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7.1

Inleiding

Laagveen vormt de middenfase van de moerasreeks die uit drie fasen bestaat (Van
Wirdum, in Beije et al. 1 994):
overstromingsvlakten (oermoerassen), zoals wadden en kwelders, zoetwatergetijdenmoerassen, rivierbegeleidende moerassen en poldermoerassen;
-

laagvenen met verlandingsgordels, rietlanden, trilvenen, overgangsvenen, moerasheiden, moerasstruwelen en broekbossen;

-

hoogvenen, in ons land voorkomend als kleine hoogveentjes, hoogveenrestanten
en afbraak- en vernieuwingsstadia.

De moerasreeks is gebaseerd op verlanding, de toename van het aandeel land ten koste
van het aandeel water, en in mindere mate op vermorsing, de toename van het aandeel
water ten koste van het aandeel land. Verlanding begint in open water en onder invloed
van geologische gebeurtenissen, klimaat, ondergrond, moerasvorm, waterhuishouding
en menselijke beïnvloeding verloopt deze in een bepaalde richting.
De huidige laagveenmoerassen in Nederland bestaan veelal uit petgatcomplexen, die
ontstaan zijn door vervening. Grotere veenplassen kwamen tot stand daar waar de
legakkers tengevolge van winderosie werden weggeslagen.
Een laagveen(-moeras) ontstaat door ophoping van plantaardig materiaal op plaatsen die
doorgaans laag liggen ten opzichte van de regionale waterstand. Er vindt geen afzetting
van elders aangevoerd materiaal (sedimentatie) plaats zoals in oermoerassen het geval
is. Het veen wordt gevoed door grond- en/of oppervlaktewater.
In laagveenmoerassen is een aantal karakteristieke fysiognomische eenheden (subsystemen of vegetatiegemeenschappen) te onderscheiden die veelal kenmerkend zijn voor
ongeveer gelijke abiotische omstandigheden:
- open water van petgaten, vaarten, sloten en veenplassen:
kenmerkende vegetaties zijn Kranswiervelden, Fonteinkruid-, Krabbescheer-, Gele
plomp-, Waterlelie- en Riet- en Mattenbiesvegetaties;
- verlandingsvegetaties:
-

helofytenverlandingen van Mattenbies, Kleine lisdodde en Riet;

-

drijftillen met vegetaties van Waterscheerling- en Cyperzeggevegetaties en
Pluimzeggevegetaties;

-

drijvende kragges en ongerijpt veen;

-

trilvenen met vegetaties van Ronde zegge en Veenmostrilvenen;

-

Rietlanden bestaande uit Moerasvarenrietlanden;

- vast veen:
-

blauwgrasland;

-

hooilanden bestaande uit Dotterbloemhooiland en Veenmoshooiland

-

veenheiden;
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-

struwelen van Grauwe wilg en Zwarte eis of Sporkehout en Geoorde wilg of

-

G age Istruwee 1;
Elzen- en Elzen-Berkenbroekbossen;

-

veenmosrietlanden en ruigtelanden.

Laagveenmoerassen komen in Nederland voor op de overgang van hoger gelegen
pleistocene dekzandgebieden naar de lager gelegen holocene gebieden, zoals van de
Utrechtse Heuvelrug naar de Vechtstreek en de Gelderse Vallei, van het Drents plateau
naar het Lage Midden van Friesland, Noordwest Overijssel en het stroomgebied van de
Linde en Tjonger en van de Brabantse zandgronden naar het rivierengebied. Deze
laagveengebieden werden in het verleden in enkele gevallen door grondwater gevoed, in
andere door oppervlaktewater.
Daarnaast komen laagveenmoerassen buiten pleistocene grensgebieden voor op plaatsen waar vervening heeft plaatsgevonden, zoals het Friese merengebied, Gaasterland,
de brakwater-venen in Noord-Holland en de moerassen in het Hollands-Utrechts plassengebied. Hier gaat het vaak om voormalige hoogveengebieden die door ontwatering,
ontginning en vervening zijn veranderd in laagveengebieden.
Het totale oppervlak aan laagveen(moeras) in Nederland wordt geschat op 14.000 ha.
Hiervan bestaat ongeveer 26% uit Riet, 28% uit ongemaaide water- en moerasvegetaties, 32% uit moerasbos en struweel en 1 4% uit schraalland waaronder trilvenen,
blauwgraslanden, Dotterbloemhooilanden en bloemrijke ruigten (Van Leerdam en
Vermeer, 1992).

7.2

Standplaats en vegetatie

7.2.1 Waterkwantiteit
Binnen de verlandingsreeks van laagveenmoerassen kunnen diverse stadia worden
onderscheiden die in een bepaalde mate afhankelijk zijn van de diepte van het oppervlaktewater en in een later stadium van grondwater. De reeks omvat (van open water
via moeras naar vast land bij een waterdiepte van ca 1.5 meter tot een grondwaterpeil
van 0.2 m beneden maaiveld) achtereenvolgens een reeks van open water, kragge,
moeras, hooiland/ruigte/veenheide, ruigte en moerasbos.
In laagveenmoerassen is de natuurlijke aan- en afvoer van grond- en oppervlaktewater
veelal sterk verstoord. Hoe de posten van de waterbalans zich verhouden is bepalend
voor de waterstand in een gebied en het optreden van schommelingen in de waterstand
door het jaar heen. Tegenwoordig is er doorgaans sprake van een peilbeheer waarbij
een vast peilregime wordt aangehouden. Daarbij wordt in de winter overtollig water
uitgeslagen en in de zomer water ingelaten. In vergelijking met overstromingsvlakten
(oermoerassen) zijn waterstandsfluctuaties beperkt doordat afvoer van water wordt
geremd en er een constante aanvoer van grond- en oppervlaktewater plaatsvindt.
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7.2.2 Waterkwaliteit
In een veensysteem komen afhankelijk van geografische ligging en hydrologische
factoren verschillende watertypen voor. De waterkwaliteit in een laagveenmoeras is
afhankelijk van de verhouding tussen de aanvoer van regen-, grond- en oppervlaktewater en eventuele vervuilingsbronnen binnen het systeem (als recreatie en rioolwaterlozingen). De verschillen tussen de watertypen resulteren in een variatie standplaatsen in laagveengebieden.
Door Van Wirdum (1991) zijn op basis van ionenverhoudingen en nutriënten drie hoofdwatertypen onderscheiden en gekoppeld aan vegetatietypen:
-

het atmotrofe type waarin het ionenarme neerslagwater overheerst

-

het lithotrofe type waarin basenverzadigd grondwater overheerst

-

het thalassotrofe type waarin het ionenrijke zeewater overheerst

Op basis van de ionenratio (IR) en het elektrisch geleidingsvermogen (EGV) kunnen de
deze typen in een zogeheten LAT-diagram uitgezet worden (figuur 7.1, waarin tevens
een aantal mengtypen zijn aangegeven).
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LAT-diagram waarin kenmerkende watertypen zijn aangegeven aan de hand van hun EGV
en ionenratio (naar Van Wirdum 1991).
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De poikilotrofe zone wordt gevormd door een menging van atmotroof en lithotroof
water. De wisseling is seizoensafhankelijk. Juist deze zone is kenmerkend voor het
ontstaan van soortenrijke trilveenvegetaties. Zeewater speelt een rol door middel van
brakwaterinvloeden, hierdoor ontstaat er een glyphotrofe zone. Wanneer het water
vervuild is met name door nutriënten, zouten en zware metalen, wordt er gesproken
van een molunotrofe zone.
Nutriënten
De beschikbaarheid van nutriënten is een sturende factor voor primaire produktie en
soortensamenstelling in veel (half)natuurlijke ecosystemen. In laagproduktieve, open
kruidachtige vegetaties is vooral sprake van concurrentie om nutriënten, dit in tegenstelling tot hoogproduktieve vegetaties waarin planten om licht concurreren.
De snelheid van verlanding is afhankelijk van de trofiegraad. Daarnaast is de trofiegraad
van grote invloed op de soortensamenstelling tijdens de verschillende successiefasen. In
brakke situaties spelen de nutriëntenconcentraties een ondergeschikte rol ten opzichte
van de chlorideconcentraties. Onder zoete, zeer voedselrijke omstandigheden wordt de
ontwikkeling van water- en moerasvegetaties in het troebele, algenrijke water sterk
geremd zodat er nauwelijks verlanding optreedt. Onder (matig) voedselrijke omstandigheden (meso- tot eutrofie) is de produktie aan organisch materiaal hoog, waardoor de
verlanding relatief snel plaatsvindt.
In aquatische systemen is fosfor veelal de groeibeperkende factor, met name in
calcium- en ijzerrijke wateren (in laagvenen veelal in kwelgevoede situaties) slaat fosfor
neer met deze metalen als zouten, waardoor het een limiterende factor kan worden. In
natte systemen met weinig afbraak en veel denitrificatie is N een beperkende factor. In
verlande systemen zonder fosfaat-aanvoer via grond- en oppervlaktewater wordt P
beperkend.
Tabel 7.1

Stikstof- en fosforgehalten in drie trilvenen (Verhoeven etal. 1992)

N/P
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aantal
jaren gemaaid
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9.2

12.3
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Molenpolder

12.3
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N/P > 18
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14 < NIP < 16
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N/P < 14
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In de Vechtstreek is onderzoek verricht (Verhoeven et al. 1 994) naar de limiterende
invloed van de nutriënten stikstof en fosfor in drie trilvenen. Hierbij zijn zowel een jong
als een oud trilveen in een kwelsituatie als een jong veen in een wegzijgingssituatie
onderzocht. Het onderzoek wijst uit dat stikstof veelal de groeibeperkende factor is in
jonge venen die nog relatief kort in maaibeheer zijn, ongeacht het hydrologisch regime.
In de huidige situatie is de atmosferische depositie van stikstof tien maal zo hoog dan
de natuurlijke achtergrondwaarde. Door een consequent zomermaaibeheer wordt echter
zoveel stikstof afgevoerd dat het limiterend blijft. Op het moment dat er niet meer
wordt gemaaid en afgevoerd, verruigt het veen snel en wordt de vegetatie gedomineerd
door soortenarme, hoog opgaande moerasvegetaties. Door opslag van Elzen, Wilgen en
Berken wordt de accumulatie van stikstof extra versneld.
Bij het ouder worden van de trilvenen en een doorgaand zomermaaibeheer wordt op een
gegeven moment fosfor de groeilimiterende stof omdat er jaarlijks middels maaien en
afvoeren veel meer wordt afgevoerd dan er in het systeem wordt gebracht. In tabel 7.1
zijn de gevonden waarden gegeven (Verhoeven et al. 1994).
Door Van Wirdum et al. (in Verhoeven, 1 992) worden binnen laagveenmoerassen drie
ontwikkelingsreeksen onderscheiden:
- Mattenbiesreeks, kenmerken voor een eutrofe, brakke uitgangssituatie
- trilveenreeks, kenmerkend voor oligotrofe, basenverzadigde uitgangssituatie
- Rietreeks, kenmerkend voor een eutrofe uitgangssituatie
Uitgaande van de open water situatie worden binnen deze reeksen verschillende
successiefasen onderscheiden, door Van Wirdum (in Verhoeven, 1992) aangeduid als
aquatische fase, half aquatische fase, slaapmos fase, veenmos fase, en veenheide fase.
De vegetatiesamenstelling in de verschillende fasen hangt af van het type ontwikkelingsreeks en van bepaalde vormen van beheer.
De aquatische fase wordt in zoet water gedomineerd door macrofyten zoals Krabbescheer, Waterlelie en Gele plomp. Daarnaast komen er veel helofyten voor die vanuit de
oever het water in groeien. In de brakke gebieden (in Noord-Holland benoorden het lJ)
komen weinig waterplanten voor. In gebieden met matig voedselrijk, brak water (2001000 mg Cl/l) komen vooral veel Kranswieren voor en slechts weinig hogere planten
(onder meer Groot nimfkruid, dat een voorkeur heeft voor licht brak water). In zoet
water (< 200 mg Cl/l) komen naast Kranswieren ook veel drijvende en submerse
hogere planten voor, waaronder veel

Potamogeton-soorten.

In de gebieden met

aanzienlijke grondwatervoeding, zoals sommige Vechtplassen, is er sprake van basenverzadigd (lithotroof) water dat in verschillende 'mengverhoudingen' met neerslagwater
voor een poikilotrofe zone zorgt. Er is hier doorgaans sprake van voedselarme tot matig
voedselrijke (mesotrofe) omstandigheden. In gebieden die gevoed worden met oppervlaktewater gaat het in veel gevallen om voedselrijk (eutroof tot hypertroof) water dat
al dan niet direct van de Rijn afkomstig is. Door eutrofiëring van het oppervlaktewater
zijn voedselrijke omstandigheden algemeen geworden en hebben deze zich sterk uitge-
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breid ten koste van minder voedselrijke standplaatsen. In dergelijke zeer voedselrijke
wateren komen vrijwel geen Kranswieren of hogere planten voor.
De half aquatische fase wordt gedomineerd door helofyten zoals Riet, Ruwe bies,
Mattenbies, Grote lisdodde, Holpijp en Cypergrassen. In brakwatervenen zijn het vooral
helofyten als Ruwe bies en Riet die de aanzet geven tot verlanding. In zwak brakke en
zoete systemen kunnen ook drijftillen van Waterscheerling een bijdrage leveren. In zoete
systemen vormt vaak Krabbescheer de beginfase in de verlanding. In deze fase is de
moslaag nauwelijks ontwikkeld. Door wind en golfwerking en fluctuaties in de waterstand kan deze fase tientallen jaren in stand blijven. De watersamenstelling is gelijk aan
die in de aquatische fase.
Na de half -aquatische fase ontstaat op beschutte plaatsen door ophoping van organisch
materiaal de slaapmosfase. Hierin ontstaan kraggen, drijvende veenpakketten die met
name op plaatsen met zoet en voedselarm (lithotroof) water zeer soortenrijk kunnen
zijn, met bijzondere soorten als Snavelzegge, Draadzegge, Ronde zegge, Waterdrieblad
en Padderus.
In de slaapmosfase worden de helofyten sterk teruggedrongen ten gunste van Kleine
zeggenvegetaties en slaapmossen uit de familie van de Pluisdraadmossen (Amblystechigiaceae)

