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Inleiding

Het gebied dat met de naam Turfleide' wordt aangeduid betreft een driehoek van
percelen aan de oostzijde van de weg ter hoogte van het Beesels Broek. Deze percelen
zijn verworven door RWS. Deze percelen zullen worden ingericht voor de natuur.
De oppervlakte bestaat uit 1.3 hectare landbouwgrond die direct tegen de nieuwe
infrabundel, toekomstige weg en huidige spoorlijn, aanligt. In dit plan wordt
beschreven hoe het gebied er in de toekomst uit moet komen te zien en hoe het
ingericht moet worden. Aan de hand van ecologische eisen en bodemopbouw is een
inrichtings- en beplantingsplan gemaakt. In het plan staan verder eisen ten aanzien van
de uitvoering en het gewenste toekomstige beheer. Tevens is er een kostenraming van
de aanleg opgenomen.

Turfijeide: Belangrijke besiaande lijn vormige elementen voor oa. vleermn uizen
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Ecologische randvoorwaarden

Vanuit de ontheffingsverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet (nu Floraen Faunawet) zijn een aantal randvoorwaarden opgenomen. Het gaat hierbij om soorten
die genoemd zijn waarvoor het gebied zo geschikt mogelijk gemaakt moet worden. Dit
is vertaald in een aantal inrichtingseisen.

Soorten
Vleermuizen (uit ontheffi ngverlening)
Reptielen (uit ontheffingverlening): Hazelworm en Levendbarende hagedis
Andere soorten die nu in de omgeving voorkomen (o.a. amfibieën, diverse
vlinders, kleine zoogdieren en vogels) zullen eveneens van de herinrichting
profiteren.

Inrichting
Voor vleermuizen in het algemeen is het van belang dat er veel insecten aanwezig
zijn om op te foerageren. Belangrijke elementen hierbij zijn een poel en kruidenrijk
grasland/ruigte. Een aantal soorten foerageert graag in de beschutting van bomen.
De graslanden/ruigten dienen daartoe omringt te worden door struwelen en
bomen. Voor het creëren van verblijfplaatsen dienen bomen te worden aangeplant
die een hoge ouderdom kunnen bereiken. Dit zijn dan verblijfplaatsen voor
boombewonende soorten.
Reptielen
Voor Hazelwormen worden vooral bossen. bosranden. heiden en bermen als
leefgebied genoemd. Zandbodems zijn favoriet. Meestal is de bodem matig vochtig
en dicht begroeid. De vindplaatsen zijn vaak beschaduwd. Er moet voldoende
strooisel en bladeren aanwezig zijn om tussen weg te kruipen. l.p.v. openlijk te
zonnen verkiezen deze dieren namelijk vaak een warm plekje onder door de zon
beschenen materiaal.
De belangrijkste leefgebieden van de Levendbarende hagedis worden gevormd door
heiden, veen, schraal grasland, open plekken in bossen en bosranden. Daarnaast
kunnen ook wegbermen, hagen en houtwallen als biotoop worden gebruikt. De
leefgebieden zijn meestal niet al te droog. Vaak maakt opgaande begroeiing (grote
kruiden, struiken of bomen) deel uit van het biotoop. Vrouwtjes moeten kunnen
zonnen om de eieren te laten ontwikkelen
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Bodem en huidig gebruik

De percelen zijn op dit moment in gebruik als landbouwgrond waarbij op een deel van
het gebied een kas is gebouwd. Iets ten noorden van de huidige kas bevindt zich een
laagte waar in het najaar en in de winter water blijft staan. Het gebied is in ieder geval
de laatste jaren niet intensief in gebruik. Momenteel lopen er wat paarden op de
percelen.
Om de toekomstige inrichting en beplanting te kunnen bepalen is op een drietal
punten een boring verricht om de bodem opbouw in kaart te brengen. Deze boringen
vormen input voor de beplantingskeuze en voor het bepalen van de noodzakelijke
diepte van een aan te leggen poel. In bijlage 1 is de tekening met boorlocaties
opgenomen alsmede de bodemprofielen.

