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11: demonstratievakken kleidijken

Geachte

Bij deze de tekeningen, (situatie, nulmeting, 1e en 2e controlemeting) van de
demonstratievakken kleidijken van de hoogwaterkering van de Van
Alsteinpolder en de Koningin Emmapolder met bijbehorende foto's op diskette.
Tevens bijgevoegd het formulier van de vegetatie/worteldichtheid. Een en
ander is uitgevoerd volgens de tijdsbalk monitoringsperiode zoals afgesproken
op de bespreking van 11 januari 2000.
Deze formulieren dienen te worden samengevoegd met de bevindingen van
RIKZ actie flora onder D van de tijdsbalk monitoringsperiode.

Op 13 juli 2001 is het gras in de vakken gemaaid en het maaisel is op 17 juli
2001 afgevoerd in de vorm van hooi. De afgevoerde hoeveelheid hooi bedroeg
de helft van hetgeen in 2000 is afgevoerd.

Er is geen noemenswaardige schade geconstateerd aan het klei beloop, zodat
herstel volgens de tijdsbalk monitoren onder G niet moet worden uitgevoerd!

Samenvattend:
Nulmeting d.d.
1e controlemeting
2e controlemeting
Vegetatie/worteldichtheid
Gras gemaaid
Hooi afgevoerd

13 oktober 1999
17 april 2000
10 mei 2001
13 februari2001
13 juli 2001
17 juli 2001

Inhoud:
• 3 stel tekeningen.
• 3 stel formulieren vegetatie/worteldichtheid.
• 3 sets diskettes
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Waarnemingen op dijkvakniveau

kwaliteit zode

. Q) ..:.......",....:.._i-:-:n..:..:te~n"-s~ié:-f..:..::ag~·r..:..::a.-:-:.ris_;_c::..,.h~.'+. :......:.1_be_:g=._r_az_in__::g::_d_oo_rsc_hap_.:_e_n_o_fru_nd_e_re_n_:_,_m_e_er_d_a_n_7_0_k=-g_st_ik_st_o_fI_h_a---j--:s",-le::....:,6.;h~t
.~ . . B e~eÏ1sief a9.rélri~çh 1periodiek begrazen door schapen of runderen, < 70 kg stikstof / ha maHg
3:..' ,A natûurtect:ini~ch.· 1periodiek begrazen door schapen, geen bemesting en herbiciden g~ed
-0 . b intensiela.grarisph 1hooien met bemesting, 2 of 3 keer maaien en afvoeren slecht
~ D óndèrhólldspeh~~r 1klepelmaaien slecht
.g; B. óngérhóuqsbèlÎeêt . [ 1gazonbeheer (7-8 keer maaien zonder bemesting) .:méltig ..~ ~~~~~~~~~~~ _:_ ___::~ ---j~~~

.. A n~tLiürtêchrîisèh -, . D4 hooien zonder bemesting, 1of 2 keer maaien en afvoeren gped·

2. Graslandtype
graslandtype varianten kenmerkende soorten beheer type zode
Beerlîggr~s~ P < r ] verstoord kvie~k,heRt~~~~~j~d:i~~erdistèvffi4ür.i ..•.•....... .' •..... Dj §ïeçht
rá~.i~ras~eldE! Wl r] soortenarm ~r:a9~l$r.ii~iÖ@~,~rèip~.El~;k\Vee~;p~~t~919~m'. CID §h~çnt

Käffigra~+ . .: \'12 ....r ] soortenarm z~:Jh;r~1~~~1~~à6~%~evaars.9é~!'9:~e~kgr~~; -, ..•.Er m~tig

weiCJe' .' W3 r] soorte iik witbol,. rOOc:l~~rikgràs, k:rutlgr~; l<Iein~·l<IiiVer; '..•• . .•... ·.A···.·. ·g.·o·e:.·....d....••.' nnJ <knolbptélbloêfn,+'kruiden.. . ....•... i: .Ó: . '.'

. -Ó: '. .: '. R .-r ] rul9_ gl~hShilv~bkWe~'<;~rè~àuW/I:>(andriêt~lr~f<kerdl~têl . [) §lèChf
Glaöáh~vèr~· H1.·.···[] soortenarm gliinshl:\vèr;·Ii~tiW~tlkgràs;kf()paélr;pa.lifqê~IQÉlm;kWéêk ·.·;0·.··· sléêhr

"hohiláho' '.. H2 'r ] :~~enrijk gl~Uls~av~h,.()od:AV~flkQra$,WitPol,$ch~rp~.b()!erbIÓ~rI1·· Et '.'\~a.tig
':..... "',tl3 . r ] soorten rijk W:~~~~%iJ~~~t[~~ftt~tg~NS;~6u~hav.er, . i .....,.(~'.9()ed

3. Macrohomogeniteit (bekijk heel dijkvak)
aanwezigheid van: grote kale plekken (> 1m 2) door:

r ] afslag randen Ir ] graverij door konijnen r ] beschaduwing door bomen en andere objecten
[ ] terrasvorming bij schapenpaden I] concentratie betreding bij palen, hekken, etc.

verschil in vegetatietypebinnen dijkvak: overige eigenschappen dijkvak·
[ ] kleine afwijkende stukjes r ] beheer gewijzigd
r ] meerdere of grotere afwijkende stukken [ ] grasmat ouder dan vier jaar
[ ] verschil tussen boven- en onderkant van dijk r ] klei kwaliteit voldoende

.'
L

.v . klei: r ] smeuïg [ ] brokkelig r ] zandig.' . : ..... :
tel in vak van 25x 5meter: goed matig / goed matig slecht

. . ()neijênhedEm: ~ vlak I] oneffen Ir] hobbelig~~-----+~------~~----~~~~--~~
0/0 be(:f(3~king~(3sçhat: D<J > 85 % r] > 70 % Ir ] > 50 % Ir ] < 50 %

Opmerkingen i._rl. kO.lo{bii..e~ ~~~'- J.,~b';; dd::a lod.o'S'" ---
~oatt:t~ -fLA..J'Je:' IY&P r áoo la., L< /yJ9.yS -;-t::'.~ It.

