
 
Dit beheerplan van Stichting Het Utrechts Landschap werd in 2010 opgesteld. Uit dit beheerplan- 
dat vier natuurgebieden omvat -  zijn de maatregelen m.b.t. De Kievit in Harmelen gelicht.  



 
 
p. 9 Waterhuishouding  

 
Het grootste oppervlak aan water op De Kievit wordt ingenomen door twee plassen: een oordelijke 

(de bergingsplas, 0,47ha groot) en een zuidelijke (de natuurplas, 0,48ha groot). De bergingsplas 
vangt het overtollige regenwater uit de aangrenzende woonwijk op. Bij de aanleg is veel bagger uit 
de dorpssloten de plas ingestroomd, daardoor zijn ondieptes en droogvallende delen ontstaan. Het 
waterpeil van de plas is 1,80m onder NAP. De plas is tussen de 2,30 en 2,55m onder NAP diep. 
Het waterpeil van de natuurplas is rond de 1,70m onder NAP. Deze plas is tussen 2,00 en 3,70m 
onder NAP diep. 

De bergingsplas kan de natuurplas voeden via afsluitbare buizen in de tussenliggende kade. De 
waterkwaliteit van beide plassen is onbekend. Ten westen van de natuurplas ligt grenzend aan het 
zogenaamde Oude Hooiland nog een poel van 3are groot. 
Ten westen van De Kievit ligt de Hollandse Kade, met aan weerszijden sloten. De waterkwaliteit is 
waarschijnlijk behoorlijk goed (niet eutroof en van een grondwaterachtige kwaliteit). Althans dit 
wordt door de watervegetatie geïndiceerd (zie par. 1.5). 

 

p.15 Cultuurhistorie   

 
De komgronden van De Kievit zijn in noordelijke 
richting ontgonnen vanaf de Uithoef (kade). Op 

het terrein staat een gerestaureerd 
daggeldershuisje (foto 1), uit 1862. Op het 
eerste gezicht een eengezinswoning, maar hier 
leefden vier gezinnen. Daggelders werkten bij 
diverse boeren in de 
omgeving en werden per dag uitbetaald, al 
naargelang er werk op een boerderij was. In de 

winter was er vaak weinig werk, zodat 
daggelders onder armoedige omstandigheden 
leefden. 



 

p. 24 Flora en fauna 

 
De flora en fauna van De Kievit zijn intensief en recent onderzocht. Alle gegevens zijn te vinden op 
www.dekievit-harmelen.nl. De educatieve tuin bij het daggeldershuisje blijft buiten beschouwing in 

dit beheerplan. 

 
In 1992 is de fosfaatrijke bovenlaag van het graslandperceel ten zuiden van het daggeldershuisje 
(het Oude Hooiland) reliëfvolgend afgegraven. 
De vegetatie heeft zich sinds die tijd spectaculair ontwikkeld tot soortenrijke otterbloemhooilanden 
in de laaggelegen terreindelen en glanshaverhooilanden in de wat hogere delen. De Glanshaver-
associatie bestaat hier uit soorten als glanshaver, margriet, groot streepzaad, wilde peen, 
pastinaak en gele morgenster. 

Het Dotterbloem-verbond bestaat hier onder andere uit soorten als dotterbloem, gevleugeld 
hertshooi, echte koekoeksbloem, kale jonker, pinksterbloem, grote ratelaar, moeraswalstro en 
rietorchis in de gebruikelijke combinatie met soorten uit de natte strooiselruigtes.  
In 2001 is het terrein uitgebreid met twee plassen. Een eilandje en een schiereiland in de zuidelijke 
plas herbergen soorten uit het Dotterbloem-verbond, met invloeden van blauwgraslanden. Zo 
komen blauwe en blonde zegge voor. 
Drie verschillende orchideeën zijn gevonden: de brede orchis (foto 8), rietorchis (foto 9)10 en de 

moeraswespenorchis (foto 10). Deze floristische soortenrijkdom is een duidelijke indicatie voor de 
botanische potenties rondom Harmelen. Vroeger hebben hier naar alle waarschijnlijkheid 

uitgestrekte blauwgraslanden gelegen. 
In de aan het gebied grenzende sloten zijn enkele bijzondere, vaak kwelindicerende waterplanten 
gevonden. Het gaat om waterdrieblad, brede waterpest, krabbenscheer en spits fonteinkruid. Op 
de oevers groeit wateraardbei. 
In totaal zijn 103 verschillende soorten nachtvlinders gevonden en 20 verschillende dagvlinders. 

Van de nachtvlinders bestaat nog geen Rode Lijst, er zitten geen wettelijk beschermde soorten 
tussen. De dagvlinders behoren tot de algemene soorten van Nederland. 
De volgende libellen en juffers zijn in 2004 gevonden: azuurwaterjuffer, breedscheenjuffer, 
oeverlibel, paardenbijter, pantserjuffer, roodoogjuffer, 

 



p. 30 Evaluatie beheer 

 
– De kwaliteit van het oppervlaktewater is niet bekend. Een kort onderzoek naar de kwaliteit van 
de verschillende plassen is gewenst. Dit omdat er een zeldzame vegetatie voorkomt op de oever 
(schiereiland en eiland) van de natuurplas en soms water wordt ingelaten uit de noordelijke plas 
(de bergingsplas). Deze laatste plas, waarin veel bagger is terechtgekomen tijdens de aanleg, 

fungeert als regenwateropvang van het nieuwbouwwijkje en heeft dus waarschijnlijk een mindere 
kwaliteit. 
Daarnaast dient dit onderzoek naar waterkwaliteit om te kunnen bepalen of en wanneer de 
natuurplas gebaggerd moet worden. 
– Delen van het Oude Hooiland en het schiereiland in de natuurplas ontwikkelen zich richting 
prachtige natte, schrale hooilanden. Deze ontwikkeling grijpt terug op de vroegere soortenrijkdom 
van het veenweidegebied. 

