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Inleiding en Aanleiding
Het Vijverhof is een grote waterpartij, omringd door graslanden waarin wat bomen staan. Het is
gelegen in het Zuidersportpark, aan de Frederik van Eedenstraat en de Zuiderparklaan. Dagelijks
wordt de Vijverhof bezocht door veel mensen. Velen komen hier even wandelen, de hond uitlaten of
de eenden en ganzen voeren. De plek met veel groene elementen, een mooie waterpartij en veel
watervogels heeft een grote recreatieve waarde. De grote hoeveelheid ganzen, eenden en
meerkoeten begrazen de vegetatie op de oevers vaak tamelijk kort. Vooral in de winter, het vroege
voorjaar en najaar ziet de vegetatie er zo kort begraasd uit dat het sterk lijkt op een gazon. Langs de
rand blijft soms een rand met wat ruigere begroeiing achter, waarin soms boompjes opgroeien. Die
worden periodiek afgezet. De waterkwaliteit van de vijver is niet altijd goed. Periodiek kleurt het
water groen en soms is er sprake van vissterfte.
Vanuit de omwonenden zijn er recentelijk wat vragen en opmerkingen over het beheer geweest. Dat
is de aanleiding geweest om een kort advies op te stellen voor het beheer. Dat heeft u nu voor u. Dit
advies geeft een beschrijving van de actuele situatie, geeft een overzicht van bestaande knelpunten
en een advies op hoofdlijnen. In de bijlagen wordt een overzicht van aangetroffen flora en fauna
gegeven. Het advies beperkt zich tot het vegetatiebeheer.

Kaart met binnen het rood omrande gebied het beschouwde terrein
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Huidige situatie
Het beheer van de vegetatie rondom de vijver is afwijkend van een reguliere beheer. Grote delen van
de vegetatie worden door voornamelijk de talrijke ganzen, meerkoeten en eenden helemaal kort
gegeten. In de niet productieve seizoenen ziet de vegetatie er daarom uit als een kort geschoren
gazon. Alleen in de zomermaanden kunnen de vogels de groei van de vegetatie niet helemaal aan en
ontstaan er hogere vegetaties. Tot voor kort werd er aanvullend op de begrazing een gazonbeheer
uitgevoerd. Dat wat de vogels niet weg graasden werd kort gehouden. De laatste tijd wordt er
minder intensief gemaaid, zodat de vegetatie ook in bloei kan komen.
In het kader van het advies is het Vijverhof in 2021 verschillende keren op beheeraspecten en
natuurwaarden geïnventariseerd. Hierbij zijn veel bijzondere soorten vastgesteld. In onderstaande
tabel wordt een overzicht gegeven van de vastgestelde Natuurdoelsoorten of Rode Lijstsoorten. Een
overzicht van alle overige soorten is in de bijlage gegeven.
Agrimonia eupatoria
Gewone agrimonie
Anagallis arvensis
Rood guichelheil
Apium graveolens
Selderij
Carex flacca
Zeegroene zegge
Centaurium pulchellum
Fraai duizendguldenkruid
Dactylorhiza fuchsii
Bosorchis
Dactylorhiza praetermissa
Rietorchis
Epipactis helleborine
Brede wespenorchis
Juncus inflexus
Zeegroene rus
Ononis spinosa
Kattendoorn
Prunella vulgaris
Gewone brunel
Sherardia arvensis
Blauw walstro
Verbena officinalis
IJzerhard
Tabel 1, overzicht van aanwezige Rode Lijst en Natuurdoelsoorten
Daarmee blijken de vegetaties een onverwacht hoge natuurwaarde te hebben. Hieronder wordt aan
de hand van een aantal foto’s een beeld geschetst van de vegetatie.

Voorjaarsbeeld met hier o.a. Narcis, Madeliefje en Maarts viooltje.
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Fraai duizendguldenkruid groeit op verschillende vochtige plekken. Voor deze miniplant mag de
vegetatie niet te ruig worden.