0../
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B
Dijkvak I .

datum - -.__ .__ ._~----_. ._-------
Hectometer vanJ I tot I - positie meetvak

talud I [ ] buitentalud [ ] binnentalud beoordeling door

4. Soorten voorkomend in vak van 5 x 5 m: Geef een score aan de gevonden soorten
Aardaker Gewone smeerwortel Klein streepzaad Rode klaver Veldsalie
Akkerdistel Gewone weegbree Kleine klaver Rolklaver Veldzuring
Akkervergeet-mij-niet Gewoon biggekruid Kleine leeuwetand Rood zwenkgras Vertakte leeuwetand
Akkerwinde Gewoon duizendblad Kleine pimpernel Ruige leeuwetand Vierzadige wikke
Beemdlangbloem Gewoon struisgras Kleine ruit Ruige weegbree Vijfvingerkruid
Beemdkroon Glanshaver Knolboterbloem Ruige zegge Viltig kruiskruid
Bevernel Goudhaver Knoopkruid Rupsklaver Vogelmuur I
Bevertjes Grasklokje Knopig doomzaad Ruw beemdgras Vogelwikke
Duifkruid Groot streepzaad Kraailook Schapezuring Wilde cichorei
Echt walstro Grote brandnetel Kroonkruid Scherpe boterbloem Wilde rnaqoleln
Echte kamille Grote centaurie Kropaar Sikkelklaver Wilde peen
Echte kruisdistel Grote pimpernel Kruipende boterbloem Slipblad. ooievaarsbek Witte klaver
Engels raaigras Grote ratelaar Kruipertje Smal fakkelgras IJzerhard
Fioringras Grote vossestaart Krulzuring Smalle rolklaver Zachte dravik
Ruitekruid Grote weegbree Kweek Smalle weegbree Zachte ooievaarsbek
Gekroesde melkdistel Heelblaadjes Uggende vetmuur Smalle wikke Zeegroene zegge
Gele morgenster Heermoes Madeliefje Speerdistel Zilte rus
Gestreepte witbol Heksenmelk Margriet Straatgras
Gevlekte rupsklaver Herderstasje Muizeoor Timoteegras
Gewone agrimonie Herfstleeuwetand Paardebloem Veenwortel I
Gewone bereklauw Hondsdraf Pinksterbloem Veldbeemdgras I
Gewone bermzegge Hopklaver Rapunzelklokje Veldbies I

I
Gewone hoornbloem Jacobs kruiskruid Reukgras Veldereprijs j
Gewone pastinaak Kamgras Rietzwenkgras Veldgerst I
Gewone reigersbek Kattedoorn Ringelwikke Veldlathyrus
1: enkele exemplaren 2: meerdere exemplaren «5%) 3: 5-25% 4:25-50% 5:>50%

5. Bedekking en openplek grootte

% bedekking totale vegetatie ( geschat)

Meet in vier vakken 25 keer de afstand vaneen willekeurig punt tot de dichtst bij zijnde spruit
Klasse 1. 2. 3. 4.
afstand Raken <1.2cm <2.5cm >2.5cn

Totaal

Vak1 j;H"" JUl' JJtr '''' jUr ,
Vak2 JJW ,.,...,. ~ UI'r' 1111

Vak3 l.uY ~ I I)H'" u«: , 11 I

Vak4 IJK f).#r 11 J.Ut' ,III " ( I

Totaal aantal ~9 38
% A: ,(,.9 38 C: 100%

Bereken som
a/,%van % klasse B:

1 en klasse 2

A= % in dichte zode B= bedekking C= open plekken



Tabel voor het bepalen van vegetatietype

Dijkvak_L. ! datum I
- Hë·~tomëtëf - "W;~r'-"---'r---' tot I ·----po-s-it~ meetvak ,--"--

Talud f(~;ntalud _,..J.[,_] -b--in-n-e-ntLa-lu-d---t--b''-eo-o-rd-eling -d~~~I~'----------1

c

Indicerende soorten in vak van 5 x 5 m:
Vul de score van de gevonden soorten uit formulier B.4 in de grijze en witte cellen van de tabel, en tel

de scores heeft score witte cellen de

Akkerdistel .

Echt Walstro

Echte kamille ,-'

Kropaar

Kruipende boterbloem

vegetatiet}ipe

. '

Paardeblöem

Papunzelklokje

erderstasje ..

kamgras

klein kruiSkruid

I<lèihe klaver

kleine leeuwetand

klejne pimpernel'· .

knolboterbloem '

knoopkruid

kraalloek

+

1: enkele exemplaren 2: meerdere exemplaren «5%) 3: 5 - 25% 4: 25- 50% 5: >50%

totaal vegetatietype met hoogste totaalscore:
L-_--j



Beoordellngsformuller kwaliteit dijkgrasland D
Dijkvak I datum - -

Hectometer vanJ I tot I positie meetvak
Talud I [ ] buitentalud [ ] binnentalud beoordeling door

Eenvoudige methode (beheer is bekend)

1. toegepast type graslandbeheer (van meetformulier A-I) kwaliteit zode

~~
hooien of beweiden zonder bemesting @)

B beweiden, < 70 kg Nlha, of gazonbeheer matig
C beweiden, >70 kg Nlha, gebruik herbiciden slecht
0 hooien met bemesting, of maaien zonder afvoer slecht
0 nieuwe dijk I verstoord I pioniervegetatie slecht

Gedetailleerde methode•, -. 2. graslandtype (van meetformulier A-2 of C)
beweiden score I hooien score

P pioniervegetatie « 4 jaar) slecht R ruig hooiland slecht
W1 beemdgras-raaigrasweide slecht I H1 soortenarm hooiland slecht
W2 soortenarme kamgrasweide test bedekking H2 minder soortenarm test bedekking
W3 soortenrijke kamgrasweide test bedekking H3 soortenrijk hooiland test bedekking

3. bedekkingsgraad (van meetformulier B-5)
graslandtype bedekking score

W2en H2 >70% matig test dooIWorteling
<70% slecht test dooIWorteling

W3en H3 >70% goed
<70% slecht test dooIWorteling



\

E

6. Doorworteling:

Nr. diepte

Tel aantal wortels in 8 stukjes boormonster van 2.5 cm lang (3cm ~), en bepaal klasse

klasse klasse ktasse klasse klasse

steek 1 Isteeic 2 Isteek 3 I~teek 4 gemiddeld.

