologtische overwegi.ngen geen of
nauwelijks een rof gespeefd. ondanks bodenverschi l fen is steeds
hetzeffàe sortinent met vooral zwarte el's, zachte berk en Ruwè

berk gebruikt. De Spaanse aak is eigenlijk een soort van het löss
Én neígelgebied van- Linburg. Eenstijlige meidoorn, Schietwilg en
gindwiig !u=.".t weer v,re I in alit milieu. À1s greschikte soorten
Xr.rn.., -ni". nog genoemd wordens Sleedoorn, Rode kornoelje,
Wegedoorn, tweeàtijfiqe rneidoorn, Gelderse roos, Hondsroos en
u.ró.r" wiide Rozen, céwone vIier, vogel-kers, wilde kardinaals-
muis, Hazetaar, diverse wilge-. en braamsoorten en lianen als
Bitterzoet "n i^lifde karnperfoelie. Deze soorten kunnen afs een
struweel beheerd worden. Snoeien en terugzetten is all-een nood-
zakelijk voor zover ze het verkeer belemneren' Soorten als GeÍ'one
es, e]àdde iep, zr,varte populier en wiLgesoorten kunnen-alleen
door middèt vàn hakhoutÉeÉeer als heesterstruktuur $rorden ge-
handhaafd. Enige cultuurhistorische referentie is te vinden in de
vroègere boereígeriefbos jes en oude pofderkadebeplantingen '

coed te zien i-s hoe verschil,len in beheer Ieiden tot verschillen
in structuur. Dë meer extensief bèheerde brèdere beplantingsvak-
ken van kleine bomen en heesters zien er veel natuurlijker uit.
Er is meer spontane ondergroei. Er is ook meer dood hout met
mossen en houtzwanmen. Er i! meer schui lgelegenheid voor dieren.
Èxtra dirnensie geven de heesterbeplantingen waarbij grotere bomen
verspreid tusséndoor staan. gei zijn vooral Schietwilgen en
ninairilgen en in mindere nate ook Geh'one essen' Het gaat om

opgaandé, soms Í,íat grillige meer.stammige bomen' Ze zijn meest
giírriq ón bossig t eitakt. - ook bij de meer gevalieerde. heester-
ÉepranÉing langJ ae Provinciare sreg aan de Bijtnerzijde is de
natuurhraarde aanzienl,i jk groter.
Het is niet noodzakelijk de niet aangepaste soorten en exoten
ni". i" verwijderen en ie vervangen d-oor inheemse soorten' Bij
niets-doen beÀeer of hier en daai hakhoutbeheer zulLen sommige
soorten vanzelf verdwijnen. Inboeten met autochtoon of streekei-
óà"- pfà"t*"t.riaal kaí dan ptaatselijk gebeuren ats_er ruimte
óntsËaat. ook kan aanplant plaats vinden in de snalle stroken
;;;;-à; bepranting som; víat íir is. Door een grotere-variatie in
bfafvaf en ntaaveitering, ontltaat er een betere bodemontwikke-
l ing.

van
in

zaa!t- en snoe ihoutsnippers
de berm en oever

1,5. dunp
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Àfvaldump in de heesterstroken is tot nu toe beperkt. Het ach-
terblijven van grote hoeveelheden snoeihoutsnippers is funest
voor de onderqroei en op den duur voor de bomen en heesters zeff'
Bij een natuu--rdoelstet t ing dient het snoeihout zoveel mogelijk
af gevoerd te r^Iorden .
rn verband nèt verkeersvei l igheid is verwijdering van dood hout
in de kruinen aan de wegzijde noodzakelijk. Inspectie kan met het
onderhoud van de populierenrijen worden meegenonen.

6.1.3. wilgenstruweel
Àpart verrnèId dient nog te hlorden de wi lgenstrul^,èlen van met name
clauwe wilg en Àmandelwilg. ook de Katwilg kan in dit gezelschap
thuishoren. ze komen ondermeer voor in de noordh'esthoek van de
caasp en nabij het huis Waveren in het noordwestelijk deel van de
Bijtmerweide. vanwege het natuurlijke beeld en de potenties a1s
scÉuiI- en broedgelégenheid voor dieren is behoud en uitbreiding
aan te bevelen.