Turfijel cle: 1 liiiclIg 'ehruik
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Inrichting

In de inrichtingsschets zijn de volgende elementen opgenomen:
- Poel
Kruidenrijk (nat) grasland omsioten door struweel en bomen, overgangen
middels ruigte.
Stapelniuurtje van hout of steen
Grondlichainen (grond uit de poel)

De poel wordt aangelegd als voortpiantingswater voor amfibieën en insecten. Met
name de oever waar de zon op staat wordt flauw aangelegd zodat daar het water
snel op kan warmen. Voor de ontwikkeling van de eieren en larven van amfibieën is
dit gunstig. Tevens kan zich hier een gevarieerde oevervegetatie ontwildelen. De
variatie van waterdiepte en oeverbegroeiing is ook gunstig voor de ontwikkeling
van libellen en andere insecten. Een hoge insectenrijkdom is voor vleermuizen,
amfibieën en reptielen positief.
De overgangen van kruidenrijk (nat) grasland naar struweel en bomen is voor veel
soorten belangrijk. Deze overgangen in de begroeiing zijn voor bijvoorbeeld
vlinders van struwelen een geschikt biotoop. Ook reptielen kunnen hiervan
profiteren. De vleermuizen hebben baat bij de bornenrij als vliegroute en
jachtgebied. Daarnaast vormt de, door bomen en struweel omsloten beschutte
ruimte met poel een goed jachtbiotoop.
De stapelmuur moet vooral voor reptielen een goed onderkomen gaan vormen.
Voorwaarde is dat er veel kieren, gaten en spleten in de muur komen. Het mag dus
geen stralde muur worden. Met name voor de Hazelworm zal deze muur een
geschikte schuilplaats gaan vormen.
Het grondlichaain achter de stapelmuur is voor de vochtvoorziening en de
stabiliteit van de muur. Door de grond blijft de muur vochtig en droogt niet uit.
Voor reptielen is dit gunstig.
Het andere grondlichaam dient twee doelen. De grond die uit de plek van de
toekomstige poel komt wordt ter plekke weer gebruikt en daarnaast geeft het enige
variatie in de struweelzone.
In het gebied Turflieide komt een kleinwild tunnel uit die een verbinding vormt
met het Beeselsbroek aan de andere kant van de toekomstige rijksweg en liet spoor.
Turflieide kan, door de inrichting, voor veel soorten als rustpunt gaan dienen in de
ecologische verbinding van de weerszijden van de iiifrabundel.
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Beplanting

Om tot een beplantingskeuze te komen is eerst de groeiplaats beoordeeld aan de hand
van de bodemopbouw en de daar te verwachten Potentieel-Natuurlijke Vegetatie.
De beoordeling is op basis van de bodemkaart en van de gegevens van de boringen
gedaan (zie bijlage 1):
Bodemsubgroep: Akkereerdgronden (cZd23), lemig fijn zand, met grondwatertrap VII.
Vorstvaaggronden (Zb23), lemig fijn zand, met grondwatertrap VII.
Met deze gegevens en de grondwaterklasse is bepaald welke Potentieel-Natuurlijke
Vegetatie er hier te verwachten is.
Voor Turfleide bestaat de te verwachten PNV uit droog Wintereiken-Beukenbos. Deze
bosgemeenschap is als richtlijn gebruikt voor de uiteindelijke soortkeuze. Er is gekozen
voor soorten die naar verwachting op deze groeiplaats een goede groei vertonen.
Doeltype: struweel met enkele bomen op ruime afstand van elkaar.
Plantafstand: 2 x 2 m
Mengsysteem: individuele menging, struiken rijgewijs te planten in verschoven
verband. Zowel schaduw verdragende als licht minnende soorten en geen wijkers.
Bomen op de aangegeven locatie zie tekening nr.
Sortiinent van bomen:
Wintereik (Quercus petraea) afhankelijk van de beschikbaarheid van goed genetisch
uitgangsinateriaal. Indien dit niet het geval is gekozen voor Zomereik (Quercus robur).
Winterlinde (Tilia cordata)
Sortiment van struiken:
Hazelaar (Corylus avellana)
Lijsterbes (Sorbus aucuparia)
Boswilg (Salix caprea)
1-lulst (Ilex aquifolium)
Vuilboom (Rhamnus frangula)
Bergvlier (Sambucus racemosa)
Het plantmateriaal moet van inheemse zaadbronnen zijn.
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Uitvoering en Beheer

5.1 Uitvoering

Bij het uitgraven van de poel en het verwerken van de vrijkomende grond in een heuvel
of wal is het van belang dat de bovengrond, veelal voedselrijk onderin terechtkomt.
Daaroverheen komt dan de dieper uitgegraven voedselarme ondergrond. Zie tekening
nr.IF 112720/100/500-1 en 2
Bij het afwerken van de taluds is het van belang dat er het nodige microreliëf
gehandhaafd blijft. Ook zal tijdens het gronciwerk zoveel mogelijk via één route
gereden moeten worden om verdichting zoveel mogelijk te voorkonien.
Voor het uitvoeren van de muur is het van belang om veel gaten en kieren in de muur
te creëren Los stapelen met hier en daar wat cement voor de samenhang is het beste.
Ook dit is op de tekeningen terug te vinden.
De uitvoering van het plantwerk kan zowel machinaal als hanclmatige gebeuren. Voor
het eindresultaat maakt dat niet uit. Wel is zaak dat bij machinaal werken de grond
niet verdicht wordt. Op de tekening beplantingsplan (1F112720/100/500-2) en in
hoofdstuk4 (beplanting) staat aangegeven waar en wat er geplant moet worden.