3

aantal.

3

3

4- ~,~o
~ .è/
.3 .3.~~

..3 3,A;)"'t;)

.2. 3
3 3..2')
3 .3
.3 2,75

worteldichtheid ..

.3

'g~êhW9rtèls ..... 0.
1tót;3 .; 1

4töt 10 . . ~i

2:.. 2.5~5êm·····

3

2
21t0140· .3 3

3 .3

_! *Eindscore: goed= g,g, g of g,g, m; matig = g, m.m of m,m,m; slecht = m,m,s; m, s,s of s,s,s



F
Toetsing voor beheersmaatregelen

graslandtype I-- 9
(volgens formulier A-2 of C)

I
slm I

slm

Bedekking zode
(A-3 of B-5)

9
maatregelen

s/m-+0 mollen bestrijden

min. 2x 9 s/m=E herstelgeen s slm macrohomogeniteit

g-+Wsof beheer handhaven
2xm

s/m-+0 overgangssituatie
beheer aanpassen?

beheer en
s/m-+0open plekken macrohomogeniteit

verbeteren

m~ beheer aanpassen

s~ beheer veranderen

_J
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~.::~.o( e lot (~J..( ut>J : - Nt9P +c(co...,
1. Beheer kwaliteit zode

cD Ö intensief agtélrisçh [ ] begrazing door schapen of runderen,meer dan 70 kg stikstof I ha ·slecht
.. ::j..'

'"0 B .'.e:xtêhsief agraii~çh. [ ] periodiek begrazen door schapen of runderen,< 70 kg stikstof I ha ii1~Hg'iDs ·A .riatûunechilisch [ ] periodiek begrazen door schapen, geen bemesting en herbiciden geed'
.0 iritensief élgrélrisçh·. [ ] hooien met bemesting,2 of 3 keer maaienen afvoeren slecht"0

onderhéudsbeheèr-C· 0 [ ] klepelmaaien slecht-. as"
~, :.8 óndèrhoügsbeheêf [ ] gazonbeheer (7-8 keer maaienzonder bemesting) ~~tlg0s:

A në:l.tülJrtécl]riisch.' 9ped··f)(J hooien zonder bemesting, 1of 2 keer maaien en afvoeren

i. 2. Graslandtype
graslandtype varianten kenmerkende soorten beheer type zode

KaJ1'l~räs~ vi}. .'[ ] soortenarm
weide· .........'\\f~ [] soortenrijk

Zif;Ah:M:~~1:~~J6~~ievaaiS¥~ro~iYfênt<gr~s; :•...E3.":.'.•·m,;tlá
witboli.JoOd...zW~rik9.ra:>, I(amgréis,ldèinê'~I~v~r,' .. ". ...• .
kriQlboterbI9ërn;+'kruJd~h•..·.··· ". /, ,A ~Öecl

-.: . R,;' [ ] ruig
Gla~shkver,;, .Hl [ ]soortenarm
..hoóiláOd ..... '.H2 .'.[ ] :~~enriik

....•........'}. Ha [ ] soortenrijk

3. Macrohomogeniteit (bekijk heel dijkvak)
aanwezigheid vim: grote kale plekken (>1m 2) door:

[ ] afslagranden I[ ] graverij door konijnen [ ] beschaduwing door bomen en andere objecten
[ ] terrasvorming bij schapenpaden [ ] concentratie betreding bij palen, hekken, etc.

verschil in vegetatietypebinnen dijkvak: overige eigenschappendijkvak:
[ ] kleine afwijkende stukjes [ ] beheer gewijzigd
[ ] meerdere of grotere afwijkende stukken [ ] grasmat ouder dan vier jaar
[ ] verschil tussen boven- en onderkant van dijk [ ] klei kwaliteit voldoende

.'.~' .. . .....
klei: [ ] smeuïg [ ] brokkelig [ ] zandig.. ' .... '.,:.

tel in vak van25x 5meter: goed matig / goed matig slecht

.;__.,.........; L_~ ~_ •.....a~ntéll 'n1ÓI-,-,~.hb'-,-··~p-,-e.~n_+· [XJ:_.:__<_5_(_o_)-f'-I[_:_]_5_-5_0__ -+=[_:]~5_0_-1_0_0_-f1.:_[.:_]_>_10_0_--I
. openplekkehIpádell (O~?5rn~)IX] <20 (4%) I[ ] <40 (8%) I[] <50 (10%) [ ] >50 (10%)

orieffenhèden: Dd vlak i[ ] oneffen [ ] hobbelig
'. . % begel<kipg gesch~t: fXI > 85 % I[] > 70 % [ ] > 50 % [] <50%

Opmerkingen
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B

.._..........._....___~J.~_~akI I datum - -
I tot I -_.~-_._-_.._-,._._._ ...._--

Hectometer vanl positie meetvak
Talud I [ ] buitentalud [ ] binnentalud I beoordeling door