6.L.4 - erfbeptanting
oudere en gévarieerde erfbeptanting is ecologisch interessant
voor met nane voor vogeLs, vleermuizen en ongeh,ervelde dieren' In
dit verband kan advièering bij de instandhouding en verzorging
van oudere particuliere bomen nuttig zijn. Daarnaast is er een
culturel-e e-n visuele l^raarde. Het stimuleren van eigenaren en
bewoners, bijvoorbeeld net subsidieregelingen, om traditionele en
ecologische waardevolte erfbeplanting aan te pfanten is aan te
bevelén. Traditionele aanptant kan met name rondom de Gaasp het
cultuurhi stori sche karakter accentueren.

6 - 1.5. bernvegetatie
De bermen van- de Provinciale weg worden neestaL twee keer per
jaar gemaald. Eén keer in het late voorjaar, eind mei- begin juni
én éeí keer in de late zomer eind augustus-begin september. De

eerste keer r,\rordt het gras genaaid en afgevoerd. De tl'veede keer
r,rordt gekLepeld en bliJft hèt maaisel liggen. Van belang is- dat
verkeeistekèns, zoal-s ieflectoren, zichtbaar blijven in verband
met de vei I igheid.
Maaien en afvoeren van het maaisel is voor de betreffende berm-
vegetaties het beste. Àchterblijvend maaisel $Ierkt als verstorj-ng
waàrdoor soorten uit dit vegetatietype gaan verdÍi,i jnen'
Het tijdstip van het maaien zou beter half juni en half septernber
kunnën gebe-uren. Zowel de voorjaarsbloeiers en de zomerbloeiers
hebbèn àan gebloeid en zaadgezet- Het laatste is voor de con-
tinuïteit vàn de vegetatie van belang. De insekten die van de
verschillende bloeneí afhankelijk zijn, kunnen optirnaal profite-
ren. Later maaien dan hal-f september is schadelijk voor de
paddestoelen. In hoge grasvegetaties komen de vruchtfichamen
iroeilijker naar boven of rotten eíeg. Kleibodems, zeker in samen-
nang mét bomen, behoren tot de rijkere nycologische- milieu's-' In
het voorjaar is het van belang dat de jongen van de in de berrn
broedendè watervogels aI van het nest zijn.

De potenties van de bermvegetatie zijn beduidend hoger dan de
nuiàiqe situatie aangeeft. óe bodemverschillen in zand, klei en
humuslehalte geven Olj een consequent maaibeheer een redelijke
basis voor de genoemde vegetatietypen. De dynaniek veroorzaakt
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door mollen en betredingT is voldoende voor $rat extra differentÍa-
tie. Nóg meer dynarniek door dump van snoeihoutsnippers , achter-
blijven van maaisel, wielsporen en graafwerk werken echter
negatief voor soorten uit het Glanshaververbond. Houtsnippers
werken op den duur verzurend en verdichtend voor de bodèm.
Inrijden, vooral in kleibermen, faten nog heel lang wielsporen
achter. Beschadiging van de stamvoet door onzorgvuldig maaien is
vooraf bij opgaande bomen nadelig vanl^Iege schimmel infecties .

Vanaf het wegdek in de richting van het water of houtwal kan
uitgegaan worden van een zónegewijze beheer. vlak bij het $7ëgdek
is het beheer net meest intensief en verder van het wegdek af het
meest extensief. Plaatselijk kan wat overjarig gras worden ge-
handhaafd, waardoor bijvoorbeetd een milieu voor bepaalde spin-
nesoorten gecreëerd rrordt.

6 - 1.6. water- en oevervegetatie.
ofschoon er gerekend ovër de gehele lengte van de Trekvaart en
Gaasp een aardiqre soortenlijst van oevèrplanten is op te stellen,
is de kwaliteit van deze vegètaties bepaald niet groot. De water-
vegetaties zijn niet ontwikkeld vanrÍrege de slechte víaterkwaliteit
en zhraar verontreinigde bodëm. De waterkvíaliteit van de Trekvaart
en caasp is direkt afhankelijk van Àmsterdarn-Ri jnkanaal--water en
vechtwater. Een verbetering op afzienbare tijd is echter niet aan
de orde. Bij verbetering van de !'rater- en bodernkwaliteit op lan-
gere tennijn zaf het aantal $raterpl-antesoorten aanzienlijk kunnen
toenemen, met nane in de groep van de fonteinkruiden. De goLf-
slag, veroorzaakt door de scheepvaart zal echter enige beperking
geven. vegetatie van Gele pLonp hrordt regelnatig kapot qevaren.
Àl-Ieen op een paar luwere plekken kan zich een rijkere watervege-
tatie ontwikkefen
Een andere beperking is de harde beschoeiing en scherpe begren-
zíng met het water. Groeirnilieu voor moerasvegetatie met
hel,ophyten is vrijwel niet aanwezig. Een geleidelijke overgang
van l-and naar water is ook interessant voor rnacrofauna. Door
bezinking van zhrevende deeltjes en binnenkomend khreLl,Tater kan de
waterkwaliteit plaatselijk aanzienl-ijk beter zijn dan in het
víater van de Trekvaart zelf'
Mogelijkheden voor het creëren van een noeraszöne en natuuront-
wikkeling zí)n zeker aanwezig:

a. niets doen.
op een aantal ptaatsen treedt verwering op van de beschoeiing,
waardoor een drassige strook achter de beschoeiing ontstaat- ÀIs
de beschoeiing niet hersteld hTordt kan de strook door verdere
afkalving breder worden. Spontane vestiging van helophyten treedt
vanzeff op. Een voordeel van deze werkwijze is dat deze goedkoop
is. Een nadeel kan zijn dat genoernde processen op pl-aatsen ont-
staan waar deze voor andere funkties, afs scheepvaart en recrea-
tie, rninder gelukkig zijn. Dure reparaties aan de beschoeiing
zijn dan een noodzakèlijk gevo1g.

b. aanbrengen van een vooroever.
Door in het vrater een tweede beschoeiing aan te brenqen voorbij
de bestaande ontstaat er een brede of smaffere strook die ge-
schikt .is voor helophyten. Zo nodig kan er tussen de beschoei-
ingen een kleilaag hrorden ingebracht al-s het r,íater te diep is.
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16. strakke houten
met

beschoeiing l-angs de Gaasp
spontane berk

17. rnilieugradiènt door verwering
van de beschoeiing
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Een voordeel van deze werkwijze is dat er naar het open ltIater toe
een technisch goede oeververdedj-qinq blijft.

c. uitgraven van een strook achter de bestaande beschoeiing '
Hierdoór ontstaat een drassige zóne die geschikt is voor helo-
phyten. ook bij deze aanpak kan er een technisch goede oeverver-
àeàiginq blijvén. Het kan aLl-een a1s de oever ter plaatse breed
g.rroég ís. rón paar plaatsen komen eventueel in aanmerking'

d- aanplant van essen, elzen en witgen op de grens van water en
land.
Essen, elzen èn wíIgen hebben de eigenschap om. door middef van
hun $rortelstelsëIs een eiqenzinnige oeververdediging te creëren,
die in kwaliteit niet onàer hoeft te doen voor een kunstmatige
beschoeiing. Er kan tevens een mangrove-achtig milieu ontstaan
waar zich àllerlei helophyten kunnen vestigen.

e- stort van (natuur)steen.
steènstort biedt een goede noqelijkheid voor vestiging van
planten. Binnen een stéenstort kunnen weer aIlerlei kleinere
à.r.rgu.g.t ontstaan. ook voor waterdieren, wa.aronder amfiloiën en
reptíe1én, kunnen zul-ke pl-ekken aantrekkelijk zijn' Dit type
be-schoeiing is aan de oostoever van de trekvaart over grotè
fengte toe{epast en biedt een goed alternatief voor de bestaande
Uesónoeiing. voor steenstort is een bepaafde breedte noodzake-
1ijk. Diveíse trajecten van de trekvaart kornen in aanrnerking '

De mogelijkheden voor bovenstaande natuurtechnieken hangen sterk
af vaí de-p1aats. op bëpaal-de ptaatsen, met natne bij de Gaasp, is
de Trekvaàrt erg breed, en op andere plaatsen is de berm weer
breder of smaller. Mogel,ijkheid b is geschikt voor de !''estoever
van de Gaasp. aansluitlend op het noordvJestel i jke deel b'aar -in de
sraterluwte 'zich aI een aar:dige rnoeraszöne heeft onth'ikkel-d is
kansrijk. Vanuit de bestaande noerasstrook kunnen helophyten
*iqià.é" naar de nieuwe drasstrook. l{ogeli jkheid c is.geschikt
voór de binnenbochten bij Driemond en het noord-Idestel i jke deel
van de Trekvaart waar dë Éermen vrij breed zijn. Mogelijkheden a,
d en e zijn vrijwel overal toepasbaar om de harde oeverlijn te
verzachteí. Een óombinatie van verschillende technieken is aan te
bevelen.