 

p. 30 Beheersdoelstellingen 

 
De doelstelling voor De Kievit: 

– Bloemrijke graslandvegetaties bestaande uit natte schraalgraslanden, dotterbloemhooilanden en 

glanshaverhooilanden deels omzoomd met houtwallen. 
– Goed ontwikkelde waterplantenvegetaties, behorende tot het Waterlelie- en Kikkerbeet-verbond. 
– Een hoogstamboomgaard. 
Ondanks de geringe oppervlakte herbergt dit gebied een waardevolle vegetatie. Door verschraling 
ontwikkelt een deel van de hooilanden zich richting natte schraallanden met elementen uit de 

blauwgraslanden (zoals blauwe en blonde zegge en wie weet Spaanse ruiter). Drogere delen 
ontwikkelen zich richting bloemrijke glanshaverhooilanden met soorten als glanshaver, goudhaver, 
groot streepzaad en gewone margriet. De houtwallen, knotwilgen, het boomgaardje en de 
moerasbosjes zorgen voor een afwisselend landschap. 
 

 
 

p. 31 Externe wensen De Kievit  

 
– Ecologische hoofdstructuur (EHS). Realisatie van de EHS zoals gepland rondom Over-Holland en 
De Kievit. 
– Ecologische hoofdstructuur (EHS) – ecologische verbindingszone (EVZ). Realisatie van 
ecologische verbinding tussen Haarzuilens, Vijverbos en polder Bijleveld. 
– Baggeren bergingsplas bij De Kievit. Doordat bij de aanleg van de bergingsplas veel bagger uit 
de dorpssloten is binnengekomen zijn ondieptes en droogvallende platen ontstaan. De 
waterkwaliteit loopt hierdoor gevaar: het veen kan oxideren. De baggerlast (de financiering) ligt bij 

de gemeente Woerden (zoals bepaald in de overdrachtsakte). Spoedig uitbaggeren is noodzakelijk 
omdat van dit water gebruikgemaakt wordt om het gewenste peil in de natuurplas te handhaven. 
– Baggeren sloten bij De Kievit. Bij het baggeren van de sloot langs de Hollandse Kade ten zuiden 
van het hooiland van De Kievit (gemeente-eigendom) is de vegetatie van krabbenscheer volledig 

verdwenen. Dit terwijl voor krabbenscheer door de Provincie Utrecht juist een 
soortbeschermingsplan is opgesteld. Het Utrechts Landschap wil dat bij baggerwerkzaamheden 

rekening gehouden wordt met de waardevolle slootvegetaties. 

 

p. 35 Inrichtings- en beheersmaatregelen 

 
Project baggeren 
 
De wateropvangplas tegen de woonwijk van Harmelen wordt op termijn gebaggerd. In deze plas 
ligt een dikke laag slib. 



Financiering wordt gedragen door de gemeente Woerden. 

Daarnaast worden de sloten langs de Hollandse Kade gebaggerd. Hierbij wordt rekening gehouden 

met bijzondere waterplanten. 

 

p. 37 Beheer 

 
Beheer is als volgt: 
– De graslanden worden alle als hooiland beheerd. 
Tijdstip en frequentie van maaien hangt af van de vegetatieontwikkeling. Waar verdere 
verschraling gewenst is, wordt twee keer per jaar gemaaid en afgevoerd (juni en september). Goed 
ontwikkelde schralere vegetaties worden een keer per jaar gehooid (vanaf 15 augustus). 

Verspreid blijven stroken ongemaaid als biotoop voor insecten (in juni blijven orchideeën 
ongemaaid). Hooi dat niet van het terrein wordt afgevoerd, wordt verwerkt in rillen en hopen of 
verbrand. 
– Poelen en sloten worden periodiek en gefaseerd geschoond (voor baggerwerkzaamheden, zie 
par. 3.1 onder ‘Project baggeren’). Watercrassula wordt bestreden. 
– De watervegetatie van de natuurplas wordt deels periodiek geschoond. Rietkragen worden waar 
nodig eens per twee à drie jaar in de winter gemaaid. Houtige opslag wordt uitgestoken. 

– De fruitbomen in de boomgaard worden eens per twee jaar gesnoeid en jaarlijks met ruige 

stalmest bemest. Het grasland in de boomgaard wordt meerdere keren per jaar gemaaid. 
– Knotbomen worden eens per (twee à) drie jaar geknot. Hakhout wordt ongeveer eens per zes 
jaar afgezet. Struweel incidenteler. Eventuele dunningen in de overige bosschages richten zich op 
het in stand houden van een struiklaag. 
– Wandelpaden worden in stand gehouden door maaien en afvoeren van vegetatie op het pad zelf 

(waar nodig en in de bermen) 
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