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EXPERIMENT ZELFBEHEER

HOEKWIERDE

Hoekwierde en omstreken

Om het machinaal maaien te vereenvoudigen en zonder schade te 
laten uitvoeren kunnen er aan weerzijden van de sloot beheerpaden 
op 80 centimeter boven het waterniveau worden aangebracht.
Voor het nieuwe profi el is veel zand nodig. Ongeveer 1.000 m3. 
Dit zand kan gebruikt worden voor het stabiliseren van de paden 
maar ook kunnen er zanderige oevers worden gecreëerd. Daarmee 
ontstaat de mogelijkheid tot de ontwikkeling van plantengemeen-
schappen die horen bij voedselarme grond. 

Er kunnen zeer interessante gradiënten van droog naar nat in zowel 
voedselrijke als voedselarme grond ontstaan. Daarmee wint niet 
alleen de natuurwaarde maar worden de educatieve mogelijkheden 
vergroot voor omwonenden als voor studenten die stage lopen 
en/of onderzoek doen bij het leerbedrijf van de EZH.

In het noordelijke deel van de sloot zal de huiszwaluwentil geplaatst 
worden. De oever van het nabij gelegen water is modderig en zal 
een prima bron voor het nestmateriaal kunnen zijn. In dit gedeelte 
worden ook twee steile wanden gemaakt waar de ijsvogel in kan 
gaan broeden.

Het bestaande pad achter de huizen van de Hoekwierde blijft duur-
zaam intact omdat voor het grootste gedeelte het niet nodig is dat 
hier zware machines over heen gaan.
Het gehele gebied kan een onderdeel worden van het beheergebied 
van de EZH. Nu loopt de grens van het EZH beheergebied in het hart 
van de kwelsloot.

Wil je meer weten over dit plan dan kun je terecht bij Greet 
Boomhouwer (Hoekwierde 99) en Paul Weber (Hoekwierde 57).



Natuurontwikkelingen 
kwelsloot
Voorgesteld wordt om het gebiedje rond de kwelsloot om 
te vormen met als doel de natuur en landschapswaarden 
te vergroten. Daarmee worden de recreatieve en natuur 
educatieve mogelijkheden in de buurt vergroot en de 
schade veroorzaakt door het machinaal maaien van het 
talud en het schouwen sterk verminderd. Tevens wordt 
het schouwen van de sloot  vereenvoudigd.

Ontstaan en geschiedenis kwelsloot
Na aanzienlijke wateroverlast in de zomer en winter is in 1986 door 
de gemeente opdracht gegeven de kwelsloot te graven. 
Een kaarsrechte verbinding tussen het gebied met uittredend 
kwelwater en de dichtstbijzijnde gracht. Het oppervlaktewater ligt 
ongeveer 1.70 meter onder het maaiveld. De wateroverlast was met 
het graven van de sloot verleden tijd. 

Tot 2000 ontwikkelde de sloot tot een prachtig landschap en 
natuurelement. In 2000 werd bij de bouw van de Velden de sloot 
aanzienlijk ingekort tot de huidige 250 meter. 

Tot 2010 bestond het beheer van het gebied uit het één keer per jaar 
maaien en afvoeren. De sloot werd tevens jaarlijks geschouwd. Aan 
weerzijden van het water staat een dichte rietvegetatie in het talud. 
De natuurontwikkeling was tot stilstand gekomen. 

In 2012 is in het vlakke gedeelte aan de Hoekwierdezijde  een 
graspad gerealiseerd dat intensief wordt gebruikt en gemaaid. Vanaf 
dat jaar is door deelnemers van de EZH geëxperimenteerd met het 
rietbeheer. 

In 2012 is er tevens op twee plekken de sloot verbreed en zijn er 
wilgenstokken “geplant”. Nabij de gracht zijn twee treurwilgen 
geplant. 
Het maaien van het riet één keer in de twee à drie jaar blijkt grote 
gevolgen te hebben voor de vogels die broeden in het riet. 

In 2014 is aan de Velden zijde zand aangebracht waar veel 
orchideeënzaad in zit. 

Enkele orchideeën lieten zich in 2015 ook zien. Een explosieve 
ontwikkeling van de reuzenbereklauw is door veelvuldig maaien en 
steken tot staan gebracht. 
Ervaren is dat het maaien met de hand (zeisen, bosmaaien, vingerbal-
ken) een (te) grote belasting vormt voor de deelnemers van de EZH. 
Trekker en maaier zijn noodzakelijk. 
Het periodieke schouwen vergt zwaar machinewerk. Dit  veroorzaakt 
veel schade aan het graspad. Het water is door het natte talud aan de 
Veldenzijde niet toegankelijk voor zware machines.

Voorstel herinrichting
Voorgesteld wordt om de kwelsloot meer te centreren in het gebied 
en op een aantal plekken te verbreden. 
De uitstraling van het gebiedje kan een “groen hart” ofwel “Krom-
slootpark” karakter krijgen door een doorgaande knotwilg en knot/
els strook te realiseren. De aanleg van enkele sleedoorn/elzenbosjes 
vergroten de aantrekkelijkheid voor vogels. 

In het noordelijke deel kunnen twee ijsvogelwanden gerealiseerd 
worden. In het zuidelijke deel een eilandje. Het riet dient om de twee 
à drie jaar gemaaid te worden. Het schouwen eveneens om de drie 
jaar. 