6.2. Fauna
Mogelijkheden voor allertei diersoorten kunnen aanzienlijk
.r.Éfroola worden door verbreding van de oeverzóne. Een verschil
raàt aé oostoeverzijde aan de èemeenschapspolder zien, waarbij
gestort natuursteen is toegepast. Stroken met riet of andere
Éelofyten en ruigere bermveqelatie. bieden meer nestgelegenheid
voor ;atervogels.- Ringslangen en kikkers zouden gebaat-zijn met
een begroeidé vooroever ' Voor macrofauna geldt hetzeLfde' ,
De veikeersdrukte op de Provinciale weg is een aanzienlijke
beperkende faktor. Passerende dieren hebben nu een grote kans om

ovàrreden te rdorden of te verdrinken. Op plaatsen met een natuur-
vriendelijker oeverinrichting kan een faag dÍÍ,anghekje. dienen om

overstekeíde ringslangen naai een fauna passage te leiden'
Begroeiing langs de wlterkant is aantrekkelijk voor vleernuis-
soórten die voóra1 boven het water op insekten jagen zoal-s de
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rrater. De !{atervfeermuis jaagt boven het water van de Trekvaart
en Gaasp. De Dr,irergvleermuis jaaqt meer van boom tot boom en f angs
of boven heesterbeplanting. Voor de watervleernuis zijn vofwassen
bomen van befang als verbl i j fplaatsen. Deirergvleermui zen zoeken
meer bebouwing op afs rustplek. Grootschalige verjonging van de
boom- en struikbeplanting is voor beide soorten die overaf fangs
de Provinciafe weg voorkonen funest.

6.3. Ecologische verbindingsstructuren
ofschoon de Gaasp en Trekvaart enerzijds grote barrières vormen
voor all-erfei nièt-vtiegende diersoorten zi)n ze een belangrijk
onderdeel van een netwerk van natuurfijke verbindingsr^,egen. De
Gaasp en Trekvaart zijn verbonden met verschillende riviertjes
als Vecht, Gein, oude Wavèr,winkel, Kromne Àngstel en Àmstel.
Sommige van deze riviertjes, zoals de Gein, zijn rijk aan moeras
en waierveqetaties. Ze grer.zen l.7eer aan grotere landschappel i jke
weidepoldergebieden en natuurgebieden als het Naarderméer,
Ànkevèense en aansluitende Loosdrechtse plassen, Vinkeveense
plassen en het IJsselmeer. Meer in de stedelijke sfeer van
Ànsterdam kunnen het Nieuwe }leer, het Àmstërdamse bos, Àmstel-
park, Gaasperplas en Bi jl-nerweide genoemd worden. vanuit der-
qelijke gebieden kunnen pLanten en dieren tot in het hart van
Àmsterdam doordrinqen.
In de landel-ijke ecologische hoofdstructuur behoren het Vechtge-
bied, het anÀtelgebied en het IJmeer tot de kerngrebi-eden. De
Weesper Trekvaart en Gaasp liggen tussen de kerngebieden en zijn
van grote betekenis als verbindende el-ementen.
Door NBLF Noord-Holland is een groene verbindingszone voorgestel-d
van de Ronde Hoep naar het IJmeer. Deze corridor loopt deels
paralfet aan de Trekvaart en Gaasp. Voorstellen zijn gedaan orn op
àfferfei plaatsen in deze groene verbindingszone verbeteringen en
aanpassinqen te realiseren. De reeds bestaande groene verbin-
dingszoneÀ langs de diverse bovengenoemde riviertjes zouden
eveneens onderzocht kunnen worden op plaatsetijke verbeteringen
en aanpassingen.
pe hiei bovengrenoemde voorsteLlen van verhoging van de omlooptijd
van de bomen, aanpassingen van het sortiment en het beheer van de
bermbeplanting en het aanbrengen van oevergradiënten kunnen
daaraan bi jdragen.
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18. fraaie moerasstrook in de Gein
bij Driemond

19. idem.
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7 . SÀI,ÍENVÀTT I NG