5.2 Beheer
Inboeten moet plaatsvinden als er meer dan 10% uitval is in de eerste twee jaar. Het vrij
maaien van het bosplantsoen, niet een bosmaaier, kan noodzakelijk zijn. Het is goed
om het eerste jaar beheer, inclusief inboet in een contract onder te brengen bij de
aannemer die de aanleg gaat verzorgen.
Voor het beheer na deze periode wordt verwezen naar de tabel en de bijbehorende
tekening. Voor de ruigte geldt dat er elk jaar een derde deel gemaaid moet worden. De
keuze welk deel er als eerste aan de beurt komt om te maaien is aan de toekomstige
beheerder. Wel is het vanuit ecologische oogpunt verstandig om de eenmaal gemaakte
indeling ook in lengte van jaren zo te houden. In de tabel is een periode van 10 jaar
opgenomen, daarna kan het beheer zich herhalen vanaf jaar 1.
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Kostenraming

De kostenraming (zie volgende bladzijde) is gebaseerd op GvVW-Kosten van Elsevier.
Vooral op de post grondwerk is mogelijk met een lokale aannemer nog het een en
ander te winnen.
Daarnaast biedt de post Stapelmuur de mogelijkheid om niet puin of niet hout te
werken wat een aanzienlijke besparing kan opleveren.
Indien er hout gebruikt wordt zal dit waarschijnlijk eens in de tien jaar aan
vervanging toe zijn.

Tiir!1iride: i)e plrk u-.iar de poel ggra en ilioel worden
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Swalmen Turfheide

dd.24-02-2003

kosten aan aannemer! oriisoeil 2002
een- hoeveel- eenheids totaal
held held
prijs

OMSCHRIJVING

AANLEG
VOORBEREIDEND WERK
maaien vlak (exclafvoer)

m2

9319

0,10

931,90

m3

1600

1,65

2640,00

160

2560,00

GRONDWERK
ontgraven terrein natuurtechnisch (poel)
transport grond in terrein (grondophogingen)

m3

1600

grond verwerken in grondlichaam

m3

1600

1,65

2640,00

st

13

6,40

83,20

leveren en verwerken wegendoek (i.v.m. drukverdeling)

m2

45

2,03

91,35

leveren en verwerken zand (laagdikte 0,30 m)

m3

11

14,44

158,84

leveren en verwerken puingranulaat (0,25 m)

m3

9

13,05

11745

leveren en aanbrengen klinkers (2e keus)

m2

441

29,05

12811,05

14

126,34

1768,76
217,00

spitten 0,8 m diep (boomgaten 2 x 3 m)

STAPELMUUR

BEPLANTING
leveren en planten boom

st

leveren en plaatsen boompalen

st

28

7,75

leveren en aanbrengen boomband

st

28

1,99

55,72

leveren en plaatsen maaischadepalen

st

28

3,78

105,84

leveren en aanbrengen boomschors

m3

leveren en planten bosplantsoen

st

1

31,07

31,07

758

0,93

704,94

6058

0,25

1514,50

ONDERHOUD le groeiseizoen
uitmaaien bosplantsoen, incl.afvoer, 2X
maaien ruigte gefaseerd (1/3 opp),
maaien grasterrein, inclafvoer,

mcl.

m2
afvoer 1X

lx

m2

760

0,25

190,00

m2

3333

0,25

833,25

INBOET
leveren en planten boom

st

2

126,34

252,68

leveren bosplantsoen

st

100

0,93

93,00

242,33

27800,55

subtotaal
Staartkosten volgens GWW
Uitvoeringskosten 5%

1390,03

Algemene kosten 20%, Winst en risico 10%

8340,17

TOTAAL

37530,74
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Bijlage 1
Bodem

- -

4.

1 van 1

Boring: 27
Diepte: 170 cm.
Iandbgrond
0 J .:....:...:

Boring: 28

16-1-2003

Diepte: 160 cm.
weiland

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk humeus.
Bruin grijs matig Iemig
Zand zeerlijn zwak siftig matig humeus
Bruin-grijs, matig lemig.

*......:.:....

16-1-2003
Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk humeus. Bruin,
zwak lemig
Zand zeer fij n zwak siltig matig humeus
Lichtbruin, zwak lemig.