4. Soorten voorkomend in vak van 5 x 5 m: Geef een score aan de gevonden soorten
Aardaker Gewone smeerwortel Klein streepzaad Rode klaver Veldsalie
Akkerdistel Gewone weegbree I Kleine klaver Rolklaver VeldzuringI
Akkervergeet-mij-niet Gewoon biggekruid Kleine leeuwetand Rood zwenkgras Vertakte leeuwetand
Akkerwinde Gewoon duizendblad I Kleine pimpemel Ruige leeuwetand Vierzadige wikke
Beemdlangbloem Gewoon struisgras Kleine ruit Ruige weegbree Vijfvingerkruid
Beemdkroon Glanshaver Knolboterbloem Ruige zegge Viltig kruiskruid
Bevernel Goudhaver Knoopkruid Rupsklaver Vogelmuur
Bevertjes Grasklokje Knopig doomzaad Ruw beemdgras Vogelwikke
Duifkruid Groot streepzaad

i

Kraailook Schapezuring Wilde cichorei
Echt walstro Grote brandnetel Kroonkruid Scherpe boterbloem Wilde marjolein
Echte kamille Grote centaurie Kropaar Sikkelklaver Wilde peen
Echte kruisdistel Grote pimpernel Kruipende boterbloem I Slipblad. ooievaarsbek Witte klaver
Engels raaigras Grote ratelaar Kruipertje Smal fakkelgras IJzerhard
Roringras Grote vossestaart Krulzuring Smalle rolklaver Zachte dravik
Ruitekruid Grote weegbree I Kweek Smalle weegbree Zachte ooievaarsbek
Gekroesde melkdistel Heelblaadjes I Uggende vetmuur Smalle wikke Zeegroene zegge
Gele morgenster Heermoes Madeliefje Speerdistel Zilte rus
Gestreepte witbol Heksenmelk I Margriet Straatgras
Gevlekte rupsklaver Herderstasje Muizeoor TImoteegras
Gewone agrimonie Herfstleeuwetand Paardebloem Veenwortel
Gewone bereklauw Hondsdraf Pinksterbloem Veldbeemdgras
Gewone bermzegge Hopklaver Rapunzelklokje Veldbies
Gewone hoornbloem Jacobs kruiskruid Reukgras Veldereprijs
Gewone pastinaak Kamgras Rietzwenkgras Veldgerst
Gewone reigersbek Kattedoom Ringelwikke Veldlathyrus
1: enkele exemplaren 2: meerdere exemplaren «5%) 3: 5-25% 4: 25-50% 5: >50%

5. Bedekking en openplek grootte

Meet in vier vakken 25 keer de afstand vaneen willekeurig punt tot de dichtst bij zijnde spruit

% bedekking kruiden ( geschat)% bedekking totale vegetatie ( geschat)

% bedekking door grassen ( geschat) % bedekking door mos ( geschat) .3

Klasse 1. 2. 3. 4.
afstand Raken <1.2 cm <2.5cm >2.5cn

Totaal

Vak1 JJ.W' tJ.rl" lJH jJJ1" I '" ,
Vak2 }J.It J,J.W' , JJ.* j.Ut" , III

Vak3 ,W1 ..,.,.,... J.H1'"" I jMr I III

Vak4 LJ.W )..U1'" !.U1" ).Ur liJ 11
Totaal aantal 'S;Z 31 12-
% A: ~j1 31 C: 100%

Bereken som
88%van % klasse B:

1 en klasse 2

A= % in dichte zode B= bedekking C= open plekken



\. Tabel voor het bepalen van vegetatietype

Dijkvak L datum I
-- ..--ï=ïë"ctometer ----~a~l-----r- -__t_o-,tI'-- f._ .positie meetvak 1---·-··----

Talud I [ ] buitentalud [] binnentalud beoordelin'gd~orr-----------l

c

Indicerende soorten in vak van 5 x 5 m:
Vul de score van de gevonden soorten uit formulier BA in de grijze en witte cellen van de tabel, en tel

de scores .. heeft score witte cellen de

kleine leeuwetand
.kleine Pimpemel···....

knolboterbloem-

.'

knoopkruid

kraailook

totaal vegetatietype met hoogste totaalscore:

1: enkele exemplaren 2: meerdere exemplaren «5%) 3: 5-25% 4: 25- 50% 5: >50%



" Beoordelingsformulier kwaliteit dijkgrasland D
Dijkvak I datum - -

Hectometer van I I tot I positie meetvak
Talud I [ ] buitentalud [ ] binnentalud . beoordeling door

Eenvoudige methode (beheer is bekend)

1. toegepast type graslandbeheer (van meetformulier A-I) kwaliteit zode

~~
hooien of beweiden zonder bemesting

~
B beweiden, < 70 kg Nlha, of gazonbeheer matig
C beweiden, >70 kg Nlha, gebruik herbiciden slecht
0 hooien met bemesting, of maaien zonder afvoer slecht
0 nieuwe dijk / verstoord / pioniervegetatie slecht

Gedetailleerde methode• 2. graslandtype (van meetformulier A-2 of C)
beweiden score hooien score

P pioniervegetatie « 4 jaar) slecht R ruig hooiland slecht
W1 beemdgras-raaigrasweide slecht H1 soortenarm hooiland slecht
W2 soortenarme kamgrasweide test bedekking H2 minder soortenarm test bedekking
W3 soortenrijke kamgrasweide test bedekking H3 soortenrijk hooiland test bedekking

3. bedekkingsgraad (van meetformulier B-5)
graslandtype bedekking score

W2en H2 >70% matig test doorwol1eling
<70% slecht test doorwol1eling

W3en H3 >70% goed
<70% slecht test doorwol1eling



6. Doorworteling: Tel aantal wortels in 8 stukjes boormonster van 2.5 cm lang (3cm p), en bepaal klasse
klasse klasse klasse klàsse . klasse

steek 1 steek2 Iste~k 3 IsteekA gemiddeld

•

diepteNr.

E

worteldichtheid
a~'.Jtéli . ;'. . kl~ssé1: .

2.5 - 5 cm ~ ~ ~ ~
3,7'5"""

"tJeêri vJ9rtêi~ '. . Q .•' '.
1"0(9 ..•... "1' ..'

4tö(.10. "i .....Z'
'1tt()t2Ó/' '. ~.'