Nazomerbeeld: langs de waterkant staat hier en daar een strookje ruigere vegetatie. Hier een plek
met veel Harig wilgenroosje.
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Langs de randen bloeit Watermunt en Heelblaadjes uitbundig. Dat zijn dan weer favoriete plekjes
voor vlinders en zweefvliegen.

Nazomerbeeld met een soortenrijke vegetatie, met o.a. Kattendoorn, Smalle weegbree, Rode klaver,
Jacobskruiskruid en Canadese fijnstraal .
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Er zijn ook half open delen die bijzonder geschikt zijn als nestplek voor inheemse bijensoorten. Deze
insecten hebben stukjes kale grond nodig waarin ze hun nestjes kunnen maken.

Op verschillende plekken heeft de Zeegroene zegge grote populaties.
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Najaarsbeeld met o.a. de Geschubde inktzwam. Dit betreft een soort die vooral groeit op voedselrijke
bodems waarin veel organische stof te verteren valt.

De aanwezige korstmossen groeien als epifyten op de bomen. Vooral de oudere essen zijn daarbij
waardevol. Hier een groeiplek met het regionaal weinig voorkomende Olijfschildmos (grijze soort in
het midden en links) en Vals dooiermos (de gele soort). De essen hebben in toenemende mate last
van essentaksterfte. Het zo lang mogelijk handhaven van de oudere essen is voor de kortsmossen
van belang.
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Knelpunten
Hieronder worden twee knelpunten benoemd, de overbemesting en de groeiende aanwezigheid van
de exotische Late guldenroede.

Overbemesting
De ganzen en eenden zijn attractief, zeker voor jongere kinderen. De vogels worden dagelijks
intensief gevoerd. Veel ouders met kinderen komen voortdurend met brood. Naast het plezier dat de
jonge kinderen eraan beleven, heeft dat als nadeel dat er een flinke aanvoer van nutriënten
plaatsvindt. De vogels bemesten het water en de bodem overmatig, waardoor beiden te voedselrijk
worden. Doordat het water van de vijver niet doorstroomt is er ook geen afvoer van voedingsstoffen.
Alles wat in het water terecht komt blijft er in achter. Bovendien profiteren niet alleen de
watervogels, maar ook de Bruine ratten die holen in de oevers graven.

Groep ganzen en eenden, wachtend op de volgende die brood komt brengen.

10

Beeld van de talrijke poepjes die de vogels achterlaten.

Door de voortdurende bemesting kunnen algen en bacteriën ongeremd groeien. Zo kan schiet de
ecologie uit de bocht. Het water kan giftig worden. Door zuurstofgebrek kan vissterfte optreden.
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De late guldenroede
Een tweede knelpunt die veel makkelijker te managen is, is een grote groeiplek van de Late
guldenroede, helemaal in de uiterste zuidwesthoek van de vijver. Het betreft een invasieve exoot die
op plekken waar ze groeit, bijna alle andere soorten wegdrukt. Op zichzelf is de soort aantrekkelijk
voor veel soorten insecten. Helemaal verwijderen is wellicht niet nodig, maar het is wel nuttig om te
voorkomen dat de soort verder uitbreidt.

Grote groeiplek van de Late guldenroede

Beheeradvies
De potenties voor een hoogwaardige natuur zijn hier zeker aanwezig. Als door het beheer ook een
bloemrijke vegetatie kan ontstaan kan de belevingswaarde voor de recreanten nog verder
toenemen. Er zijn dan wel een paar verbeterpunten die kunnen worden aangepakt.