zoals

Caiiergonella cuspida ta, Brach ythecium rutabulum, Leptodictyum

riparium, Plagiomnium affine in de Riet- en Mattenbiesserie, en Scorpidium scorpioides,
Campyllum stellatum en Bryum pseudotriquetrum in de trilveenserie. Ook deze fase kan
enkele tientallen jaren in stand blijven, met name wanneer er sprake is van regelmatige
overstroming van de kragge door een fluctuerende waterstand en bij een gelijkblijvende
waterkwaliteit onder de kragge.
Door toenemende verlanding ontstaat onder de kragge een steeds dichter wordende
veenlaag en neemt de invloed van het oppervlaktewater af en die van neerslagwater
toe. Dit proces kan nog versneld worden door waterstandsdaling. Als gevolg van
verdere verzuring gaat de slaapmosfase over in een veenmosfase. In de vegetatie komt
dit vooral tot uiting door het voorkomen van Sphagnum fallax (of ondersoorten). Op dat
moment is de buffercapaciteit van de bodem verdwenen en verzuurt het wortelmilieu
snel, waarna veenmossen gaan domineren.
Doordat het veen niet meer drijft en de aanvoer van oppervlaktewater vermindert, kan
de grondwaterstand vooral in wegzijgingsgebieden in de zomer ver wegzakken. Dit
leidt, in combinatie met verheffing van het maaiveld door een snellere ophoping van
organisch materiaal (dat immers in zure omstandigheden slecht wordt afgebroken) tot
een verdroging van de standplaats, hetgeen zich kan uiten in de sterke groei van
Haarmos.
Naast veenmossen is Haarmos een veel voorkomende soort in deze fase. Riet en andere
helofyten komen er nauwelijks meer in voor. Heideachtigen als Kleine veenbes,
Struikheide, Blauwe bosbes, Kraaiheide en Lavendelheide, maken in deze fase hun
opwachting.
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Vanuit de veenmosfase ontwikkelt zich bij verdere verzuring de veenheidefase,
gedomineerd door 'hoogveen-'mossen zoals Sphagnum papillosum, S. magellanicum, S.
rubellum en Polytrichum strictum. De vegetatiesuccessie gaat dus uiteindelijk in de
richting van voedselarme, zure systemen (veenheide, Berken- en Elzenbroek). Deze ontwikkeling kan vrij snel gaan waar er sprake is van een gereguleerd waterpeil. In
natuurlijke laagveensystemen waar regelmatig overstromingen plaatsvinden zal deze
ontwikkeling veel trager verlopen.

7.3

Verdroging van laagveenmoerassen

In laagveenmoerassen zijn drie aan elkaar gerelateerde oorzaken van verdroging te
onderscheiden:
- vermindering van aanvoer van brak grondwater of zoet basenrijk voedselarm grondof oppervlaktewater, en als gevolg hiervan
- verlaging van de grond- en oppervlaktewaterstand, en ter compensatie daarvan
- toegenomen inlaat van voedselrijk (vervuild) oppervlaktewater.
De laagveenmoerassen die grenzen aan het pleistocene deel van Nederland worden
vaak gevoed met grondwater. Door toenemende invloed van grondwaterwinning, bebossing en de landbouw in de hogere zandgronden is de grondwaterstroming naar de laagveenmoerassen afgenomen. Hierdoor is op veel plaatsen de kwel afgenomen of heeft
zelfs een omslag van kwel naar infiltratie plaatsgevonden. Zonder aanvullende maatregelen leidt dit tot een toename van de neerslagwaterinvloed en een daling van de
grond- en oppervaktewaterstand.
Ter compensatie van de waterstandsdaling, en dan met name wanneer het gebied
omslaat naar een infiltratiegebied, wordt veelal water ingelaten om het grond- en
oppervlaktewaterpeil in stand te houden. Het ingelaten oppervlaktewater heeft een
andere samenstelling dan het oorspronkelijke grondwater, met name de gehalten aan
nutriënten zijn hoger.
In het Utrechtse Vechtplassen-gebied zijn duidelijke voorbeelden aanwezig van bovenstaande verdrogingsproblematiek. Onderstaande beschrijving is gebaseerd op onderzoek
in de Vechtstreek, met name de Loosdrechtse plassen, door Barendregt et al. (1990).
De Vechtstreek vormt de overgangszone van de Gooise stuwwal naar het veenweidegebied, waarbij het laagveen uitwigt tegen de zandgronden van het Gooi. Lange tijd is hier
turf gewonnen, en wat overbleef was een landschap van petgaten met smalle legakkers
en grote veenplassen waar deze legakkers door de golfslag werden weggeslagen. Het
gebied werd grotendeels gevoed door grondwater dat op de stuwwal infiltreerde, welke
grondwaterstroom vanaf 1920 kleiner werd ten gevolge van de waterwinning. Ter compensatie hiervan werd oppervlaktewater vanuit de Vecht ingelaten. Daarnaast zijn er
veranderingen in de waterstaatskundige eenheid van de Loosdrechtse plassen opgetreden. In de aangrenzende Bethunepolder komt kwel afkomstig van diep grondwater om-
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hoog dat tot 1958 op de Loosdrechtse plassen werd uitgeslagen, zodat hier relatief
voedselarm gebufferd oppervlaktewater werd aangevoerd. Vanaf 1958 wordt dit water
voor drinkwaterbereiding benut en vindt voeding van de Loosdrechtse plassen plaats
door middel van inlaat van oppervlaktewater. Vergelijking van oude en recente watermonsters laat zien dat het gebiedseigen water een calciumbicarbonaat-karakter heeft
met lage gehalten aan nutriënten. Het inlaatwater heeft een hogere pH, saliniteit en met
name nutriëntengehalten. Doordat het inlaatwater zich in het gebied mengt met neerslagwater, wijkt dit mengwater ten opzichte van het grondwater alleen echt af wat
betreft een toename van fosfaat en een verandering van anorganisch stikstof van
ammonium naar nitraat.
De toegenomen eutrofiëring kan niet los gezien worden van de verslechtering van de
kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater vanaf de dertiger jaren. Daardoor is in
laagveenmoerassen waar water wordt ingelaten -ook in gebieden waar dit van oudsher
al gebeurt- de voedselrijkdom sterk toegenomen.
Soms is de verslechtering van de waterkwaliteit niet (alleen) een gevolg van de
vermesting maar (ook) van de keuze van een andere inlaatbron. Een voorbeeld vormen
de Nieuwkoopse plassen (Den Held et al. 1992), gelegen aan de rand van een voormalig hoogveengebied, waarvan het water na de vervening rond 1 700-1 800 lithotroof was
geworden. Na drooglegging van polder Groot-Mijdrecht in de tweede helft van de 1 9
eeuw, waardoor daar brak water ging uittreden, was er sprake van een langzaam toenemende brakke invloed op de Nieuwkoopse plassen via de Kromme Mijdrecht. Hierdoor
ontstond er aan de noordkant van het plassengebied een litho-thalassotrofe gradiënt. In
deze periode waren er uitgestrekte vegetaties van Kranswieren en Groot nimfkruid
aanwezig. Tussen 1965 en 1980 was deze brakke invloed het grootst omdat toen de
hoofdinlaat van het plassengebied vanuit de Kromme Mijdrecht plaatsvond. Door
verlegging van het inlaatpunt, waardoor (vervuild) water vanuit de Oude Rijn kon
worden ingelaten, trad er weer verzoeting op. In de loop van de jaren nam ook het
gehalte aan nutriënten toe als gevolg van deze nieuwe inlaat en van de landbouw, de
toenemende recreatie en de toename van huishoudelijk en industrieel afvalwater. Door
deze veranderingen gingen de brakwatervegetaties achteruit en werden ze vervangen
door soorten als Bronmos, Groot blaasjeskruid en Grof hoornblad. In 1982 werd Groot
nimfkruid nog slechts in een heel beperkt gebied aangetroffen en Kranswieren in één
geïsoleerde sloot. Ten gevolge van doorgaande verslechtering van de waterkwaliteit
verdwenen in grote delen van het gebied uiteindelijk alle submerse waterplanten en
breidden vegetaties van draadwieren zich sterk uit.
Een dergelijke ontwikkeling heeft zich ook voorgedaan in de Weerribben, waar natuurwaarden achteruit gingen als gevolg van een verandering van de aanvoerbronnen en
eutrofiëring van het oppervlaktewater.
Doordat in de meeste gebieden door de inlaat van water een vast peil wordt gehandhaafd speelt verdroging door (grond-)waterstandsdaling een geringe rol. Een uitzondering vormt het Woldlakebos dat in 1949 is drooggelegd met het oog op de geplande
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ontginning als landbouwgrond, welke ontginning echter geen doorgang vond. Door een
forse peilverlaging van ongeveer 2 meter is de kragge-vegetatie op de ondergrond
komen te rusten en vervolgens verdroogd, hetgeen leidde tot een sterke verruiging en
verzuring.
Een belangrijke voorwaarde voor het lang aanhouden van de trilveenfase is de buffering
door kalkrijk grondwater en regelmatige overstroming voor de doorbreking van eventuele neerslagwaterlenzen. Door afname van de kwel of vermindering van de aanvoer van
gebufferd oppervlaktewater neemt de invloed van neerslagwater toe waardoor een
snelle 'veroudering' van het trilveen optreedt. Met name uit onderzoeken in de Weerribben en in het Vechplassengebied komt dit naar voren.
In de meeste gebieden vormt echter niet de vermindering van kwel en het zuurder
worden van het oppervlaktewater, maar de voortgaande successie de belangrijkste
oorzaak voor het droger en zuurder worden van de standplaats. Zoals aangegeven in de
paragraaf over vegetatieontwikkeling leidt de successie (verlanding) tot een afname van
de invloed van oppervlaktewater en een toename van die van neerslagwater. In het
verleden werd door het maaien van riet, inundatie van rietlanden en het graven van
petgaten de successie afgeremd. Nadat de resterende laagveenmoerassen onder
natuurbeheer zijn gekomen zijn deze ingrepen echter achterwege gebleven.
Vermesting van het oppervlaktewater en successie hebben geleid tot een sterke
nivellering van de variatie in standplaatsomstandigheden, waarbij nauwelijks nog goed
ontwikkelde watervegetaties voorkomen en de percelen zijn dichtgegroeid met moerasbos. Doordat in het vervuilde water geen verlanding meer kan optreden zijn er bovendien zeer scherpe grenzen ontstaan tussen water en land, en zijn waardevolle overgangsvegetaties (Krabbescheervegetaties, jonge trilveenvegetaties) vrijwel verdwenen.

7.4

Herstelmaatregelen

Tabel 7.2 (aan het einde van deze paragraaf) zet de mogelijke herstelmaatregelen in
laagveenmoerassen in schema. Zoals in de voorgaande paragrafen is aangegeven,
vormen de slechte oppervlaktewaterwaterkwaliteit en de toegenomen invloed van
neerslagwater de belangrijkste oorzaken voor de floristische achteruitgang van laagveenmoerasgebieden. Het is hierbij in de meeste gevallen moeilijk te kwantificeren in
hoeverre deze veranderingen samenhangen met veranderingen in de hydrologie of
worden veroorzaakt door waterverontreininging en natuurlijke successie.
Hydrologische herstelmaatregelen in laagveengebieden richten zich in de praktijk vooral
op het verbeteren van de waterkwaliteit. Hierbij gaat het om herstel van de effecten
van inlaat van vervuild water of van de effecten van toegenomen neerslagwaterinvloed
door vermindering van kwel en voortgaande successie.
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7.4.1 Tegengaan van de negatieve effecten van inlaat van water

Het tegengaan van de negatieve effecten van inlaat van gebiedsvreemd water is gericht
op het zoveel mogelijk beperken ervan dan wel het vooraf zuiveren van het water. Om
de inlaat van water te verminderen kan allereerst worden gedacht aan het doen
afnemen van de wegzijging door een vermindering van grondwaterwinning of door het
verhogen van peilen in aangrenzende polders. Voor het Vechtplassengebied is bijvoorbeeld nagegaan hoe door vermindering van de grondwaterwinning in het Gooi en het
inunderen van de Horstermeerpolder de inlaat van water in de plassen kan worden
verminderd. Het zal echter duidelijk zijn dat het daarbij gaat om zeer ingrijpende
maatregelen, die buiten de directe invloedssfeer van de terreinbeheerder liggen.
Een mogelijkheid die wel binnen de invloedssfeer van de terreinbeheerder ligt is het
stopzetten van de inlaat van water, waarbij dan geaccepteerd moet worden dat sterke
waterfluctuaties optreden, met in de zomer zeer lage waterstanden als gevolg van
wegzijging. De ervaringen die hiermee zijn opgedaan in het Naardermeer (110), de
Stobberibben en het Oosterschar (16) zijn niet onverdeeld positief. In het Naardermeer
werd in 1955 de inlaat van water gestaakt vanwege de vervuiling van het ingelaten
Vechtwater. In de relatief droge periode 1970-1985 leidde dit echter tot sterke
waterstandsfluctuaties en een sterke interne eutrofiëring, mogelijk veroorzaakt door de
toegenomen afbraak van organisch materiaal (Barendregt 1993). In de Stobbenribben,
een mesotroof trilveen in het zuidoosten van de Weerribben waarvan aanvankelijk werd
verondersteld dat het door kwel werd gevoed, is ter bescherming tegen het vervuilde
water een dam aangelegd om het veronderstelde opkwellende water vast te houden.
Dit bleek echter een onjuiste veronderstelling, en omdat het wegzijgende water onder
de kragge niet werd aangevuld leidde deze maatregel tot een zodanig daling van de
waterstand dat de aanvoer van het oppervlaktewater weer snel is hersteld (Jalink
1991). In het Oosterschar werd in 1988 de inlaat van water gestopt. Als gevolg
daarvan namen de waterstandsfluctuaties sterk toe en vielen de sloten 's zomers droog.
Inmiddels is hier een helofyenfilter aangelegd om gezuiverd oppervlaktewater in te
kunnen laten (Gieske et al. 1994).
Omdat de meeste laagveenmoerassen thans in wegzijgingsgebieden liggen is een volledige stopzetting van de inlaat van water in de meeste gevallen niet haalbaar, juist
vanwege de grote waterstandsfluctuaties die er het gevolg van zijn. Wel kan echter
worden overwogen om de inlaat van water te verminderen en zo geringe fluctuaties in
het waterpeil toe te staan. In het Naardermeer worden bijvoorbeeld peilfluctuaties tot
10 cm (Piek en Straathof, 1987) en in de Weerribben tot 8 cm beneden maaiveld toegestaan (mond.med. SBB). Welke peilfluctuaties maximaal aanvaardbaar zijn is niet
nader onderzocht.
In de meeste gevallen zal inlaat van water niet geheel voorkomen kunnen worden,
zodat het ook nodig is de kwaliteit van het ingelaten water te verbeteren. Hiertoe staan
verschillende mogelijkheden ter beschikking. De simpelste oplossing is overschakelen op
een schonere bron van inlaatwater. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de Weerribben door een
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aangepast inlaatregime toe te passen: meer water inlaten als het schoner is, en
bovendien slechts vanuit één punt. Daarnaast wordt in de Weerribben sinds kort ook
geëxperimenteerd om ter vervanging van de inlaat van oppervlaktewater, grondwater
op te pompen. Over eventuele veranderingen in de vegetatie als gevolg van de verbeterde waterkwaliteit is nog niets bekend (interne mededeling SBB).
Wanneer geen schonere bron van inlaatwater ter beschikking staat is zuivering van
inlaatwater het alternatief. Dit kan passief gebeuren door de aanvoerweg te vergroten
(Weerribben, Rottige Meente (13)), of door het water door een helofytenfilter te voeren
(Oosterschar). In het Naardermeer en het Botshol (100) wordt het water actief
gezuiverd middels een defosfateringsinstallatie. In het Naardermeer heeft dit in het door
inlaatwater beïnvloede gedeelte geleid tot een terugkeer van vegetaties van Kranswieren en Groot nimfkruid (Gieske et al. 1994). In hoeverre dit effect blijvend is is echter
onduidelijk. Het ingelaten water is weliswaar arm aan fosfaat, maar bevat veel sulfaat.
Dit kan leiden tot interne eutrofiëring door de stimulatie van de afbraak van organisch
materiaal en de verdringing van fosfaat uit ijzerfosfaatverbindingen (Smolders en
Roelofs 1993). Een dergelijke overmaat aan sulfaat vormt met name een probleem in
gebieden die vanouds met sulfaat-arm water werden gevoed.