25

25

50

Zand zeer fijn zwak siltig zwak humeus
Lichtbruin zwak lemig

50

A Zand zeer fijn zwak siftig sterk humeus

Lichtbruin zwak roesthoudend matig lemig

1

A Zand zeer ti)n zwak siftig Lichtoranjelichtbruin sterk roesthoudend

75

100

A Zand zeer fijn sterk silt,g Lichtoranje-

100

lichtbruin matig roesthoudend

125

125

Zand, zeer fijn, zwak siftig, sterk humeus.
L,chtbruin-I:chtgnjs mat sterk lemig
Zand zeer fljn sterk siltig Lichtgnjs lichtbruin

.....................

....
150

150 :•:•:•:•:•:•:•::•:•:•:•:•::

:::::::::::::::::::::::::::::

Boring: 29
0

Diepte: 150 cm.
groenstrook

0
o

16-1-2003
Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk humeus,
zwak grindig. Bruingnjs, zwak puinhoudend,
qpgebrachte kasgrond.

25

ÂZand, zeer fijn, zwak siftig, matig humeus.
Lichtoranje-Iichtbruin, sterk roesthoudend,
matig lemig.

50

Â Zand matig fijn matig siftig zwak humeus
L,chtoranje-lichtbruin matig roesthoudend
..................
75 ..........................

.

CD

CD

CL
125

CD

z
z

m
150--.:1

Cn

Projectnr: 1F1 12720-001

Legenda (conform NEN 5104)
grind

klei
Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

zand

Klei, matig zandig
Zand, klelig

Klei, sterk zandig

Zand, zwak siltig

leem
1 Zand matig siltig

[III_•:•:•:•::•:•:

Leem, zwak zandig

Zand, sterk siffig

Leem, sterkzandig

Zand uiterst siltig

overige toevoegingen
veen

zwak humeus
Veen,mineraalarm

matig humeus

Veen, zwak klerg

sterk humeus

Veen, sterk klelYg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

peilbuis

sterk grindig

monsters

blinde buis

geroerd monster

casing

geur
o

geen geur

-a>

zwakke geur

-

matige geur

-'

sterke geur
uiterste geur

grondwaterstand

ongeroerci monster

olie

O

geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie

bentoniet afdichting

matige olie-water reactie

overig
A bijzonder bestanddeel
grondwaterstand
= tijdens boren
maaiveldtype c.q.

filter

LLL
111J

Slib

L

sterke olie-water reactie
uiterste olie-water reactie
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onderhoudschema

le jaar

2e jaar

3e jaar

4e jaar

4e jaar

5e jaar

7e jaar

6e jaar

8e jaar

9e jaar

10e jaar

werkzaamheden per
jaar

gras/and

lx maaien en lx maaien en lx maaien en lx maaien en lx maaien en lx maaien en lx maaien en lx maaien en lx maaien en lx maaien en lx maaien en

werkzaamheden

maaisel op

maaisel op

maaisel op

maaisel op

maaisel op

maaisel op

maaisel op

maaisel op

maaisel op

maaisel op

maaisel op

uitvoeren in juli t/m

broeihoop

broeihoop

broeihoop

broeihoop

broeihoop

broeihoop

broeihoop

broeihoop

broeihoop

broeihoop

broeihoop

september

ruigte werkzaamheden

lx 1/3

lx 1/3

lx 1/3

lx 1/3

lx 1/3

lx 1/3

lx 1/3

lx 1/3

lx 1/3

lx 1/3

lx 1/3 maaien

uitvoeren in juli t/m

maaien en

maaien en

maaien en

maaien en

maaien en

maaien en

maaien en

maaien en

maaien en

maaien en

en maaisel op

september

maaisel op

maaisel op

maaisel op

maaisel op

maaisel op

maaisel op

maaisel op

maaisel op

maaisel op

maaisel op

broeihoop

broeihoop

broeihoop

broeihoop

broeihoop

broeihoop

broeihoop

broeihoop

broeihoop

broeihoop

broeihoop

struweel werkzaamheden uitvoeren in november t/m februari

controleren of de eik zich in voldoende mate kan handhaven
~

bomen werkzaamheden uitvoeren in november tlm februari

zo nodig lichte dunning met bevoordeling van de eik

opkronen van de bomen aan pad zijde

opkronen van
de bomen aan
pad zijde

oeverzone werkzaamheden uitvoeren in september t/m januari

evt maaien en verwijderen van opslag houtachtige gewassen (indien
nodig)

evt maaien en
verwijderen van
opslag
houtachtige
gewassen

poel werkzaamheden uitvoeren in september t/m januari

controle poel nog voldoende open water heeft
(indien nodig uitdiepen)

controle poel
nog voldoende
open water
heeft.

Turfheide onderhoudschema werkzaamhedeper jaar
24-02-2003PB
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