Terugdringen bijvoederen ganzen en eenden
De overbemesting van het water en de vegetatie kan alleen verbeteren als het bijvoederen van de
watervogels stopt of sterk vermindert. Hier kan ingezet worden op communicatie, door goed uit te
leggen dat bijvoederen uiteindelijk het hele watersysteem ziek maakt. Door te stoppen met
bijvoederen worden de vogels weer gedwongen meer hun natuurlijke voedergedrag op te pakken,
namelijk het begrazen van de vegetatie. Dat is uiteindelijk ook voor de vogels gezonder. Er zouden
wat info borden geplaatst kunnen worden. Er kan overwogen worden om een verbod op bijvoederen
in te stellen.
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Sinumaaibeheer
De hoge bemestingsdruk heeft geleid tot een te voedselrijke bodem. Een verschralingsbeheer,
waarbij de vegetatie na het maaien afgevoerd wordt is dan gunstig. Daarbij is het ook goed om
rekening te houden met het kunnen zaad zetten van de planten en met de insecten. Een goede
methode hiervoor is het gefaseerde maaien of sinusmaaien.
Bij verschralingsbeheer wordt vooral ingezet om veel vegetatie af te voeren. Daarbij wordt vooral
steeds de meest ruige beplanting afgezet en steeds worden dan delen van de vegetatie gespaard. Bij
sinusmaaibeheer wordt maximaal rekening gehouden met insecten. Er wordt steeds in ronde
vormen gewerkt en per maaibeurt 40% van de oppervlakte gemaaid. Een beschrijving van het
sinusbeheer is met toestemming van de Vlinderstichting als bijlage 3 toegevoegd.

Een soortenrijke vegetatie, een geschikte locatie voor sinusmaaibeheer

Beeld van uitgebloeide vegetatie die iets aan het verruigen is. Ook op dergelijke plekken is het nuttig
te maaien om te voorkomen dat de bloemen worden weggedrukt door ruigere groeiers.
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Periodiek afzetten van ruige oevervegetatie, met bomen en struiken
Bij een ongestoorde ontwikkeling van de oevervegetatie zal er een hele ruige begroeiing ontstaan,
waarin uiteindelijk allerlei bomen als wilgen en elzen zullen gaan domineren. Daarmee zou het zicht
op het water ontnomen worden en dat kan niet de bedoeling zijn. Tenminste niet over de hele
lengte. Er kan eventueel wel voor gekozen worden om hier en daar een randje zich te laten
ontwikkelen. Dat geeft ook ruimtelijk een afwisselend beeld wat aantrekkelijk is voor wandelaars.
Daarmee is er ook wat ruimte voor broedvogels op zulke plekken. Maar tenminste over de grootste
randlengte zal de aan de oever opslaande bomen periodiek moeten blijven worden afgezet. Het
actuele beheer voldoet wat dat betreft prima.

Hier zijn Zwarte elzen afgezet.
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Voorkomen dat riet zich uitbreidt
Langs de oevers groeit veel riet. Op zichzelf is een rietrand op verschillende plekken prima. Het geeft
ook weer wat ruimtelijke variatie en biedt nestplekken voor Kleine karekiet, Rietzanger, Waterhoen,
eenden e.d. wel moet voorkomen worden dat de hele randlengte van de oevers begroeid geraken
met riet. Om dat ook dit het zicht op het water blokkeert. Daarbij is het ook nuttig om te voorkomen
dat het riet al te ver de oevers op kruipt. Want riet vormt dan vaak zulke dichte vegetaties dat er
weinig ruimte overblijft voor andere oevervegetatie. Op plekken waar dat dreigt te gebeuren kan
met een wat intensiever maaibeheer het riet weer teruggedrongen worden.

Hier is aan de oever naast het Riet nog ruimte voor watermunt en Heelblaadjes. Bij een autonome
ontwikkeling is er een flinke kans dat het Riet de andere soorten gaat wegconcurreren.
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Bijlagen
Bijlage 1, Een aanvullend foto overzicht

Uitgebloeide rietorchissen in de oevervegetatie

Winterbeeld van de zuidoever van de vijver. Met een groeiplek van grote brandnetel
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Vegetatie die gedomineerd wordt door de Natuurdoelsoort Zeegroene zegge

Ook de Natuurdoelsoort IJzerhard is in 2021 aanwezig
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