7.4.2 Tegengaan van de toegenomen neerslagwaterinvloed

Op de overgangen tussen hoog- en laag-Nederland komen situaties voor waarin de
veenlaag direct op de zandgrond ligt en waar, althans in het verleden, sprake was van
kwel vanuit de aanliggende hogere zandgronden. Wanneer hier sprake is van verzuring
door het wegvallen van kwel ligt de prioriteit bij het herstellen van de kwelstroom tot in
de percelen.
In veel gevallen is de buffering van de terrestrische standplaatsen echter niet afhankelijk
van het grondwater maar van oppervlaktewater. In de meeste laagveenmoerassen zijn
voedselarme niet-zure standplaatsen gebonden aan een drijvende kragge waarin
menging van oppervlaktewater en neerslagwater plaatsvindt (zie paragraaf 7.2).
Vastgroeien van de kragge en dichtgroeien van sloten en greppels door natuurlijke
successie kunnen dan leiden tot een verminderde invloed van oppervlaktewater, en dus
een toegenomen invloed van neerslagwater.
Het opengraven van sloten en greppels kan voldoende zijn om de invloed van oppervlaktewater te vergroten. In de Weerribben heeft dit geleid tot terugdringen van de
verzuring en herstel van waardevolle vegetaties. Wanneer de kragge volledig is vastgegroeid is echter het graven van nieuwe petgaten de enige mogelijkheid om de vroegere
trilvenen te herstellen. Hiermee is bijvoorbeeld ervaring opgedaan in de polders
Westbroek en Tienhoven (Van den Broek en Beltman 1994).
De ervaringen met plaggen als beheersmaatregel zijn wisselend. In de Westbroekse
Zodden leidt plaggen in combinatie met drainage tot het terugdringen van de verzuring
(Beltman en Van den Broek 1993). Het onderzoek wees tevens uit dat alleen de
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combinatie van beide maatregelen succesvol was. Dit verklaart mogelijk de melding
door Van Wirdum voor de Weerribben, dat plaggen weinig effectief is tegen verzuring.
Daarnaast speelt mogelijk een rol dat de Westbroekse Zodden liggen in een kwelgebied,
en de Weerribben in een infiltratiegebied.
In meer natuurlijke laagveenmoerasgebieden spelen inundaties met oppervlaktewater
ongetwijfeld een belangrijke rol bij de instandhouding van zwak zure tot basische
milieus. Met inundaties van oppervlaktewater als middel om verzuring in de percelen
tegen te gaan is echter geen ervaring opgedaan, en gezien de slechte waterkwaliteit zijn
de mogelijkheden om daarmee te experimenteren ook beperkt.
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LAAG VEENMOERASSEN
OORZAAK

MOGELIJKE MAATREGELEN

Inlaat water

VERMINDEREN INLAAT WATER DOOR

OPMERKINGEN

VOORBEELDEN

TEGENGAAN WEGZIJG ING:
.hoogwaterzone langs rand gebied

de Wieden (47), Giethoorn (46)

.inundatie aangrenzende polders
(VERMINDERING INLAAT WATER DOOR

.Naardermeer (110), Oosterschar

TOESTAAN PEILFLUCTUATIES?)

(16)

grote fluctuaties, ervaringen niet positief

.Weerribben

beperkte fluctuaties, ervaring positief

ZUIVERING WATER DOOR:

Toegenomen regenwaterin-

•

defosfatering

•Naardermeer (110), Botshol (108)

risico's op interne eutrofiëring (door met

•

verlenging aanvoerweg

•Rottige Meente (13), Weerribben

name sulfaat) onvoldoende bekend

•

helofytenfilters

.Oosterschar (16), Nannewijd (11)

•

graven nieuwe petgaten

.Westbroek (94), Tienhoven,

vloed door vastgroeien kragge

Weerribben

(door waterstandsdaling of

oppervlaktewater dient van goede kwaliteit te zijn (mesotroof tot maximaal licht
eutroof)

natuurlijke successie)
•

vergroten contactoppervlak met opper-

vlaktewater door graven sloten en greppels
•

Verzuring door wegvallen
kwel

(plaggen?)

zie schraalgraslanden

•Limmer Diep (107), Ilperveld (108),
Weerribben
•Westbroekse Zodden (94),

oppervlaktewater dient van goed kwaliteit
te zijn
ervaringen met plaggen sterk wisselend;

Weerribben

bij drijvende kragge niet aan te bevelen

de Barten

speelt vooral in overgangszones tussen
hoog- en laag-Nederland (veen op zand);
problematiek verder gelijk aan verzuring
door wegvallen kwel in schraalgraslanden

Tabel 7.2

Overzicht van mogelijke herstelmaatregelen in laagveenmoerassen, met vermelding van voorbeeldgebieden.
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8

Hoogveen

8.1

Inleiding

8.1.1 Kenschets
Binnen de in hoofdstuk 7 beschreven moerasreeks vormt hoogveen de derde en laatste
fase. Hoogveen kan zich ontwikkelen tot een licht bollende, zich over een grote
oppervlakte uitbreidende hoogvlakte. Voor de wateraanvoer is dit veen volledig
afhankelijk van de lokale neerslag. Door de afvoerweerstand van het veen, dat boven de
omgeving verheven is, wordt het neerslagoverschot boven de regionale grondwaterspiegel vastgehouden.
Aan de randen van dergelijke plateauhoogvenen ontstaan slenken of ringen waarin
water stagneert. Aan deze randen, ook lagg-zone genoemd, vindt veelal menging van
regen- en grondwater plaats en ontstaan van hoogveen afwijkende milieus. Op de
hoogveenvlakte zelf ontstaan vaak enkele meertjes of kolken die plaatselijk als meerstal
worden aangeduid, zoals het Meerstalblok in het Bargerveen. In figuur 8.1 is een
schematische doorsnede van een plateauhoogveen gegeven met een meerstal en aan de
rand een Iagg-zone. Hoogveen kan ook op kleine schaal in oermoerassen en laagvenen
ontstaan op plaatsen waar regenwater stagneert, zoals in oude kraggen. Ook komen er
in de pleistocene delen van Nederland veel zogenaamde ring(hoog)veentjes voor. Deze
ontstaan in komvormige laagten zoals vennen en pingo-ruïnes, waarvan delen bedekt
zijn met een (drijvende) buit van hoogveenmossen (Van Wirdum, 1994).

Figuur 8.1

Schematische doorsnede van een plateauhoogveen (naar Van Wirdum, 1993b). De
gestippelde laag is de minerale ondergrond waarboven zich bosveen en vervolgens veenmosveen heeft ontwikkeld. Midden in de oppervlakte van deze laatste laag is de meerstal
aangegeven, en aan de zijkanten de lagg-zones.

8.1.2 Historische ontwikkeling
in het verleden is Nederland voor een groot deel bedekt geweest met plateauhoogvenen. Door zeespiegeirijzing en sedimentatie is met name tijdens het Subatlanticum
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(vanaf ongeveer 3000 BP) op natuurlijke wijze veel veen geërodeerd, met klei bedekt of
'verdronken'. Op de hogere zandgronden in noord, oost en zuid Nederland konden de
hoogvenen zich, buiten de invloed van de zee, verder ontwikkelen.
Tijdens de maximale uitbreiding van het hoogveen over ons land, aan het begin van het
Atlanticum, heeft wellicht meer dan één miljoen hectare (een derde) van Nederland een
hoogveenkarakter gehad (Van Wirdum, 1993). In de hogere delen van Nederland waren
het Boertangerveen (oostelijk deel van Groningen en Drenthe), de Peel in Brabant en
Limburg en de venen in oostelijk Overijssel de grootste hoogveen-complexen.
Menselijke ingrepen hebben ertoe geleid dat er thans vrijwel geen onaangetast, levend
plateau-hoogveen meer in Nederland voorkomt. Vanaf de vroege Middeleeuwen al zijn
hoogvenen geëxploiteerd als weidegrond en hooiland (bovenveencultuur) en voor de
teelt van boekweit. Hierbij werd het veen (licht) ontwaterd door begreppeling, en in het
laatste geval bovendien de bovenlaag van het veen verbrand, waarna er zonder bemesting een aantal jaren boekweit werd geteeld. Op plaatsen met onvergraven hoogveen,
zoals in het Fochteloërveen, is deze begreppeling nog aan te treffen.
Ook werd veen afgegraven, aanvankelijk op kleine schaal ten behoeve van turfwinning
voor eigen gebruik. Vanaf de 1 7e eeuw is de systematische en grootschalige vervening
op gang gekomen. Hierbij werden door het veen brede watergangen (wijken) gegraven
om het veen te ontwateren en de turfschepen het veen af te laten voeren. Na ontwatering kon het veen vanuit het 'droge' worden afgestoken. Naast turfwinning ging de
ontginning van de ondergrond een steeds belangrijker rol spelen. In veel gebieden, zoals
de huidige veenkoloniën werd het jonge veenmosveen (bolster) na turfwinning van het
oude veenmosveen op de zandondergrond teruggebracht. Menging met zand uit de
gegraven wijken leverde het zogeheten veenkoloniale dek op.
8.1.3 Huidige verspreiding
In figuur 8.2 is de verspreiding van hoog- en laagveen als gesteente aangegeven en de
ligging van de belangrijkste nog resterende belangrijkste hoogveengebieden (Van
Wirdum, 1 993b). De totale omvang van het huidige areaal hoogveen wordt geschat op
8000 tot 9000 hectare (Streefkerk en Casparie, 1 987; Van Wirdum, 1 993b) waarbij
echter ook alle gebieden zijn meegerekend waar nauwelijks hoogveen meer resteert
maar waar wel hoogveenachtige vegetaties of hoogveenbodemtypen voorkomen. De
omvang van levend hoogveen wordt op 160 hectare geschat (Van Wirdum, 1 993b).
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Figuur 8.2

De verbreiding van hoog- en laagveen aan of dicht aan de oppe, vlakte en de ligging van de
belangrijkste hoogveengebieden (Van Wirdum, 1 993b)
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8.2

Standplaats en vegetatie

8.2.1 Waterhuishouding
Ondanks de verheffing ervan boven de omgeving en de zeer hoge verdamping die bijna
gelijk is aan die van open water (Schouwenaars, 1993), kenmerkt levend hoogveen zich
door permanent natte, waterverzadigde, voedselarme en zure omstandigheden. Hoogveenvorming kan overal plaats vinden waar de klimatologische omstandigheden goed
zijn (temperatuur voldoende hoog en neerslagoverschot 100 tot 150 mm per jaar) en
het neerslagwater voldoende stagneert op de ondergrond (Proctor, 1995). Door de
voeding met neerstagwater ontstaat een voedselarme en zure situatie. De belangrijkste
standplaatsfactoren, vochtgehalte, nutriëntenaanbod en zuurgraad, worden binnen
hoogveenmilieus alle gereguleerd door de grondwaterhuishouding.
In een natuurlijke situatie heeft een hoogveen een aantal regulatiemechanismen
waardoor het natte, zure en voedselarme milieu in stand gehouden wordt. Een eerste
hiervan wordt verzorgd door de zogenaamde acrotelm: de bovenste laag van het
hoogveen die bestaat uit levende en recent afgestorven veenmossen. De acrotelm
reguleert de waterhuishouding via zogenaamde 'Mooratmung' (Streefkerk en Casparie,
1987). Bij een dalende grondwaterstand in de acrotelm daalt het oppervlak van het
veen mee en bij een neerslagoverschot gaat het veen weer omhoog, zodat de grondwaterstandsschommelingen ten opzichte van maaiveld gering zijn. De hoogteverschillen die
op deze manier optreden, bedragen zo'n 10 tot 15 cm maar zijn sterk afhankelijk van de
dikte van de acrotelm en het soort veenmossen.
Een ander regulatiemechanisme richt zich op de instandhouding van het zure milieu in
hoogvenen. Door volledige regenwaterafhankelijkheid ontstaat er in hoogveen een zuur
en voedselarm milieu. De veenmossen zelf zorgen bovendien voor extra verzuring door
kationen (met name calcium, magnesium en ijzer) op te nemen onder afgifte van
protonen (Andrus, 1986). Er zijn slechts weinig plantensoorten zodanig zuur-tolerant
dat ze met deze hoogveen-veenmossen kunnen concurreren.
Een derde regulatiemechanisme wordt gevormd door de onder de acrotelm liggende
catotelm (de rest van het veenlichaam), die bestaat uit afgestorven en samengedrukte
veenmossen. Deze laag is slecht doorlatend waardoor er nauwelijks wegzijging naar de
ondergrond plaats vindt en de natte situatie permanent gehandhaafd blijft.
Op langere termijn werken bovendien nog andere stabiliseringsmechanismen in hoogvenen. In langdurig natte perioden worden 'droogteresistente' veenmossen vervangen
door 'nattere' soorten en kunnen wijzigingen in het macro-reliëf optreden door 'Moorausbruch' (waarbij een geheel nieuw oppervlakte-afvoerstelsel tot stand komt).
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8.2.2 Nutriënten
Ook voor aanvoer van nutriënten is hoogveen afhankelijk van de atmosferische depositie, temeer omdat veenmossen geen 'echte' wortels hebben. In niet verontreinigde
natuurlijke omstandigheden is de aanvoer van zowel fosfor als stikstof gering, waarbij
waarschijnlijk meestal sttikstof beperkend is (Proctor, 1995). In gebieden met enige
luchtverontreiniging is fosfaat de beperkende factor. Zo blijkt dat in het zuiden van
Zweden, met N-deposities van 12 - 13 kg N/ha/jr (Verhoeven et al., 1994), een t osforlimitatie optreedt en in het noorden stikstoflimitatie (Aerts et al., 1992).