2:

.3

·'2110140<"·
3

doorworteling (van meetformulier

_ *Eindscore: goed= g,g, g of g,g, m; matig = g, m,m of m,m,m; slecht = m,m,s; m, s,s of S,s,S

g, m,!) = yocd /



Toetsing voor beheersmaatregelen

1

graslandtype I- 9
(volgens formulier A-2 of C)

I
slm

min. 2x 9
geen s

sof
2xm

Bedekking zode
(A-3 of B-5)

I
slm 9

s/m~
s/m-+lsl
s/m~

g-+0
s/m-+0

F

maatregelen

mollen bestrijden

herstel
macrohomogeniteit

beheer handhaven

overgangssituatie
beheer aanpassen?

beheer en
5 I m~ macrohomogeniteit

verbeteren

m ~ beheer aanpassen

L..- __ 5 ~ beheer veranderen
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''I' A
Meetformulier kwaliteit dijkgrasland Waarnemingen op dijkvakniveau

Dijkvak I ElnmCc.. o/~I-- ('I<kû::l'°'/c) . datum!l.3 - O.l -_;JOOl

==~--'H:~tometer van op lol tot ~ 10,1 ~'S" __=== .
Talud I [)(I buitentalud [] binnentalud beoordeling door!

~nel'1,t~Ji0C5k :1Y19~+?SbÁ -,#4P+/o
1. Beheer kwaliteit zode
Q) é intensiefagré!ri~çh [ ] begrazing door schapen of runderen,meer dan 70 kg stikstof I ha sl~6ht

.~ .B éçtEmsièf a9.rá.ri~ph. [ ] periodiek begrazen door schapen of runderen, < 70 kg stikstof I ha rné.\tlg
;: A natLÎurtechni~ch ". [] periodiek begrazen door schapen, geen bemesting en herbiciden g()~d

• Ö .. intensief ~gr~ri~Rti [ ] hooien met bemesting,2 of 3 keer maaien en afvoeren slecht .
.~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~. D .'.óndefhóydsb,t3h~er [ ] klepelmaaien slecht

.I~° B önderhóuclàbeheêr [ ] gazonbeheer (7-8 keer maaien zonder bemesting) rTIé:1.tig
.~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'.A né3.tl1ur1echllisèh.•... [')4 hooien zonder bemesting, 1 of 2 keer maaien en afvoeren . goed·

'. 2. Graslandtype
graslandtype varianten kenmerkende soorten beheer type zode

káffigiäS~
wèidl3"

r.Bi I'm~tlg

Beern~gr~s-' .'p,'. [ ] verstoord
•ra~i9réls"V~id~ W1 [] soortenarm

. •.....0," ~ieçt1f
..........elP §lécJlt

' ..

K gOed
'. ,'." ,.:

Ft .'. . [ ] ruig gl~nSl1av~",!(Weel(;~rê~aüw, lll'anc:lnèt~l;él!<kerdl~t~I, .IJ. glebhf
Glàl"l$héiVér~·.·.Ht; '.[ ] soortenarm gl~nshá.vèrrnêtiW~nkgras,króp~äi';pa:~tgèQlqênt RWook' ·.D -. slé6hf
hooiland' H2. [ ] matig

soortenrijk

. H3 . [ ] soortenrijk gl.áiisliav~l\ f!3i:J1(;gfas;.r09dzWen.~g~~s;góu<jfia~er, '. . .
knöopki1Jid,véêtQra$~en+ ~rûidefi:2"",.·.··.········· .. . '. If '.'••..gqed ...

3. Macrohomogeniteit (bekijk heel dijkvak)
aanwezigheid vim: grote kale plekken (>1m 2) door:

[ ] afslag randen I[ ] graverij door konijnen [ ] beschaduwing door bomen en andere objecten
[ ] terrasvorming bij schapenpaden [ ] concentratie betreding bij palen, hekken, etc.

verschil in vegetatietype binnen dijkvak: overige eigenschappen dijkvak:
[ ] kleine afwijkende stukjes [ ] beheer gewijzigd

[ ] meerdere of grotere afwijkende stukken [ ] grasmat ouder dan vier jaar
[ ] verschil tussen boven- en onderkant van dijk [ ] klei kwaliteit voldoende

klei: [ ] smeuïg [ ] brokkelig [ ] zandig

tel in vak van25 x 5meter: goed matig/ goed matig slecht

________. .: :_.~-:-,-:.aéln~~r:nJ>I~b~R~nl[] < 5 !~ 5-50 (2}) [ ] 50-100 [ ] >100

. . open plekkenIpádell (O.gs mI!) lXI <20 (4%) [ ] <40 (8%) [] <50 (10%) [] >50 (10%)

. oneffenheden: ~ vlak [ ] oneffen [ ] hobbelig~~~~-1~~~~~~~~~~_+~~~~~
% beclekkirlg g~sçhat: lXI > 85 % [] > 70 % [ ] > 50 % ![ ] < 50 %



't'

•

B

__.______.._Dij~~k I - datum - -._.._~_.._ .._-_ ..._._._--_.-
Hectometer vélnl I tot I positie meetvak

Talud I -
[ ] buitentalud [ ] binnentalud beoordeling door

4. Soorten voorkomend in vak van 5 x 5 m: Geef een score aan de gevonden soorten
Aardaker Gewone smeerwortel Klein streepzaad Rode klaver Veldsalie
Akkerdistel Gewone weegbree Kleine klaver Rolklaver Veldzuring
Akkervergeet-mij-niet Gewoon biggekruid Kleine leeuwetand Rood zwenkgras Vertakte leeuwetand
Akkerwinde Gewoon duizendblad Kleine pimpemel Ruige leeuwetand Vierzadige wikke
Beemdlangbloem Gewoon struisgras ! Kleine ruit Ruige weegbree I VijMngerkruid
Beemdkroon Glanshaver Knolboterbloem Ruige zegge Viltig kruiskruid
Bevernel Goudhaver Knoopkruid Rupsklaver Vogelmuur
Bevertjes Grasklokje Knopig doomzaad Ruw beemdgras Vogelwikke I
Duifkruid Groot streepzaad Kraailook Schapezuring Wilde cichorei
Echt walstro Grote brandnetel Kroonkruid SCherpe boterbloem Wilde marjolein
Echte kamille Grote centaurie Kropaar Sikkelklaver Wilde peen
Echte kruisdistel Grote pimpernel Kruipende boterbloem Slipblad. ooievaarsbek Witte klaver
Engels raaigras Grote ratelaar Kruipertje Smal fakkelgras IJzerhard
Roringras Grote vossestaart Krulzuring Smalle rolklaver Zachte dravik
Auitekruid Grote weegbree Kweek Smalle weegbree Zachte ooievaarsbek I
Gekroesde melkdistel Heelblaadjes I Uggende vetmuur Smalle wikke Zeegroene zegge I
Gele morgenster Heermoes Madeliefje Speerdistel Zilte rus
Gestreepte witbol Heksenmelk Margriet Straatgras !