De weesper trekvaart en Gaasp vormen een onderdeel van de
historische scheepvaartroute naar Keulen. Daarnaast is het een
onderdeel van een stelsel- van veenriviertjes in het glaciale
vechtdal. Langs de trekvaart li,gt, op de erlangs gelegen dijk., de
druk bereden én geasfalteerde Provinciale weg die aan één zijde
beplant is rnet ca 50 jarige Canadapopul ieren - Àan de waterzijde
ziln vakken met kleine bonen en heesterbèpLanting aangebracht van
deielfde leeftijd. De vaart is hard beschoeid met een steile
rand. vanwege dé drukke hleg, het vervuilde water, de verontrei-
nigde waterÉodem en het intensieve beheer zijn thans de ecoi-ogi-
scËe waarden beperkt. Toch zijn er hIeI potenties af.gaande op
vergelijkbare situaties in de nabije omgeving. ook zijn er meer
mogéfii[heaen bij een aanpassinq van het sortiment en een ander
beÉeer-van de nuldige begroeiingstypen. Door natuurtechniek in
met name de oeverzóne zi)n interessante mogelijkheden aanwezig.

Bij de door oMEGÀM veroud.erd genoemde populierenrijen met
voórste1 tot kappen in fasen, is enige relativering gehrenst-
À1s aanbevelingen kunnen r,rorden genoemd voor de 'Robusta'
populieren:
i.- streven naar oude boombestanden, tenminste 80 ó 100 jaar,
vanÍrrege de toenernende ecotogische waarde en de belevingswaarde '
z. boíen en takken die echt gevaar opl-everen verwijderen.
3. de Í/íeggevallen plaatsen direkt inboeten met dezelfde boomsoort
of betei met andeie soorten die op grond van cul'tuurhistorische
of ecologtische overweginqen gekozen worden.
4. beschadigingsmogeli jkheden aan de stamvoet proberen té
voorkomen.

De heesterbegroeiing r^rordt o.h'a. intensief onderhouden en kan
aan structuuf winnen door een lagere snoeifrequentie en plaatse-
lijk niets-doen beheer. Ingeboet kan worden net streëkéigen
pIàntmateriaal . Snoeihoutsnippers moeten worden afgevoerd vanwege
àe verruigende, verzurende en verdichtende werkingT.
oe beplanLing van de neeste bebouhringserven is schraal . Àan te
beveLèn is om traditionel-e erfbepfanting te stimuleren, vooral
waar cuftuurhistorische hraarden aanwezig zijn. Dit is met name
rondom de caasp.
De kruidenvegelatie van de berm behoort voornamel-i jk tot het
cl-anshaververbond. Deze vegetatie kan verbeterd vJorden door te
maaien rond haLf juni en half september, ook van$rege de insekten,
broedende hlatervogels en paddestoel-en.
De rÀratervegetatie wordt sterk beinvl-oed door de slechte kwaLiteit
van het !,rater en de víaterbodem. De scheepvaart veroorzaakt een
sterke waterbeweging en plaatselijk worden vegetaties kapot 9e-
varen. De helofytenvegetÀtie van de oever kan door natuurtechni-
sche maatregel"en worden uitgebreid, waardoor ook nogelijkheden
voor fauna en macrofauna vegroot worden. Mogelijkheden zijn:
behruste verwaarlozing van de bestaande beschoeiing, aanbrengen
van een voor-oever, eèn moerasstrook achter de beschoeij-ng in de
berm, aanplant van wilgen, el,zen of essen aIs gedeeltelijke ver-
vanging van de beschoeiing en steenstort.
llaaét àe groene verbindingsz6ne die door NBLF is voorgesteld
tussen de Ronde Hoep en het IJneer, is verbetering van de
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corridors langs de bestaande riviertjes als Gein, Àngstel e.d.
aan te bevelen.

verspreid kont cuftuurhistorisch waardevolle bebouwing voor, met
name rondom de Gaasp, die als een bel-angvtekkend voorbeeld van een
nederzettingsontwikkeling opgrevat kan hrorden. Verschillende boer-
derijen staàn op veel- oudere bouwplaatsen. Plaatsing van een
aantàI panden op de gemeentelijke of ri jksmonumentenl Í j st en aan-
wijzing van de bebouwing rondom de Gaasp al-s beschernd dorpsge-
zicht is aan te bevelen.
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20. Buitenhuis 'schoonoord' met theehuisje
en monumentale erfbePlantinqt
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