8.2.3 Vegetatie
Er is slechts een beperkt aantal planten dat onder de extreme omstandigheden van
zuur, nat en voedselarm hoogveen gedijt. Hierdoor is de soortendiversiteit in hoogvenen
gering en worden de vegetaties door hoogveen-veenmossen en enkele andere specialisten gekenmerkt. Een groot deel van de kenmerkende hoogveensoorten is met het
verdwijnen van het hoogveen zeldzaam geworden.
Plantengemeenschappen die kenmerkend zijn voor hoogveenmilieus behoren tot de
hoogveenslenken- of Scheuchzeria-klasse (Scheucherie tea) en de klasse van hoogveenbulten-gemeenschappen en vochtige heiden

(Oxycocco-Sphagnetea). Binnen de

Oxycocco-Sphagnetea is met name de gemeenschap van Eiico-Sphagnetum magellanici
kenmerkend voor hoogveenmilieus.
Algemeen gesproken kunnen in hoogvenen in de oorspronkelijke (Nederlandse) situatie
een aantal kenmerkende structuren worden onderscheiden met ieder hun kenmerkende
vegetaties (Jansen en Oosterveld, 1987). De lagg-zone, grenzend aan de minerale
omgeving en voedselrijker dan het hoogveen, heeft qua begroeiing het karakter van een
laagveen, het hoogveen zelf wordt gekenmerkt door een patroon van bulten en slenken
waarin veenmossen domineren. Op de bulten groeien met name soorten als Sphagnum
magellanicum, S. fuscum en S. rubellum. In de slenken groeien de soorten S. cuspidatum, S. pulchrum en S. auriculatum. Soorten die op de overgang van buIt naar slenk
groeien zijn S. recurvum en S. papillosum (Jansen en Oosterveld, 1987). Daarnaast
komen in hoogvenen dwergstruiken als Dop- en Struikheide (Erica tetralix en Calluna
vulgaris)

voor. Door de stabiele grondwaterstanden ontstaan zeer uitgesproken

gradiënten. Struikheide, een soort die inundaties niet kan verdragen, kan slechts op de
iets hoger gelegen plekken groeien. Op de wat lagere plekken groeien de veenmossen
die heel slecht tegen droogte kunnen. Ook Dopheide en soorten als Kleine Veenbes
(Oxycoccus palustris) bevinden zich in de wat nattere delen.
Het open water in meerstallen is atmotroof maar kan door inspoeling licht verrijkt zijn
met nutriënten. Plaatselijk vindt verlanding plaats door groei van Sphagnum cuspidatum, en na het ontstaan van een kleinschalig buIt- en slenkpatroon kunnen zich op de
drijvende veenmoslaag ook ander soorten vestigen. Door het zure karakter van het
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water is het koolzuurgehalte ervan laag, en vormt hier C de beperkende nutriënt
(Bloemendaal en Roelofs, 1988). Waar meerstallen voorkomen op plaatsen met de
minerale ondergrond dicht bij het veenoppervlak, zijn de vegetaties veelal minerotrafent
en worden soorten uit de Gemeenschap van Drijvende egeiskop (Sparganium angustifolium) samen met veenmossen en Witte waterlelie

(Nymphaea alba) aangetroffen.
Onduidelijk is of meerstallen op den duur geheel verlanden (Jansen en Oosterveld,
1987).

8.3

Verdroging

In voor bovenveen- en boekweitcultuur gebruikte hoogvenen is de bovenste veenlaag
vooral door begreppeling en verbranding verdroogd en veraard. In veel gevallen zijn deze
effecten daarna versterkt door nog veel verdergaande ingrepen ten behoeve van
turfwinning, waaronder met name de aanleg van een uitgebreid ontwateringssteisel van
greppels en wijken. Hierdoor daalde de oorspronkelijke grondwaterstand in het veen
sterk waarna het veen geheel of grotendeels is afgegraven.
Verlaging van de grondwaterstand in het veen leidt tot een verlaging van het vochtgehalte, een hoger aanbod van nutriënten en een stijging van de temperatuur in de
bodem. Meer triviale soorten, die vaak ook een hogere temperatuur nodig hebben om te
kiemen, worden door dergelijke ontwikkelingen bevoordeeld als deze tenminste niet
weer tot extreme omstandigheden leiden.
Veenmossen zijn wortelloos en sterven op 10 tot 30 cm beneden de wortettop af. Het
zijn in principe waterplanten die zich ten dele hebben aangepast aan het zuurstofrijke
milieu boven het veenwaterniveau, vooral ook om aan voldoende CO 2 te kunnen komen
(Bloemendaal en Roelofs, 1988). Het capillair transport in levend veenmos is beperkt,
zodat een geringe daling van de veenwaterstand tot een sterke afname van de capillaire
opstijging leidt, bij een daling van 20 - 40 cm al tot een afname tot 0 - 5% (Streefkerk
en Casparie 1987). Onder deze omstandigheden sterft levend veenmos af met als
gevolg structuurverlies, inklinking en het verdwijnen van de vochtbufferingscapaciteit.
Deze effecten worden versterkt doordat ontwatering de vestiging van diep-wortelende
soorten als Pijpestrootje (Molinia caerulea), Zachte berk (Betula pubescens) en Pitrus
(Juncus effusus) mogelijk maakt en de verdamping dus doorgaat.
De stijging van de temperatuur en de toename van het zuurstofgehalte in de bodem als
gevolg van een verlaging van de veenwaterstand, leiden tot een toename van de
mineralisatie zodat er meer voedingsstoffen vrijkomen. Door de lage pH en de hoge
C/N-verhouding van het organische materiaal is de toename van de voedselrijkdom
echter beperkt. Wel treedt er een verschuiving op in de dominante vorm waarin N
beschikbaar komt: van ammonium naar nitraat (zie hoofdstuk 3). Dit bevordert onder
andere de groei van Pijpestrootje.
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Een ander belangrijk effect van verdroging is de structuurverandering van het veen, dat
uitdroogt en inklinkt. Deze veranderingen zijn irreversibel en hebben grote gevolgen voor
de regeneratie-mogelijkheden van het veen. Het belangrijkste effect is, dat het veen niet
langer in staat is om grote hoeveelheden water op te nemen en vast te houden: de
'sponswerking' is verloren gegaan.
Door oxydatie-processen daalt de pH in het veen en in het veenwater; in verdroogd
veen is deze dan ook meestal veel lager dan in onvergraven veen (Money, 1995;
Pearsall, 1952). Zure regen stimuleert bovendien deze verzuring. Dat de zuurgraadverlaging zeer aanzienlijk kan zijn werd aangetoond door experimenteel onderzoek aan
verdroging van hoogveen door Pearsall (1952), waarvan enkele resultaten in tabel 8.1
zijn weergegeven. Bij de lage pH 3 in verdroogd hoogveen kan zelfs de groei van
acidofiele soorten als Veenpluis (Eriophorum angustifollum) worden geremd (Richards et
al. 1995).
Tabel 8.1

Zuurgraadverandering bij verdroging van hoogvean onder laboratorium-omstandigheden
(naar Pearsall, 1952).
pHop pHop
dag 1

dag 20

a basenarm broek-veen

5.6

4.6

b Jong Sphagn.zn-veen

4.9

4.0

c oud hoogveen

4.3

3.7

d amorf, geoxideerd veen

3.8

3.0

De gevolgen van grondwaterstanddaling zijn uiteindelijk een irreversibele aantasting van
het veenpakket en een verandering in vegetatiesamenstelling. In figuur 8.3 zijn de
effecten van verdroging in een aantal voorbeeldsituaties aangegeven, met daarbij de
herstelpotenties en te nemen maatregelen.
Oppervlakkige ontwatering leidt tot aantasting en meestal vernietiging van de bovenste
laag van levend veenmos. Het veen verliest hierdoor zijn zwel- en krimpvermogen waardoor de droogtegevoeligheid sterk toeneemt. Wanneer de ontwatering een beperkte
omvang heeft kan veenmosgroei zich in slenken handhaven. Indien de ontwatering
éénmalig en beperkt is, kan zich theoretisch na verloop van tijd weer veenmos vanuit
de slenken over het gehele gebied uitbreiden. In de praktijk wordt dit niet waargenomen
omdat door vestiging van met name Pijpestrootje en Zachte berk een eenmaal ingezette
ontwatering tot steeds verdergaande afbraak van het veen leidt.
De effecten van vervening verschillen naar de manier waarop er is afgegraven. Bij de
eerste 'wilde' verveningen (turfwinning voor eigen gebruik) groef men veenputjes tot
zover als de grondwaterstand toeliet, waarna de putjes ongemoeid werden gelaten.
Door toestroming vanuit de ontwaterde randen ontstond in de veenput zelf een iets
voedselrijker milieu dan in de omgeving. Hierin vond en vindt verlanding plaats door
diverse stadia van veenmosgroei waarbij zich eerst een deken van Sphagnum cuspidatum ontwikkelt.
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uitgangssituatie

acrotelrn

uitgangssituatie: • grondwaterstand 0 - 20cm onder veenoppervlak
• Mooratmung door zwel- en krirnpverrnogen van acrotelm en catotelm

catotelm

minerale

hpgrennelin

ettecten:

• verdroging acrotelm
• minder waterberging en snellere afvoer
• lichte mineralisatje

potenties:

• herstel acrotelm
• hernieuwde veenvorming vanuit oude situatie

maatregelen: • dempen of afdammen greppels
• afvoer nutriëntenoverschot

graven van een veenout

afgraven tot op zwartveen of restveen

:

-

- - - - -

effecten:

• verdroging omgeving veenput
• mineralisatie putrand
• eutrofiëring veenput door zijdelingse toestroming
• ontwikkeling van verlandingsvegetaties in veenputten

potenties:

• na verlanding van veenputten hernieuwde hoogveengroel

maatregelen:

• plaggen putranden

effecten:

• vernietiging acrotelm
• aanstating catotelm
• sterke mineralisatie, klink en eutrofiëring

potenties:

• nieuwe veenvorming vanuit open water, drijfsituaties (of tussen
polvorrnende vegetaties)

maatregelen:

• permanente inudatie
• afvoer nutnëntenoverschot

effecten:

• vernietiging acrotelm en catotelm
• daling grondwaterstand tot minerale ondergrond

potenties:

• alleen via laagveen

-

--

afgraven tot op rninerale ondergrond

maatregelen: • geen

graven veensplitting

effecten:

=-

Figuur 8.3

-

-

potenties:

maatregelen:

•
•
•
•
•
•
•
•

daling grondwaterstand tot in minerale ondergrond
vernietiging acrotelm en aanstasting catotelm
sterke verdroging en daardoor klink en eutrflëring
herstel catotelm
nieuwe veenvorrning
dempen of afdammen splitting (met zwartveen of folie)
afvoer nutriëntenoverschot
inundatie (zie bij afgraven tot zwartveen)

Een overzicht van ingrepen, effecten, herstelpotenties en herstel-maatregelen.
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Grootschalige, vlaksgewijze verveningen leidden tot een veel verdergaande aantasting
van het veen. De bovenste, levende veenlaag was ongeschikt voor turfbereiding en
werd als bolster of bonkveen aan de kant gezet. Daarna werd de onderliggende
veenlaag (zwartveen) tot op verschillende diepte afgegraven. De dikte van het resterende veenpakket (restveen) is sterk bepalend voor de hydrologische omstandigheden in
het veen na vervening. Bij een beperkt restveenpakket is de wegzijging van water naar
de ondergrond groot en vindt nauwelijks waterconservering plaats. In gebieden met een
dikker restveenpakket wordt het neerslagwater vaak via zijdelingse afvoer (greppels en
sloten) afgevoerd. De aard en diepte van de vervening, de begroeiing en daaraan
gekoppeld de nieuwe waterbalans van het gebied zijn sterk bepalend voor de mogelijkheden voor hoogveenregeneratie.