I
Gevlekte rupsklaver Herderstasje Muizeoor Timoteegras i

I

Gewone agrimonie HerfsUeeuwetand Paardebloem Veenwortel I
Gewone bereklauw Hondsdraf Pinksterbloem Veldbeemdgras
Gewone bermzegge Hopklaver Rapunzelklokje Veldbies I
Gewone hoombloem Jacobs kruiskruid Reukgras Veldereprijs
Gewone pastinaak Kamgras Rietzwenkgras Veldgerst
Gewone reigersbek Kattedoom Ringelwikke Veldlathyrus
1: enkele exemplaren 2: meerdere exemplaren «5%) 3: 5 -25% 4: 25 - 50% 5: >50%

5. Bedekking en openplek grootte

% bedekking totale vegetatie ( geschat)

% bedekking door grassen ( geschat)

Meet in vier vakken 25 keer de afstand vaneen willekeurig punt tot de dichtst bij zijnde spruit
Klasse 1. 2. 3. 4.
afstand Raken <1.2cm <2.5cm >2.5cn

Totaal

Vak1 jJM"'" JJ*" J,JH'" '11' fJ.H' ,
Vak2 J)W.1J.#'r UW" Utr' ""
Vak3 tut' JPf' I I)H' J.Hr , I1 I

Vak4 IJK lJ.H' " JUl' '", III I

Totaal aantal ~9 38
% A: -?-.9 38 C: 100%

8ereken som
~/%van % klasse 8:

1 en klasse 2

A= % in dichte zode 8= bedekking C= open plekken



Tabel voor het bepalen van vegetatietype

DijkvakL
-.--- Hectometer .~=,:~~----l--_'_t_o-,tL,__ --l-_-_-'p__-·O_s_it_iemëétvak! - --_--_- ---I

---- Talud IIIbuitentalud r : binnentalud beoordeling--door 1-----

c
datum I

Indicerende soorten in vak van 5 x 5 m:
Vul de score van de gevonden soorten uit formulier B.4 in de grijze en witte cellen van de tabel, en tel

de scores 0 heeft score witte cellen de voorkeu

Akkerdistel

Echt Walstro -
Echte kamille -

Paardeblóem

papunzelklokje -'.

erderl)tasje

kamgras

klein kruiskruid .".-,

kleine klaver

kleine leeuwetand
kleine pimpetnei· '

knolboterbloem

knoopkruid

kraailook

totaal vegetatietype met hoogste totaalscore:

: enkele exemplaren 2: meerdere exemplaren «5%) 3: 5 - 25% 4: 25 - 50% 5: >50%



-;

Beoordelingsformulier kwaliteit dijkgrasland D
Dijkvak I i datum - -!

Hectometer van I 1 tot I I positie meetvak

Talud I [ ] buitentalud [ ] binnentalud I beoordeling door

Eenvoudige methode (beheer is bekend)

1. toegepast type graslandbeheer (van meetformulier A-I) kwaliteit zode

(;P hooien of beweiden zonder bemesting @)
B beweiden, < 70 kg Nlha, of gazonbeheer matig
C beweiden, >70 kg Nlha, gebruik herbiciden slecht
0 hooien met bemesting, of maaien zonder afvoer slecht
0 nieuwe dijk I verstoord I pioniervegetatie slecht

Gedetailleerde methode• 2. graslandtype (van meetformulier A-2 of C)
beweiden score hooien score

P pioniervegetatie « 4 jaar) slecht R ruig hooiland slecht
W1 beemdgras-raaigrasweide slecht I H1 soortenarm hooiland slecht
W2 soortenarme kamgrasweide test bedekking H2 minder soortenarm test bedekking
W3 soortenrijke kamgrasweide I test bedekking H3 soortenrijk hooiland test bedekking

3. bedekkingsgraad (van meetformulier B-5)

•
graslandtype bedekking I score

W2en H2 > 70 % matig test doorworteling
< 70 % slecht test doorworteling

W3en H3 > 70 % goed
< 70 % slecht test doorworteling



E

6. Doorworteling: Tel aantal wortels in 8 stukjes boormonster van 2.5cm lang (3cm ~), en bepaal klasse

klasse klasse ktasse klasse 'klässe
Nr. dieptë I

Iste~k 3 Isteek4 gemiddeldsteek 1 Isteel<2
.'

I ~1: o -.2.5'êni ~ .., 4- ~, ~o. . .........2: 2.5~5êm /" I
.. ~. ~ ~ .y

3: 5 -' 7.5'tlTi: ? -? .3 ..3 .3, ~c:::;,
4= 7;5,,-;'10:cm ~ ~ .3 ..3 3~~-O_". .. ~.:.:.

~: ' 10'712.Soçm. ? 3 3 .2. 3G: 12.5"" 1scrn ? 3 3 3 3,.2 s:
7: 15.., 17;Sêgl' '. 3 I .2 ~ 3 .3
8:" -.1is-20·çm.·.. 3 ..l,.l'53 .2 .3

worteldichtheld .:

a~l1tál··.
~9.~êhWQrtels' Ó
116t a . t .
410t10. 2
1t tc:>t2Ó ..... •.3
2tlot40 4 ..

W-ói'teliiléltje . .!i.'