8.4

Vernatting

8.4.1 Ervaringen

In verschillende hoogveen-complexen worden vanaf het eind van de jaren '60 maatregelen uitgevoerd om ontwaterde en vergraven hoogveenrestanten te 'vernatten' met als
doel het herstel van veenvorming. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in veenvormende kerngebieden, veenrandgebieden en bufferzones.
Aanvankelijk was in veel gebieden, zoals het Fochtelooërveen, het Bargerveen en de
Engbertsdijksvenen, het beheer gericht op de instandhouding van de nog relatief gave
kernen. In het Bargerveen werd vanaf het moment van eerste aankoop in de jaren '60 al
begonnen met kleinschalige ingrepen zoals het dempen van greppels en afdammen van
wijken. In de loop van de tijd is de nadruk steeds meer komen te liggen op herstel en
uitbreiding van veenmosvegetaties op de vergraven delen. Vanaf dat moment zijn ook
buiten de hoogveenkern inrichtingsmaatregelen genomen.
Herstel en ontwikkeling van hoogveen kan op verschillende manieren benaderd worden,
samenhangend met de uitgangssituatie (Streef kerk en Casparie, 1 987):
-

vanuit laagveensituaties;

-

via witveen;

-

tussen pollenvegetaties.
vanuit open water;

-

via drijftilsituaties;

Vanuit laagveen
Hoogveenontwikkeling via laagveen benadert het sterkst de oorspronkelijk vorming van
de hoogveencomplexen in laaggelegen gebieden (holocene delen van Nederland en
beekdalen). Door de groei van het veen boven de regionale grondwaterstand ontstaat
vanzelf de regenwaterafhankelijkheid en daarmee het vereiste natte, zure en voedselarme milieu.
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In de huidige laagveengebieden komen wel situaties voor met hoogveenachtige
vegetaties zoals in verzurende trilvenen en zure berkenbroekbossen, maar de schaal
waarôp is doorgaans te beperkt en de wegzijging te groot om van kansrijke hoogveenvorming te spreken. Mede hierdoor bestaat er in deze situaties veelal een voorkeur voor
het instandhouden van laagveenmilieus in plaats van het stimuleren van een hoogveenontwikkeling.
In de randen van een aantal hoogveengebieden treedt, door herstel van de regionale
stijghoogte en verlaging van het maaiveld, weer kwel op waardoor mesotrofe condities
zijn ontstaan. Zo worden bepaalde delen van het Haaksbergerveen vermoedelijk gevoed
door kwelwater. Ook in de Engbertsdijksvenen komen door het herstel van de oorspronkelijke waterscheiding kwelsituaties voor. Op lange termijn zijn hier mogelijkheden voor
hoogveenontwikkeling vanuit een laagveen-situatie.
Via witveen
In licht tot matig ontwaterde maar niet vergraven hoogvenen ligt het herstel via het
resterende witveenpakket het meest voor de hand. In deze situaties is in principe
vernatting dan wel het tegengaan van verdroging voldoende voor regeneratie. Uit
modelonderzoek (Schouwenaars, 1 988) blijkt dat vernatting van jong veenmosveen
gunstige resultaten oplevert mits het witveenpakket niet te ver is ingeklonken of
veraard. In de praktijk blijkt een witveenpakket met voldoende berging niet of nauwelijks voor te komen, en vernatting dus zelden tot nieuwe veenmosgroei te leiden. Het
witveenpakket is te ver veraard en de oorspronkelijke veenmosvegetatie is geheel
vervangen door een vegetatie gedomineerd door Pijpestrootje. In de relatief gave kernen
van het Bargerveen en de Engbertsdijksvenen heeft het opheffen van de ontwatering
wel geleid tot een stop van verdere aftakeling van het veen.
Tussen pollenvege taties
Na vernatting wordt tussen pollen van Pijpestrootje op veel plaatsen een uitbreiding van
veenmos waargenomen, zoals het geval was in het Meerstalblok en op het Amsterdamse Veld (Bargerveen). Toch stierf hier alle veenmos weer af nadat het peil plaatselijk
met een halve meter was gedaald, en konden Berk en Pijpestrootje zich massaal ontwikkelen (Verkroost, 1993). Zij veroorzaakten door hun hoge verdamping een versterking
van de instabiele regionale grondwaterstand en te veel fluctuaties voor duurzame veenmosgroei.
In natuurlijke situaties zakt de grondwaterstand in hoogvenen niet lager dan 30 cm
beneden maaiveld (Streefkerk en Casparie, 1987; Verry, 1988). In veel vergraven
venen blijkt dat zelfs na afdamming de grondwaterstand in de zomer tot 1.0 m onder
maaiveld zakt. Vaak wordt de wegzijging naar de ondergrond als belangrijkste oorzaak
gezien, en de toename van Pijpestrootje als gevolg. Toch vormen vooral ongunstige
bodemeigenschappen als verminderd bergend vermogen, in combinatie met de doorgaande verdamping door Pijpestrootje een belangrijkere oorzaak van lage waterstanden
in gedegenereerde situaties. Zo wees onderzoek van Schouwenaars (1993) uit dat met
name Pijpestrootje door een intensief en diep wortelstelsel zelfs na droge perioden van
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een maand en een grondwaterstand lager dan 80 cm - maaiveld, in tegenstelling tot
veenmossen maximaal kan blijven verdampen. In dit licht lijkt het plaggen van gebieden
en daarna inunderen of zodanig vernatten dat Pijpestrootje totaal afsterft meer perspectief te bieden dan het op gang brengen van hoogveenvorming tussen pollenvegetaties.
In het Kootwijkerveen blijken verlanding en vestiging van veenmossen vooral succesvol
door een langzame stijging van het oppervlaktewaterpeil waardoor veenmossen zich
rondom de pollen van bestaande watervegetaties, Pitrus en Lisdodde zijn gaan ontwikkelen.
Via inundatie
Door het inunderen van het veen begint de hoogveenvorming vanuit een nulsituatie. Het
bestaande veenpakket dient hierbij alleen als isolerende ondergrond. De methode wordt
onder andere in gebieden als het Bargerveen, Haaksbergerveen, Engbertsdijksvenen en
Fochtelooërveen gerealiseerd door het dempen van sloten en greppels en de aanleg van
dammen. Afhankelijk van de ter plaatste beschikbare materialen worden de dammen
van zwartveen, zwartveen met witveen of van zand al dan niet met folie gemaakt.
Belangrijk hierbij is, te streven naar een constant waterpeil en een beperkte invloed van
wind en golfslag. Mede met het oog op buffering van waterstandsschommelingen is de
aanwezigheid van een aantal kleinere, niet te ver van elkaar liggende open wateren
gunstig, vooral als deze ook in de zomer nog water kunnen bevatten (Beets 1 989;
Schouwenaars, 1992 en 1995). De optimale oppervlakte en diepte van het open water
zijn een punt van discussie. Beets geeft als richtlijn voor de omvang een waterdiepte
van circa 0.5 - 0.6 m en een afstand tussen de dammen van zo'n 20 meter. Voor het
bepalen van de waterdiepte speelt vooral de wegzijging en verdamping in perioden met
neerslagtekort een rol. In perioden met neerslagoverschot moet er zoveel water worden
opgeslagen dat de compartimenten in de zomer niet droogvallen.
De ervaringen met deze vorm zijn in het Bargerveen nog niet zo gunstig. De verlanding
bij een geheel open water compartiment komt traag op gang. Op sommige plaatsen
ontwikkeld zich een drijflaag van Waterveenmos (Sphagnum cuspidatum) die met de
peilfluctuaties meebeweegt. Hoe de verdere ontwikkeling verloopt is nog onzeker. In
het Haaksberger- en Bargerveen is op enkele plaatsen waar de oligotrofe verlanding via
veenmossen niet op gang kwam, het water uit de compartimenten eenmalig afgevoerd.
Na een tweede inundatie bleek de verlanding via veenmossen wel op gang te komen.
Hoogveenontwikkeling vanuit open water doet zich in de Engbertsdijksvenen vooral
voor in de kleinschalig verveende delen met kleine slootjes en veenputten. Hier worden
op verschillende plaatsen dekens van Waterveenmos aangetroffen. Dichte matten
ontwikkelen zich tot nu toe nog niet.
Voor het niet of slecht op gang komen van hoogveenherstel vanuit open water werden
vaak genoemd een te voedselrijke situatie ten gevolge van veraarding en mineralisatie
en een te instabiel waterpeil (Anonymus, 1990). Een andere mogelijke oorzaak is
groeilimitatie door koolstof. Door de lage pH is het koolzuurgehalte van het water laag
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en is C de beperkende factor in het op gang brengen van hoogveenvorming in open
water, zoals uit onderzoek (Paffen, in Ganzevles, 1992; zie ook Bloemendaal en
Roelofs, 1988) is gebleken. Ook Money (1995) vond een vermindering van de groei van
veenmossen bij pH 3 in open water-experimenten, maar geeft helaas geen concentraties van CO 2 in het water waarbij dit optrad. Volgens Joosten (1995) vindt in (meer dan
0.5 m) diep, dystroof water vrijwel geen herstel van de veengroei plaats, en is zelfs de
afbraak van veen groter dan de opbouw.
Over het algemeen is de pH van oppervlaktewater in verdroogde hoogveengebieden al
zeer laag door de oxidatie van veen (zie par. 8.3). Daarbij komt nog het effect van zure
depositie, waardoor het evenwicht tussen koolzuur en (bi)carbonaat zo kan verschuiven
dat het grootste gedeelte van het koolzuur als kooldioxide ontsnapt.
In het Fochtelooërveen is de oppervlakte permanent open water, na damaanleg, sterk
toegenomen. Dit heeft geleid tot een sterke uitbreiding van de oppervlakte 'slenk'vegetaties met veel Veenpluis en Waterveenmos, wijzend op een permanent hoge waterstand. Binnen de dammenstructuur als geheel heeft een sterke toename plaatsgevonden
van Eenarig wollegras (Eriophorum vaginatum) en een uitbreiding van de hoogveensoorten als Lavendelheide (Andromeda polifoila), Sphagnum capilifolium en S. rubellum. Of
het totaal aan veenmossen is toegenomen is onduidelijk gezien de elkaar tegensprekende resultaten van pq's en detailkartering in de 'kern' (Altenburg et al., 1993). De
toename van hoogveensoorten duidt op een gemiddeld hogere waterstand, hoewel het
veelvuldig voorkomen van Eenarig wollegras wel wijst op een zekere schommeling in de
waterstanden.
Via drjftil/en
Een andere mogelijkheid is de verlanding via drijftillen. In principe geldt hier dezelfde
uitgangssituatie als bij verlanding vanuit open water, echter met het grote verschil dat
hier de aanwezige bolster is gaan drijven. Op deze drijvende bolster ontstaat een
gradiëntrijke uitgangssituatie met slenken en bulten, waarin door het meebewegen met
de peilfluctuaties geen sprake is van verdroging en zich snel veenmossen kunnen
vestigen.
In de Engbertsdijkvenen zijn geen positieve ervaringen opgedaan met veenmosontwikkeling op drijvende bolster: waar dit in het water is gebracht, zonk het na korte tijd.
In het Bargerveen echter zijn verschillende ervaringen met verlanding via bolster
gunstiger. Waar dit bleef drijven (wat ook hier niet altijd het geval was), ontstond een
gunstige uitgangssituatie voor veenmosgroei. Bij weinig verdroogd en gemineraliseerd
bolster begon de ontwikkeling direct met een dominantie van veenmossen, waar
verdroging en mineralisatie ernstiger waren ontstond een door Veenpluis gedomineerde
vegetatie.
Met name in veenputten met drijvende bolster verliep de veenmosontwikkeling snel.
Hierbij is ook waargenomen dat door langzame mineralisatie van de bolster kooldioxide
vrijkomt, dat vervolgens wordt omgezet tot koolzuur. Het effect hier weer van is dat de
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groeilimitatie door koolstof opgeheven en de pH van het water verlaagd wordt (Van
Leeuwen, 1991).
In het Haaksbergerveen beginnen veenvormende processen vooral in de diverse veenputjes via veenmos-drijftilsituaties (Corporaal, 1 973) Op de bodem van de putjes groeit
in eerste instantie Veenpluis waartussen zich Waterveenmos vestigt. Op deze drijvende
dekens van veenmos, die zich eerst horizontaal maar later ook verticaal uitbreiden,
verschijnen ook soorten als Sphagnum apicu/atum en S. flmbricatum. Door de uitbreiding en het toenemende gewicht zakt de deken naar beneden waardoor het oppervlak
nagenoeg op hetzelfde niveau blijft ten opzichte van de waterspiegel. Na enige tijd
verschijnen ook soorten als Sphagnum papilosum, Veenbes en Lavendelheide op de
drijftillen, en ontwikkelt zich er een zwak bulten-slenkenpatroon. Op de hogere plaatsen
verschijnen ook Dop- en Struikheide. Uiteindelijk zakt het veenpakket steeds dieper en
raakt vast aan de bodem. Op dat moment vestigt zich Pijpestrootje en ontwikkelt de
vegetatie zich naar een door Dopheide gedomineerde vegetatie, waarin zich Haarmossoorten (Polytrichum sp.) kunnen vestigen. Dit wijst er overigens op dat de wegzijging
naar de ondergrond ondanks het gevormde veenpakket nog te groot is.
Wanneer zich eenmaal een drijvende veenlaag heeft gevormd, gaat de verdere successie relatief snel. In het Haaksbergerveen hebben zich binnen een periode van twintig
jaar op veel plaatsen goed ontwikkelde hoogveenvegetaties gevormd met Sphagnum
magellanicum en Lavendelheide. Uit een door Joosten (1995) gegeven overzicht van
ervaringen in Duitsland en Engeland blijkt, dat dit inderdaad snel is: hier waren dertig
tot zestig jaar nodig voor een successie tot goed ontwikkeld hoogveen.
Een andere ontwikkeling deed zich voor op plaatsen waar een met Berken begroeid deel
van het terrein onder water werd gezet waardoor de bomen afstierven en de veenmospakketten (uit de moslaag of vanuit de drijftillen uit de veenputjes) gingen drijven.
Opmerkelijk is dat na verloop van tijd een verschil in vegetatiesamenstelling ontstond in
ogenschijnlijk gelijke compartimenten. Op sommige plaatsen vormden zich op de deken
van Waterveenmos bulten met onder andere Sphagnum magellanicum en Lavendelheide, terwijl elders de vegetatie gedomineerd werd door Eenarig wollegras zonder andere
hoogveenvormende veenmossen als Waterveenmos. Zorgelijk is hier de plaatselijk
massale opslag van Berken. Onduidelijk is of dit een remming of afbreken van de
hoogveenontwikkeling betekent, maar gezien de invloed op de totale verdamping moet
hiervoor wel gevreesd worden.
Door Money (1995) is ook geëxperimenteerd met kunstmatige 'drijftillen' van bamboe
en nylondraad, waarop een voorspoedige (eerste) veengroei bleek plaats te kunnen
vinden.
De bevinding dat herstel van de veengroei het snelst gaat vanuit kleinschalige veenputjes komt overeen met die van Joosten (1995). Hij wijst echter ook op het gevaar dat bij
verdergaande successie een te grote wegzijging naar de ondergrond de ontwikkeling
naar hoogveen alsnog kan stoppen. Zolang er sprake is van een drijvende veenlaag kan
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dit 'trilveen' de waterbewegingen volgen en is de grondwaterstand ten opzichte van het
maaiveld zeer stabiel. Wanneer echter de veenput is dichtgegroeid, is dit niet meer het
geval en nemen de grondwaterstandsfluctuaties sterk toe, zoals waarschijnlijk het geval
is in het Haaksbergerveen. Dit geeft nogmaals aan dat ecosysteemherstel alleen goed
mogelijk is wanneer de externe (hydrologische) condities weer zijn hersteld.

8.4.2 Conclusies
De uitgangssituaties bij het herstel van hoogveenontwikkeling verschillen naar gelang
de aard en de geschiedenis van het betreffende terrein (groot- of kleinschalige vervening), maar overal staat het vasthouden van het regenwater centraal. In vrijwel alle
gevallen is Waterveenmos de eerste soort die zich vestigt na vernatting. Voor de groei
daarvan is het noodzakelijk dat het terrein niet langdurig droogvalt. Met name in de
periode mei tot september leidt het droogvallen van een periode langer dan één maand
tot onherstelbare schade. In de periode september - oktober is dit minder kritisch omdat
dan de verdamping geringer is en de veenmossen door de vorming van dauw voor hun
wateraanvoer minder afhankelijk zijn van het grondwater (Schouwenaars, 1992).
Met hoogveenontwikkeling vanuit open water zonder meer zijn tot nu toe beperkte
resultaten geboekt. Met name in de Engbertsdijksvenen blijkt de verlanding vanuit
(grootschalige) open watercomparimenten traag te verlopen. Hoewel dit een van nature
traag verlopend proces is, is het ook mogelijk dat de uitgangssituatie voor veenmosgroei ongunstig is. Mogelijk is het water te mineraal- en nutriëntrijk of is het koolzuurgehalte te laag, waarbij het laatste het meest zal voorkomen.
Omdat het niet mogelijk blijkt om onvergraven veen via vernatting weer tot leven te
brengen, is permanente inundatie in veel gevallen toch de enige mogelijkheid. Bij
inundatie moet een zo groot mogelijke oppervlakte onder water worden gezet om
zodoende droogvallen van het veen en bosopslag tot een minimum te beperken. Het
maken van kleine compartimenten of het graven van veenputten waardoor de verstoring door windwerking gering en de lengte van de oevers relatief groot is, biedt de
beste kansen.
De meest succesvolle regeneratie vindt momenteel plaats in het Haaksbergerveen en in
het Meerstaiblok in het Bargerveen. Met name in het Haaksbergerveen waar veenmosgroei in veenputten reeds op gang was gekomen, vond na inundatie vanuit de bolster
een snelle kolonisatie door Waterveenmos plaats. Plaatselijk is de successie al gevorderd tot het stadium met 'echte' hoogveenvegetaties met Sphagnum magellanicum en
Lavendelheide.
Verlanding vanuit veenputten en daarna compartimentsgewijze inundatie lijkt in
gebieden zonder drijvende bolster een goede methode om snel hoogveenvorming op
gang te brengen. Het graven van veenputten of slenken voorafgaand aan inundatie,
zoals dit op een aantal plaatsen reeds gebeurt, lijkt daarom een goede methode.
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Een risico is dat wanneer de veenputten geheel zijn dichtgegroeid met veen, er door te
sterke wegzijging naar de ondergrond alsnog grondwaterstandsfluctuaties ontstaan die
niet meer getemperd kunnen worden door een drijvende veenlaag die de waterbeweging
volgt.
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HOOG VEEN
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-
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-

vanuit drijftillen
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van witveen
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Diep
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Tabel 8.2

Op korte termijn (enkele tientallen jaren) geen
hoogveenherstel mogelijk

Mogelijke herstelmaatregelen in hoogveengebieden met vermelding van voorbeeldgebieden.

ander doel stellen (buy, natte of droge heide)

Schraallanden

9

SchraaHanden

9.1

Inleiding

9.1.1 Een algemene kenschets van schraaigraslanden
De huidige natte schraalgraslanden zijn ontstaan op de natte plaatsen in onder meer
beekdalen en het laagveengebied, waar de mens voor zijn landbouw-activiteiten open
omstandigheden heeft gecreëerd en in standgehouden. Door de slechte begaanbaarheid
en bereikbaarheid en door de regelmatige overstroming, was slechts een extensief agrarisch gebruik ervan als hooiland mogelijk. Decennia-, zo niet eeuwenlang, zijn ze rond
eind juli gemaaid en soms nabeweid, en niet of slechts licht bemest.
Onder dit beheer van constante afvoer van organisch materiaal ontwikkelden zich de
halfnatuurlijke schrale graslanden, gekenmerkt door natte, zwak zure tot neutrale en
voedselarme tot maximaal matig voedselrijke omstandigheden. In deze omstandigheden
hebben zich in de loop van de tijd halfnatuurlijke plantengemeenschappen ontwikkeld
met daarin soorten uit verschillende meer natuurlijke vegetatietypen zoals heischrale
graslanden en kalkarme en kalkrijke moerassen (Westhoff 1993a). Zij worden gekenmerkt door soortenrijke vegetaties met een relatief groot aantal zeldzame soorten.
Schraallanden komen op veel verschillende plaatsen in ons land voor. Ze worden vooral
aangetroffen in beekdalen, in terreindepressies en langs stuwwallen in hoog (pleistoceen) Nederland, op overgangen van stuwwallen naar het laagveengebied en in het
laagveengebied zelf. Ook in natte duinvalleien en laagveenmoerassen kunnen schraalgraslanden voorkomen, maar voor de bespreking hiervan wordt verwezen naar de
respectievelijke hoofdstukken 6 en 7.
De specifieke standplaatsomstandigheden in de halfnatuurlijke schraalgraslanden zijn
vooral afhankelijk van de waterhuishouding. Daarnaast speelt het hooiland-beheer een
belangrijke rol door een continue afvoer van organisch materiaal en de remming van de
successie.
Een van de belangrijkste kenmerken van de soortenrijke schraalgraslanden is, dat ze
voorkomen op goed zuurgraad-gebufferde bodems, bij een zwak zure tot neutrale pH. In
dergelijke omstandigheden heeft zich een toplaag kunnen vormen met goed verteerd
organisch materiaal (van het mull humus-type). Deze buffering wordt in schraallanden
op de zandgronden van pleistoceen Nederland teweeggebracht door toestromend
bicarbonaatrijk kwelwater, in de laagveengebieden van Holoceen Nederland door
inundaties met oppervlaktewater. Incidenteel komen ook op klei-op-veen-bodems
schraallanden voor, waar naast het grond- of oppervlaktewater ook het kation-uitwisselingscomplex een rol zal spelen in de buffering van de standplaats.
Sinds enkele decennia zijn de schraallanden overal sterk achteruitgegaan: zo ze niet zijn
verdwenen, hebben ze meestal veel aan kwaliteit en waarde ingeboet. Bovendien zijn
NOVthema.9
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de resterende schraallanden in de grote meerderheid der gevallen gereduceerd tot (zeer)
kleine oppervlakten, hetgeen ze extra kwetsbaar maakt.
Het meest tekenend voor deze achteruitgang is het areaal van blauwgraslanden. Dit
omvatte vroeger in Nederland waarschijnlijk vele tienduizenden hectaren, maar is
tegenwoordig teruggedrongen tot op een fractie hiervan. Schaminée (1993) schat de
restanten van deze ontwikkeling op ongeveer veertig terreinen met in totaal dertig ha
goed ontwikkeld blauwgrasland. Figuur 9.1 geeft een beeld van de veranderingen in de
verspreiding van blauwgraslanden.
Cirsio-Molinietum

1981 - heden
1920 - 1950 (opname)
•

1951 - 1980: eventueel ook
vroeger (opname)

•

1981 - heden: eventueel ook
vroeger (opname)
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Figuur 9.1

Veranderingen in de verspreiding van blauwgraslanden tussen 1920 en heden (uit Schaminée
1993).
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De oorzaken van deze achteruitgang liggen in de ontwikkelingen in de landbouw: met
name ontwatering, peilbeheer en gebruik van kunstmest, maakten het mogelijk de lage
produktieniveaus te verhogen. Bovendien werden andere, vooraf minder continue
beheers- en teelttechnieken steeds belangrijker werden. Ook hebben drinkwaterwinningen en ruilverkavelingen in de omgeving vaak geleid tot verdroging en verzuring van
de schraalgraslanden.

9.2

Een onderscheid in schraalgraslanden

9.2.1 Onderscheid naar standplaatsen en vegetatie
De door de hydrologie bepaalde standplaatsomstandigheden van schraaigraslanden
kunnen verschillen naar gelang het volume van het toestromend grond- of oppervlaktewater, en vooral de concentratie ervan aan zuurgraadbufferende stoffen (calciumbicarbonaat). Deze eigenschappen beïnvloeden via waterverzadiging en zuurgraad de
mineralisatie en dientengevolge de voedselrijkdom. De mesotrofe omstandigheden in
deze systemen worden vooral teweeggebracht en onderhouden door beperking van de
fosfaat-beschikbaarheid door binding ervan aan Ca of Fe, en minder door N-limitatie
(Kemmers 1990).
Binnen de beperkte grenzen ervan zal hierdoor ook de produktiviteit van de schraalgraslanden verschillen, hetgeen zich weerspiegelt in de vegetatie. Op grond hiervan kunnen
drie 'typen' onderscheiden worden. Deze 'typen' zullen vaak naast elkaar voorkomen in
gradiënten met overgangen van het ene naar het andere 'type', maar ook bijvoorbeeld
naar drogere of schralere vegetaties (als heide) of naar meer voedselrijke graslanden. In
de korte bespreking hieronder zijn de produktie-gegevens ontleend aan Yerli (1970) en
Kronisch (1975), als vermeld in Grootjans (1985b). Figuur 9.2 geeft weer hoe de drie
belangrijkste typen, het natte bloemrijke hooiland, het blauwgrasland en de kleine
zeggen-vegetaties, zich hydrologisch, bodemkundig en landschappelijk tot elkaar en tot
andere gemeenschappen verhouden.
Het meest bekend en bedreigd zijn de zogeheten b/auwgras/anden. Zij worden gekenmerkt doordat ze in de winter enige tijd plas-dras staan en in de zomer oppervlakkig
kunnen uitdrogen (grondwaterstand vier tot vijf decimeter onder maaiveld; Hosper
1984a), en voedselarme, zwak zure tot neutrale omstandigheden en dus een lage
produktiviteit kennen. Jaarlijks gemaaid bedraagt de N-mineralisatie 0-1 5 kg per ha per
jaar, niet gemaaid tot 30-40 kg N (vooral als nitraat) per ha per jaar. Blauwgraslanden
zijn zeer soortenrijke vegetaties die behoren tot de associatie van het Cirsium-Moilnietum, waarvan het aspect wordt bepaald door Pijpestrootje (Molinia caeru/ea) en Zeggesoorten (Carex spp.). Kenmerkende soorten zijn onder meer Spaanse ruiter (Cirsium
dissectum), Blauwe, Blonde en Vlozegge (Carex panicea, C. hostiana en C. pulicaris),
Klokjesgentiaan (Gen tiana pneumonan the) en Veldrus (Juncus acutiflorus).
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drie typen van schraalgrasland-vegetaties. Ontleend aan Kemmers

(1986). Dotterbloemhooilanden zijn te associëren met koopveen- en poldervacggronden, blauwgraslanden met poldervaag-, madeveen- en beekeerdgronden, en Kleinezeggen-graslanden met
beekeerd- en veldpodzolbodems.

Door Schaminée (1993) worden vier sub-associaties onderscheiden die gerelateerd
kunnen worden aan verschillen in abiotische factoren en geografische verspreiding.
Tabel 9.1 geeft een overzicht van de soorten die voor de subassociaties kenmerkend
zijn.
*

Het C-M nardetosum komt op pleistocene zandgronden voor, vaak op beekdalflanken op de overgang van de heide naar het beekdal zelf, waar locale kwel een
grote rol speelt in vochthuishouding en buffering. Deze subassociatie is verwant
aan het Nardo-Galion van de heischrale graslanden.
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*

*

*

Het met de Parvocaricetea van de kalkarme moerassen verwante C-M peucedanetosum wordt aangetroffen in laagveenmoerassen. Hier speelt oppervlaktewater
vaak een grotere rol.
Op plaatsen met basenrijke kwel komt het

C-M parnassietosum voor. Deze
subassociatie heeft veel soorten gemeen heeft met het Caricion davaiianae van
kalkrijke moerassen.
In het C-M typicum ontbreken kenmerkende soorten.

Tabel 9.1

Subassociaties van het Cirsio-Molinietum en hun kenmerkende soorten (ontleend aan Schaminée 1 993)
C-M nardetosum
Tandjesgras
Fijn schapegras
Borsteigras
Liggend waistro
Hondsviooltje
Klauwtjesmos s.l.