• *Eindscore: goed= g,g, g of g,g, m; matig = g, m,m of m,m,m; slecht = m,m,s; m, s,s of S,S,s



•

F
Toetsing voor beheersmaatregelen

,
Bedekking zode

(A-3 of B-5)
graslandtype I-- 9

(volgens formulier A-2 of C)
I

slm I
slm

maatregelen

0-5 s/m~ mollen bestrijden

min. 2x 9 s/m=E herstelgeen s slm macrohomogeniteit

g-.wsof beheer handhaven
2xm

s/m~ overgangssituatie ._. beheer aanpassen?

beheer en
s/m~ macrohomogeniteit

verbeteren

m---+0 beheer aanpassen

s ---+0 beheer veranderen

9



...

- J

;e-

A

.L__ __:__;_,...-=- __ ....;....::....::..:..:=-=--==-..,....f.----'~___;;:_=d---~tuml/3 -02 -.2a::>/
______!:;IJl_ctomet._:_e:._,r__ ~~~:::..L._...:..___J_--'--'- __ --'-...L_.J.'--_----j

Talud [\(j buitentalud
~~~~eJe,i~JI.ue>'y :

1.Beheer kwaliteit zode

cD Ö ..int~n~iêf a,9r-a.risçh-, [ ] begrazing door schapen of runderen, meer dan 70 kg stikstof I ha .älgcht
'-'0 a .•e~êllsi~fágrélii~ch .•[ ] periodiek begrazen door schapen of runderen,< 70 kg stikstof I ha h)~Hg'a;
$:.'

A natûur:te~pnisc~ . [ ] periodiek begrazen door schapen, geen bemesting en herbiciden 9()sd';

I .. .0 .intensief .a.gra,ri!)c.h· [ ] hooien met bemesting, 2 of 3 keer maaien en afvoeren Slecht."0

·ongerhóudsbeheec·.-.~ ': 0 [ ] klepelmaaien sieclÎt.'6- .B onqerh6ücfsbeHeêf [ ] gazonbeheer (7-8 keer maaien zonder bemesting) fnéltig0s:
oi:lWurtéçt)nisch . 99êd·..Ä [)(I hooien zonder bemesting, 1of 2 keer maaien en afvoeren

2. Graslandtype

.•... . •.. . ....•. -Ó:', R < [ ] ruig glél.nSliaVElr;l<Wéek;'~fek.îàÎJW;I:>r,allctnêt~i.'~f<kerdISti3f. < o.. ~I~êhf
~'a~á1îkvèr-.. Hl •.•.•[ ] soortenarm gIMstu;l\ier; i1EltZW~iÎkgr~~;.ktQPaa.,r;páàh:f~I9êm; kWêêk/ '.,1) ....:slééht• tJooilahd .. r - ....... . ....~.... ..... .-,

.H2 •..•.•[ ] :~ienriik ~.Iél.nsliaver;rqO~;~~nk9ra~,Wit~61,Sch~~ bB~er6löêm B -:mátig
.. ••...•..... H3 [ ] soortenrijk

3. Macrohomogeniteit (bekijk heel dijkvak)
aanwezigheid van: grote kale plekken (> 1m 2) door:

[ ] afslag randen I[ ] graverij door konijnen [ ] beschaduwing door bomen en andere objecten
[ ] terrasvorming bij schapenpaden [ ] concentratie betreding bij palen, hekken, etc.

verschil in vegetatietype binnen dijkvak: overige eigenschappen dijkvak:
[ ] kleine afwijkende stukjes [ ] beheer gewijzigd
[ 1 meerdere of grotere afwijkende stukken [ ] grasmat ouder dan vier jaar
[ ] verschil tussen boven- en onderkant van dijk [ ] klei kwaliteit voldoende

.... <. ....••........,. .. <, . klei: [ ] smeuïg [ ] brokkelig [ ] zandig

tel in vak van 25 x 5 meter: goed matig / goed matig slecht

.. ". ". ' à~nt~rnjól~h<)p~nl[)(J < 5 (0) [J 5-50 i[ ] 50-100 [ ] >100
- ..._-...-..--_.-.--....--. -.---- ..-----~--. -...._.- I

.. . open pl~kkeh/pádeli (0~25 ~~)IIXI<20 (4%) [ ] <40 (8%) I[] <50 (10%) [J >50 (10%)

oneffenhed~n:lD<J vlak [ ] oneffen I[ ] hobbelig ..' ...

. % b~ge~kiIl9 gl?sc:ha.t:!fX1 > 85 % [J > 70 % I[ ] > 50 % [ ] < 50 %

Opmerkingen~~--~~------------------------------------------------------------------



"
B

Dijkvak I datum - -_._~_...~---_..._.-
van I I tot I ------------

Hectometer positie meetvak
Talud I ( ] buitentalud ( ] binnentalud I beoordeling .door]

4. Soorten voorkomend in vak van 5 x 5 m: Geef een score aan de gevonden soorten
Aardaker Gewone smeerwortel Klein streepzaad Rode klaver Veldsalie
Akkerdistel Gewone weegbree Kleine klaver Rolklaver Veldzuring
Akkervergeet-mij-niet Gewoon biggekruid Kleine leeuwetand Rood zwenkgras Vertakte leeuwetand
Akkerwinde Gewoon duizendblad Kleine pimpernel Ruige leeuwetand Vierzadige wikke
Beemdlangbloem Gewoon struisgras Kleine ruit Ruige weegbree Vijfvingerkruid I
Beemdkroon Glanshaver Knolboterbloem Ruige zegge Viltig kruiskruid
Bevernel Goudhaver Knoopkruid Rupsklaver Vogelmuur I
Bevertjes - - - . Grasklokje Knopig doomzaad Ruw beemdgras Vogelwikke
Duifkruid Groot streepzaad Kraailook Schapezuring Wilde cichorei
Echt walstro Grote brandnetel Kroonkruid Scherpe boterbloem Wilde marjolein
Echte kamille Grote centaurie Kropaar Sikkelklaver Wilde peen
Echte kruisdistel Grote pimpernel Kruipende boterbloem Slipblad. ooievaarsbek Witte klaver
Engels raaigras Grote ratelaar Kruipertje Smal fakkelgras IJzerhard
Roringras Grote vossestaart Krulzuring Smalle rolklaver Zachte dravik