C-M peucedanetosum
Melkeppe
Hennegras
Ronde zonnedauw
Waterdrieblad
Veenmossorten

De bloemrjke natte hoollanden van het

C-M parnassietosum
Moeraswespenorchis
Parnassia
Vleeskieurige orchis
Brede orchis
Vetbiad
Grote muggenorchis
Breed wollegras
Groenknolorchis

C-M iypicum
hiervoor
genoemde
soorten
ontbreken

Caithion palustris

(Dotterbloem-verbond)
worden gekenmerkt door bloemdragende soorten waaronder de Dotterbloem (Caitha
palustris) en komen voor op de meer voedselrijke plaatsen met een neutrale tot
basische zuurgraad. De buffering wordt vaak in stand gehouden door grondwater, maar
in laag Nederland en langs de benedenlopen van de beken ook door inundaties met
oppervlaktewater.
Zij vormen de relatief produktiefste schraaigraslanden. In natte vorm ligt de N-mineralisatie op 25-70 kg N (ammonium) per ha per jaar. De drogere vorm heeft een hogere
mineralisatie van 45-1 70 kg N als nitraat en is eigenlijk niet op te vatten als schraalgrasland maar is een vegetatie die gaat in de richting van een vochtig, voedselrijk hooiland. Ter vergelijking: in een werkelijk Glanshaver-hooiland werd 130-160 kg N
(nitraat), in Brandnetelvegetaties 1 5 5-307 kg N (nitraat) per ha per jaar gemeten.
De meest voorkomende in het Dotterbloem-verbond thuishorende gemeenschappen zijn
de Veidrus-associatie, de Bosbies-associatie en de Associatie van Waterkruiskruid en
Trosdravik. Als kenmerkende soorten kunnen behalve de naamgevende soorten
genoemd worden Echte koe koe ksbloem

(L ychnis f/os-cucuh),

Hol pijp

(Equisetum

fluviatile), Melkeppe (Peucedanum palustre), Tweerijige zegge (Carex disticha), Moerasstreepzaad (Crepis pa/udosa) en Kleine valeriaan (Va/eriana dioica).
Kleine zeggengemeenschappen (Caricion curto-nigrae)

zijn korte vegetaties waarin
Kleine zeggesoorten een vooraanstaande rol spelen. Zij komen voor waar naast beter

gebufferd, ook atmoclien (neerslag-)water een rol speelt in de grondwaterhuishouding.
Schraalgraslanden van dit type zijn de meest zure, voedselarme en dientengevolge
minst produktieve. De mineralisatie bedraagt 0-13 kg N per ha per jaar, vooral in de
vorm van ammonium.
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9.2.2 De schraallanden in pleistoceen Nederland
In pleistoceen Nederland komen nog relatief veel schraalland-complexen voor in de
beekdalen van Drenthe, Friesland, Twente, Gelderland, Noord-Brabant en midden
Limburg voor, bijvoorbeeld langs de Drentse Aa, het Reestdal, de Elperstroom en de
Dommelbeemden. Zij hebben onder de veenlaag een zandbodem en staan onder invloed
van min of meer diep grondwater. In Drenthe, Friesland en Twente bevindt zich vaak
ook keileem in de ondergrond, waarover grondwater van meer locale aard toestroomt.
Op deze overwegend kalkarme bodems is de buffering van de standplaatsen in schraalgraslanden vooral afhankelijk van de aanvoer door het kwelwater van bicarbonaat.
Bovendien zorgt de kwel ervoor dat de indringing van neerslagwater in de bodem
beperkt blijft. Op standplaatsen waar infiltratie van neerslagwater overheerst en
daarmee de bufferende werking van grondwater ontbreekt, treedt verzuring op en
kunnen Kleine-zeggen- en uiteindelijk natte heide-vegetaties ontstaan. Afhankelijk van
de verhouding tussen infiltratie en kwel en de kalkrijkdom van het grondwater kunnen
er meer of minder goed ontwikkelde gradiënten ontstaan van natte heide naar heischrale graslanden (locale kwel) en soortenrijke blauwgraslanden en dotterbloemhooilanden
(onder invloed van regionale kwel).
De grondwaterstand in beekdal-schraallanden die onder invloed staan van kwel
kenmerkt zich door een langdurige plas-dras situatie, gevolgd door een min of meer
oppervlakkige uitdroging. Figuur 9.3 geeft als voorbeeld de duurlijnen van de Lemselermaten, een middenstrooms gelegen schraalgrasland in Overijssel op een lemig-zandige
bodem met een humeus dek van 1 5-25 cm (Jansen et al. 1993).
De grondwaterhuishouding is in de beekdalen niet overal dezelfde: hoe dichter bij de
oorsprong, hoe Weiner de invloed van lithoclien (diep) grondwater en hoe groter die van
atmoclien neerslagwater. Naar de benedenloop wordt de invloed van de diepe kwel
groter, en bovendien die van inundaties met beekwater. Van de boven- tot de benedenloop heeft zich op de minerale bodem in de beekdalen een steeds dikkere, tegen de
flanken uitwiggende organische laag gevormd van goed verteerd materiaal. Er is dus
vaak sprake van een sequentie van humeuze beekeerdgronden tot madeveengronden.
Haaks op de lengterichting van het dal, van boven aan de flank naar de beek toe, is ook
sprake van een gradiënt in bodem en standplaatsfactoren: van meer atmoclien naar
meer lithoclien grondwater en van (haar- en veld-)podzolen via (goor- en beek-)eerdgronden naar (made-)veen.
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Figuur 9.3

Duurlijnen van vier verschillende peilbuizen in middenstrooms gelegen blauwgraslanden in de
Lemselermaten (Overijssel) in een enigszins verdroogde situatie; oorspronkelijk lagen de laagste
standen hoger (naar Jansen et al. 1993).

Op deze manier vormen de beekdal-standplaatsen in beide richtingen een gradiënt van
(droog-) vochtig, (zwak) zuur en voedselarm naar nat, basisch en matig voedselrijk.
Zoals figuur 9.4 aangeeft, volgen de vegetaties deze gradiënt: Heide- en Kleine zeggenvegetaties langs de meer voedselarme, zure bovenloop en bovenop de flanken, gevolgd
door Blauwgraslandvegetaties onder invloed van toestroming van kaikrijke kwel in de
middenloop en halverwege de flanken, en Dotterbloemhooilanden op plaatsen waar bovendien vaak sprake is van inundaties met oppervlaktewater. Goed ontwikkelde beekdaigraslanden worden aangetroffen aan de randen van het Drentse Plateau (als langs de
Drentse Aa) en in Noord-Brabant (langs de Dommel, de Beerze en het Merkske).
Standplaatsen waar sprake is van diepe kwel bevinden zich niet alleen in de beekdalen,
maar ook in laagten en depressies tussen dekzandruggen of op de flanken van stuwwallen. Voorbeelden hiervan zijn Punthuizen, het brongebied van de Mosbeek, het Brecklenkampse veld (alle rond de stuwwal van Ootmarssum), het Stelkamspveld en het Wisselse veen. Vaak lijkt de grondwaterhuishouding hier op die van beekdalgraslanden, maar
zoals figuur 9.5 aangeeft is dit niet altijd het geval. De duurlijnen in deze figuur van een
blauwgrasland te Punthuizen laten zien dat de plas-dras situatie hier korter duurt en de
laagste grondwaterstand vrij diep ligt, wat wijst op een meer locaal kwelsysteem.
Doorgaans hebben deze schraallanden de vorm van Kleine zeggen-gemeenschappen en
(zeer soortenrijke) Blauwgraslanden. Op plaatsen met basenrijke kwel komen zeer locaal
nog kalkmoerassen (Caricion davaiianae, Parnassio-Caricetum pulicaris)

voor, zoals in

het brongebied van de Mosbeek (Van der Linden 1988). Voor Dotterbloemhooilanden
zijn de omstandigheden met alleen toestroming van lithoclien grondwater vaak te arm.
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Veel soortenrijke blauwgraslanden en trilvenen kwamen vroeger ook op de overgangen
tussen laag en hoog Nederland, van zand- naar veengronden voor. Restanten van dergelijke schraalgraslanden zijn te vinden in de Gelderse Vallei (de Hel en de Bennekomse
Meent). Ook in de Langstraat kwamen zeer soortenrijke schraallanden voor (den Dulver,
het Labbegat), die echter door het wegvallen van kwel zijn gedegenereerd.
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(ontleend aan Grootjans 1 985a).
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Figuur 9.5

Duurlijnen van het blauwgrasland

(Cirsio-Molinietum orchietosum) in Punthuizen (Overijssel)

(naar Jansen et al. (1 993).

9.2.3 De schraallanden in holoceen Nederland
In holoceen Nederland komen schraallanden met name voor in laagveengebieden vaak in
de vorm van boezemlanden in het Friese en het Utrechtse en Zuid-Hollandse veenweidegebied. Voorbeelden zijn de schraallanden langs de Meije, in polders als de Krimpenerwaard, en de Blaugerzen bij Akmarijp. De waterhuishouding wordt hier (oorspronkelijk)
bepaald door inundaties met oppervlaktewater, hetgeen overigens ook het geval is in de
benedenlopen van beekdalen. De buffering van de standplaats wordt in stand gehouden
door de bicarbonaatrijkdom van het inunderende water, zoals bijvoorbeeld in de
boezemlanden langs de Meije. Door peilbeheersing vinden overstromingen echter
nauwelijks meer plaats en op plaatsen waar overstromingen nog wel mogelijk zouden
zijn wordt dit in het kader van het terreinbeheer tegengegaan om in verband met een
eventuele vermesting door het sterk vervuilde oppervlaktewater. Een voorbeeld hiervan
vormen de Smalbroeken in Noord-Brabant, waar zelfs retentie-bekkens zijn aangelegd
om overstromingen met het eutrofe Beerze-water te voorkomen.
Anders dan in hoog Nederland, gaat het hier om inzijgingssystemen waarin het aangevoerde water wegzijgt naar het grondwater en de lager gelegen polders. Soms, (in de
zomer, kennen ze langs de oevers locale kwel vanuit het oppervlaktewater (Spieksma et
al. 1994). De inundaties van boezemlanden zorgden voorheen, bij vrije toe- en afstroming van het water, voor een langdurige winter-waterstand aan of boven maaiveld. In
de zomer was er sprake van een oppervlakkige uitdroging. Figuur 9.6 geeft als voorbeeld de duurlijnen van de Wyldlanden, een boezem-schraaigrasland in Friesland.
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Figuur 9.6

Duurlijnen van het blauwgrasland (Cirsio-Molinietum argostietosum) in de Wyldianden (Friesland). Ontleend aan Jansen et al. (1993).

Het inunderende oppervlaktewater is Vrij kalkrijk en zorgt daardoor voor buffering en
dus voor gunstige zuurgraad-omstandigheden voor schraallandvegetaties. Omdat het
oppervlaktewater bovendien altijd al (licht) voedselrijk is geweest, is er ook sprake van
een toevoer van voedingsstoffen. Door gedeeltelijke omvorming (omkading) in de vorige
eeuw van met name boezemlanden tot zomerpolders, is de vrij-af waterende oppervlakte
sterk beperkt met als gevolg dat de invloed van neerslagwater groter is geworden.
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Waterhuishouding en vegetatie in een boezemschraalland (ontleend aan Hosper 1 984a)

Schraallanden
In de schraallanden bevinden zich Dotterbloemhooilanden op de oevers, die Vrij door het
inunderende vrij voedselrijke water bereikt worden. Daar'binnen', in de zomerpolders of
anderszins moeilijker voor het oppervlaktewater bereikbare percelen, is de invloed van
neerslagwater veel groter en bevinden zich blauwgraslanden in een wat soortenarmere
vorm van het C-M peucedanetosum, en (overgangen naar) schralere vegetaties. Figuur
9.7 geeft een beeld van de hydrologie en daarmee samenhangende vegetaties van
boezemschraallanden.
Ook op klei (op veen) komen soms schraalgraslanden voor, als bijvoorbeeld in de
Veenkampen en de Kikker langs de Zouwe-boezem in Zuid-Holland. De waterhuishouding van deze systemen wordt eveneens gestuurd door inundaties met oppervlaktewater. De zuurgraadbuffering komt echter niet alleen tot stand door de buffercapaciteit
van dat water, maar ook door het kation-uitwisselingscomplex in de kleibodem.

9.3

Verdroging

9.3.1 Oorzaken
Waar schraalgraslanden in pleistoceen Nederland verdrogen, gebeurt dit meestal door
ontwatering in de omgeving en de daaropvolgende verstoring van de regionale hydrologie. Diepe grondwateronttrekking (drinkwaterwinning), versnelde afvoer van neerslagwater en vergrote verdamping (door bebossing) in het inzijgingsgebied leiden tot een
verminderde stijghoogte, en diepe ontwateringssloten vangen het grondwater weg.
Beekkanalisaties en regulering van het oppervlaktewaterpeil leiden er vooral benedenstrooms in de beekdalen bovendien toe, dat de overstromingsfrequentie afneemt.
Schraallanden in holoceen Nederland, met name ook de boezemlanden, zijn in de laatste
decennia door omkading vaak omgezet tot (winter-)polders en diep-ontwaterd (Hosper
1 984a). Periodieke inundaties komen hier niet meer voor, en de schraallanden die zich
hier bevonden zijn geheel verdwenen.
In de middels lagere kaden tot zomerpolders omgevormde schraallanden (als de Grutte
Griene aan het Sneekermeer en de Wolwarren aan de Wijde Ee (Spieksma et al. 1 994))
zijn de inundaties door een op de landbouw gericht (lager) peilbeheer verminderd. In de
enkele vrije boezemlanden die nog over zijn, als de Zoute Poel aan het Sneekermeer en
een boezemland aan De Leijen (Spieksma et al. 1 994) is in enkele gevallen nog sprake
van een Vrije inundatie. In De Leijen was vroeger sprake van kwel vanuit het Drents
Plateau, maar deze heeft zich tegenwoordig verplaats naar de aanpalende polders.
Bijna overal in de boezemlanden, vrij of niet, zorgen het lage streefpeil en de diepontwatering in nabijgelegen polders voor een verlaging van grondwaterstand, zoals
figuur 9.8 duidelijk maakt. Waar nog wel sprake is van (winter-)inundaties, worden de
fluctuaties in de grondwaterstand door de lagere (zomer-)peilen in de omgeving groter.
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Figuur 9.8

Seizoensverloop van de grondwaterstand in de Wyldlanden. Ontleend aan Hosper (1 984b).