Fluitekruid Grote weegbree Kweek Smalle weegbree Zachte ooievaarsbek
Gekroesde melkdistel Heelblaadjes Uggende vetmuur Smalle wikke Zeegroene zegge
Gele morgenster Heermoes Madeliefje Speerdistel Zilte rus
Gestreepte witbol Heksenmelk Margriet Straatgras
Gevlekte rupsklaver Herderstasje Muizeoor Timoteegras
Gewone agrimonie i Herfstleeuwetand Paardebloem Veenwortel
Gewone bereklauw I Hondsdraf Pinksterbloem Veldbeemdgras
Gewone bermzegge Hopklaver Rapunzelklokje Veldbies
Gewone hoornbloem Jacobs kruiskruid Reukgras Veldereprijs
Gewone pastinaak Kamgras Rietzwenkgras Veldgerst
Gewone reigersbek Kattedoorn Ringelwikke Veldlathyrus
1: enkele exemplaren 2: meerdere exemplaren «5%) 3: 5-25% 4:25-50% 5:>50%

5. Bedekking en openplek grootte

Meet in vier vakken 25 keer de afstand vaneen willekeurig punt tot de dichtst bij zijnde spruit

% bedekking kruiden ( geschat)% bedekking totale vegetatie ( geschat)

% bedekking door grassen ( geschat) % bedekking door mos ( geschat) .3

Klasse 1. 2. 3. 4.
afstand Raken <1.2cm <2.5cm >2.5cn

Totaal

Vak1 jj.H' L.U'f J)H J,.Ur I '" ,
Vak2 ].Ut J,JH'" I JJ*),.Ut" , III

Vak3 j.U1 !Jott"'" U+rl J.Uor I III

Vak4 IJ.H' J.Uf'"' !>f'1" J,Ur lt, "Totaal aantal 57 31 IJ.
% A: .t;"jl 31 C: 100%

Bereken som
t98 %,van % klasse B:

1 en klasse 2

A= % in dichte zode B= bedekking C= open plekken



... Tabel voor het bepalen van vegetatietype

Dijkvak I __ ----,_____ I datum I -
Hectometer --v __a_n_JI~__ ._,_,-,__ -_-_-_to=t=1======~il-~--- P-O-Sltie me~~!~~~~'-_-, ------------1

--..-..-,--- Talud I [ ] -buitentalud [] binnentalud I beoordeling door I

c

Indicerende soorten in vak van 5 x 5 m:
Vul de score van de gevonden soorten uit formulier B.4 in de grijze en witte cellenvan de tabel, en tel

de scores heeft score witte cellen de voorkeu

Echt walstro ,.
Echte 'kamille

Kropaar

KruipëilC:iè boterbloem '
~-·I-'.Kruipertjè '

. ."_ - . . .

Echte' kruisdistel
. '

Engels raaigras
Fiorir:l9tas ' '
~luit~krUid' "

Geie niorg~n$t~r '

Gestreepte wifb?I,

kraailook ,

totaal vegetatietype met hoogste lotaalscore:

subtotaal

1: enkele exemplaren 2: meerdere exemplaren«5%) 3: 5 - 25% 4: 25 - 50% 5: >50%



Beoordelingsformulier kwaliteit dijkgrasland D
______ D~ij~kv~a_k~I _.----_.~----._----~I------~--d-at-u-m-I~' ~

Hectometer van I I tot I I positiemeetvak I
Talud I [ ] buitentalud [] binnentalud I. beoordeling dQO;t-1------1

Eenvoudige methode (beheer is bekend)

1. toegepast type graslandbeheer (van meetformulier A-I) kwaliteit zode

~~
hooien of beweiden zonder bemesting

~
B beweiden, < 70 kg Nlha, of gazon beheer matig
C beweiden, >70 kg Nlha, gebruik herbiciden slecht
0 hooien met bemesting, of maaien zonder afvoer slecht
0 nieuwe dijk I verstoord I pioniervegetatie slecht

Gedetailleerde methode

2. graslandtype (van meetformulier A-2 of C)
beweiden I score hooien score

P pioniervegetatie « 4 jaar) slecht R ruig hooiland slecht
W1 beemdgras-raaigrasweide slecht H1 soortenarm hooiland slecht
W2 soortenarme kamgrasweide test bedekking H2 minder soortenarm test bedekking
W3 soortenrijke kamgrasweide test bedekking H3 soortenrijk hooiland test bedekking

3. bedekkingsgraad (van meetformulier B-5)
graslandtype bedekking I score I

W2en H2 >70% matig test doorworteling
<70% slecht test doorworteling

W3en H3 >70% I goedI

I <70% slecht test doorworteling



E

6. Doorworteling:

Nr. diepte

Tel aantal wortels in 8 stukjes boormonster van 2.5 cm lang (3cm ~), en bepaal klasse
klasse klasse klasse klasse ·klasse

steek 1 jstee~2 Ist~k3 Isteek4 gerni~deld.

3 .2 3 .2..

3,7~

worteldichtheid
1: o-2.S"6m

.3

:9~ériWQrtê.i~> ···9 - .
116(9, i1....

4Jot1Ö>·· .•..z·.·
11Jqt2Q/' ....~...•...: :r .
2ttot4Q . ··4

.2.71i"
(j: ..12.5..:. 15 èm .2 .3 ~ 3 .3

3

*Eindscore: goed= g,g, g of g,g, m; matig = g, m,m of m,m,m; slecht = m,m,s; m, s,s of s.s,s



• F
Toetsing voor beheers maatregelen

graslandtype t- 9
(volgens formulier A-2 of C)

I
slm

Bedekking zode
(A-3 of B-5)

I
slm 9

maatregelen

s/m~ mollen bestrijden

min. 2x 9 s/m2 herstelgeen s slm macrohomogeniteit

g-+0sof beheer handhaven
2xm

s/m~ overgangssituatie
beheer aanpassen?

beheer en
s/m~open plekken macrohomogeniteit

verbeteren

m~ beheer aanpassen

s~ beheer veranderen