9.3.2 Effecten op de standplaats
Verzuring is het belangrijkste effect van grondwaterstandsdaling en afname van de
kwelstroom in grondwater-afhankelijke schraaigraslanden. De oorzaak is de verminderde
aanvoer van zuurgraadbufferende stoffen en de toegenomen invloed van neerslagwater,
leidend tot uitputting van het uitwisselingscomplex. Waar door locale maaiveidsverlaging, verdichting van de bodem of dichtgroeien van greppels neerslagwater minder snel
oppervlakkig afgevoerd kan worden en dus stagneert, wordt de verzuring nog versneld.
Tenslotte veranderen bij grondwaterstandsdaling in deze natte humeuze en veengronden, de reducerende omstandigheden ten gevolge van de verbeterde aeratie in oxyderende. Door oxydatie van met name sulfide en ammonium (nitrificatie) worden sulfaat
en nitraat gevormd en neemt de hoeveelheid zuur-ionen toe (Roelofs et al. 1993).
Ook bij het wegvallen van overstromingen treedt verzuring op door de afgenomen aanvoer van bufferende stoffen uit het oppervlaktewater en de toegenomen invloed van
neerslagwater. Zoals onder andere de ervaringen in de Wyldianden leren, is de inzijging
van het in de winter gevallen neerslagwater des te sterker naarmate de boezem- en
polderpeilen in de zomer lager zijn (Grootjans et aL z.j).
In niet meer geïnundeerde schraallanden waar het oppervlaktewater via sloten wordt
ingelaten, spelen de verzuringseffecten van verdroging een met de afstand tot de sloot
toenemende rol. Als het oppervlaktewaterpeil lager is dan de grondwaterstand, dus
meestal in de winter met een periodiek neerslagoverschot, infiltreert het neerslagwater
(zie figuur 9.9). In de zomer, als er door verdamping een neerslagtekort is, is de situatie
bij een constant peilbeheer andersom en zijn de verzuringseffecten althans langs de
oevers en sloten kleiner door indringing van oppervlaktewater. Wat verder naar het
centrum van de percelen is dit tegenwicht weer verdwenen. Er ontstaan daardoor
smalle rand-zones waarin blauwgraslandsoorten zich kunnen handhaven. Een voorbeeld
hiervan vormen de schraallanden langs de Meije, waar in een strook van ongeveer vijf
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meter uit de sloot in de zomer sprake is van invloed van indringend oppervlaktewater.
Op in deze strook gelegen plag-plekken komen nog (of weer) soorten voor als Blonde,
Blauwe en Geelgroene (Carex hostiana, C. panicea, C. oederi ssp. oedocarpa), Spaanse

ruiter, Klokjesgentiaan, Kleine zonnedauw (Drosera intermedia), Moerasviooltje (Viola
palustris) en Struikheide (Calluna vu/gans). Meer naar binnen in het perceel staan alleen
maar zuur-tolerantere Kleine zeggen-vegetaties staan naast, facies-vormend, Pijpestrootje, Borstelg ras (Nardus stricta) en Veenpluis (Eniophorum angustifo/ium).

zomer
neerslagtekort

winter
neerslagoverschot

I

I

slool

Figuur 9.9

Herkomst van het grondwater in niet-geïnundeerde boezemlanden in zomer en winter.
Donker: geïnfiltreerd regenwater. Licht: geïnfiltreerd regenwater.
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Uiteindelijk leidt verzuring tot een vermindering van de mineralisatie: naarmate de
omstandigheden zuurder zijn verloopt de afbraak van het organisch materiaal minder
volledig, met accumulatie van ruwe humus als gevolg. Bij sterke verzuring zal de
nitrificatie afnemen, en de NH 4 /NO 3 -ratio weer stijgen (Roelofs et al. 1993), waarbij
stikstof (meer specifiek nitraat) de beperkende nutriënt wordt. Volgens (Spieksma et al.
1 994) neemt de fosfaat-oplosbaarheid door verzuring toe, hetgeen dan echter door de
N-Iimitatie geen eutrofiërende effecten zou hebben.
Aeratie leidt ook in schraalgraslanden (als in veen-standplaatsen) via een betere
mineralisatie van organisch materiaal tot veraarding en inklinking en dus tot maaiveldsdaling. De eutrofiëring als gevolg van een verhoogde aanreiking van nutriënten na
mineralisatie wordt in (nog) geïnundeerde schraallanden versterkt door de toegenomen
nutriëntenlast van het nu vaak van het IJsselmeer afkomstige boezemwater (Spieksma
etal. 1994).
Verzuring in schraalgraslanden op klei op veen als gevolg van het wegvallen van
inundaties zal minder snel voorkomen. Weliswaar neemt ook hier de invloed van
neerstagwater toe, maar uitputting van het (aanvankelijk met basenverzadigde) kationen-uitwisselingscomplex duurt lang. Een eventuele verzuring van de standplaats zal
dus lange tijd uitblijven.

9.3.3 Veranderingen in de vegetatie
Tabel 9.2 geeft een voorbeeld van veranderingen in een Cirsio-Mollnietum-vegetatie in
de Elperstroom gedurende twaalf jaar, waarbij in het vijfde jaar van deze periode de
grondwaterstand begon te dalen. Figuur 9.10 geeft van deze periode de duurlijnen. De
tabel laat zien dat karakteristieke soorten na deze daling achteruitgingen of verdwenen.
Soorten van drogere, meer voedselrijke en ook van zuurdere omstandigheden of meer
tolerante soorten namen daarentegen toe.
Door deze processen zullen veel van de kenmerkende soorten, en ieder geval de meer
zeldzame, uit de schraalgraslanden verdwijnen. Als eerste zullen de soorten die zijn
aangepast aan natte omstandigheden (hygrofyten) door de verminderde vochtvoorziening en verbeterde doorluchting van de bodem verdwijnen. In het gunstigste geval
worden ze teruggedrongen tot restpopulaties in refugia in bijvoorbeeld sloten, greppels
en hun oevers en andere plaatsen waar sprake is van infiltratie.
Tabel 9.2

Veranderingen in een Cirsio-Molînietum-vegetatie in de Elperstroom gedurende twaalf jaar, voor
en na een grondwaterstandsdaling in 1971 (ontleend aan Grootjans 1 985a; weergegeven is een
deel van de aangetroffen soorten; a = afgenomen; v = verdwenen; t = toegenomen); zie ook
figuur 9.10.
Blauwe zegge
Blonde zegge
Tweehuizige zegge
Vlozegge
Vroege zegge
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Figuur 9.10 Duurlijn-bundels voor de standplaats van de vegetatie in tabel 9.9 vöÔr en né een ingreep in de
hydrologie in 1971 (respectievelijk grijs (i) en gearceerd (ii)). Ontleend aan Grootjans 1985e.

In het algemeen uiten de veranderingen zich in een verhoging van de biomassa-produktie (zie tabel 9.3). De vegetaties van schraaigraslanden zullen dan ook vervangen
worden door meer concurrentiekrachtige en sneller groeiende en hogere soorten van
drogere en meer voedselrijke omstandigheden. Deze soorten beslechten vervolgens ook
de concurrentie om licht in hun voordeel, zodat de oorspronkelijke nutriëntenlimitatie
overgaat in licht-limitatie.
Tabel 9.3

Biomassa-produktie (peak standing crop) in ton/ha in vier jaar in een nat, vochtig en verdroogd
Dotterbloem-hooiland (naar Grootjans 1985e)

jaar

produktie (ton/ha)
nat
vocht verdroogd

1976
1977
1978
1979

2.9
2.6
3.4
2.8

3.4
2.9
3.5
3.3

4.6
6.3
5.4
4.9

Afhankelijk van de uitgangssituatie en de vochttoestand kan de vegetatie-ontwikkeling
de kant opgaan van meer produktieve of van meer zuur tolerante vegetaties. In de van
oorsprong al meer voedselrijke Dotterbloemhooilanden (ook wel in de blauwgraslanden)
kunnen onder natte, eutrofe omstandigheden (bij eutroof veen met grondwaterstandsfluctuaties of door inundaties met voedselrijk water) Riet- of Rietgras-ruigten ontstaan.
Als de bodem meer humeus is dan venig en de omstandigheden vochtig (minder nat),
kan mineralisatie en verzuring leiden tot Kamgras- en Witbol-graslanden (Van der Hoek
en Van der Schaaf 1988).
Als in blauwgraslanden sprake is van een verschuiving van regionale naar locale kwel of
van stagnerend neerslagwater zal er geen grondwaterstandsdaling optreden maar zijn
het eerst en vooral de verzurende effecten die de vegetatie sturen in de richting van
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zuurdere Kleine zeggengemeenschappen, heischrale graslanden en eventueel zelfs heide
en hoogveenachtige vegetaties. Deze 'zuurdere' vegetaties zullen slechts in een
verarmde vorm verschijnen (Van Leeuwen 1954, Altenburg en Wymenga 1992),
waarbij facies-vorming van soorten als Pijpestrootje, Moerasstruisgras (Agrostis canina)
en Biezeknoppen (Juncus conglomeratus) heel goed mogelijk is.

9.4

Vernatting

9.4.1 Maatregelen voor hydrologisch herstel
Maatregelen die in dit kader genomen kunnen worden staan samengevat in tabel 9.4
aan het einde van dit hoofdstuk. Pogingen om verdroogde grondwater-gevoede systemen in pleistoceen Nederland te herstellen moeten uiteraard in de eerste plaats gericht
zijn op het herstel van de oorspronkelijke hydrologie. Waar 'fundamentele' maatregelen
niet of onvoldoende uitvoerbaar zijn, zijn enkele alternatieve mogelijkheden voor vernatting. De te nemen maatregelen moeten echter niet alleen een verhoging van de grondwaterstand beogen maar zeker ook herstel van de zuurgraadbuffering. In geval van
kwel-afhankelijke systemen betekent dit dat ook de kwelstroom hersteld moet worden.
In het verleden heeft men zich er vooral op toegelegd de grondwaterstand te herstellen,
waartoe vaak gebruik is gemaakt van waterconservering. Deze herstel-ingreep had
echter eerder een averechts effect omdat er vooral neerslagwater mee werd vastgehouden zodat de schraalgraslanden alsnog verder verzuurden. Voorbeelden hiervan zijn de
ontwikkelingen in de Elperstroom, de Veenkampen (83), het Korenburger Veen (67) en
de Bennekomse Meent (82) (Dijkgraaf et al. 1 993; Van der Hoek en Van der Schaaf
1988). Op deze laatste wordt hieronder wat dieper ingegaan.
In een omkaad gedeelte van de Bennekomse Meent (Schouwenberg et al. 1991) leidde
waterconservering tot een vergroting van de waterstandsfluctuaties. Hierbij werden
lange inundatie-perioden afgewisseld met droge perioden, tijdens welke er een sterke
mineralisatie plaatsvond. In deze droge perioden kon neerslagwater tot diep in het
profiel doordringen, zodat het grondwater rijker werd aan sulfaat, armer aan bicarbonaat en vooral zuurder (pH 4,7 in de bovenste laag). In een ander perceel waar nog wel
steeds sprake is van kwel aan het maaiveld bleef de zuurgraad zwak zuur (pH 5,1).
Herstel van het blauwgrasland met de daarbijhorende standplaatsomstandigheden is in
het eerste perceel dan ook uitgebleven.
Omdat in de lagere delen van het omkade perceel neerslagwater stagneert is hier de pH
lager dan in de hoger gelegen delen. In het andere, grondwatergevoede perceel is dit
juist andersom: kwel speelt in de lagere delen immers een grotere rol. De effecten van
waterconservering gaan dus verder dan verzuring alleen: zuurgraad-gradiënten kunnen
erdoor omgekeerd worden.
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Om niet alleen de grondwaterstand te verhogen maar tegelijkertijd de essentiële zuurgraadbuffering te herstellen, zijn in hoofdstuk 4 enkele meer effectieve subregionale
maatregelen genoemd. De keuze voor een bepaalde maatregel wordt uiteraard mede
bepaald door de mogelijkheden die de locale situatie biedt.
Verhogen van de locale stijghoogte
Een eerste groep van maatregelen is gericht op het vergroten van de kwelinvloed in de
wortelzone door te voorkomen dat de kwelstroom wordt afgevangen. Voorwaarde voor
het op deze manier verhogen van de locale stijghoogte is, dat de stijghoogte van het
diepere grondwater nog dicht bij maaiveldsniveau ligt. De kern van deze maatregelen zal
bestaan uit het dempen van diepere sloten of het opzetten van slootpeilen. Ook door de
waterpeilen in de nabije omgeving op te zetten en zo een grondwater-bufferzone in te
stellen (eventueel samen met de vorige ingreep) wordt de locale stijghoogte verhoogd
en zal de kwel in het gebied zelf toenemen.

1989
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grondwatemiveau

regionale grondwater stroming
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Figuur 9.11 Veranderingen in de hydrologische situatie ten gevolge van herstel-ingrepen in het Verbrande
Bos te Staverden (ontleend uit Roelofs et al. 1993).
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In het Verbrande Bos bij Staverden (77) zijn met succes maatregelen genomen om de
locale stijghoogte te verhogen, door het peil in een met kwelwater gevoede hoofdwatergang op te zetten door middel van het plaatsen van stuwen in 1989 en het dempen
van de meeste ontwateringssioten (De Graaf et al. 1994). Figuur 9.11 geeft weer hoe
de grondwaterstromingen veranderden als gevolg van deze ingreep. Reeds drie jaar na
de ingrepen was de van vroeger bekende zonering in het terrein weer terug en ontwikkelden zich in de herstelde kwelzone onder andere weer blauwgrasland(-achtige)
vegetaties.

situatie voor 1970

situae tijdens 1970- 1981

/
am
situatie na 1981

Figuur 9.12 Veranderingen in de hydrologische omstandigheden in de Elperstroom. Respectievelijk de
oorspronkelijke situatie (voor 1 970); situatie met ontwatering door verdiepte hoofdsloot
ondanks dam (tussen 1970 en 1981); herstelde kwelvoeding door opgezet slootpeil (na 1981).
Schuin gearceerd: keileem; kruiselings gearceerd: damlichaam. Ontleend aan Zeeman (1986).

Ook in de Elperstroom zijn met succes ingrepen uitgevoerd nadat was gebleken dat
waterconservering averechts werkte. Ontwatering van het gebied door een verdiepte
hoofdsloot werd bestreden met behulp van een in de jaren zeventig aangelegde, niet
doorlatende dam aan de binnenzijde (zie figuur 9.12, midden). Hierdoor werd de
grondwaterstand in het natte seizoen aanzienlijk hoger, maar in de zomer zakte ze nog
diep weg. Door het lage slootpeil werd ondanks de dam nog teveel water afgevangen,
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zodat de neerslag-invloed nog groot bleef en de buffering niet hersteld kon worden. Pas
toen het peil in de sloot -in 1981- werd opgezet, kwam hieraan een einde en was er
ook in de zomer sprake van een bufferende kwelstroom (Zeeman 1986).
Verlagen van het maaiveld
Bij onvoldoende stijghoogte van het grondwater kan het stijghoogteverschil vergroot
worden door het maaiveld af te graven en zo te verlagen. Deze maatregel is toegepast
in het Labbegat in de Langstraat in Noord-Brabant. In dit voorheen rijke kwel-afhankelijke veengebied aan het einde van een grondwatersysteem, waren geen mogelijkheden
om de weggevallen kwel terug te brengen tot in het maaiveld. Ervaringen hier (zie
bijlage gebiedsbeschrijving Labbegat) hebben uitgewezen dat het niveau tot waar
afgegraven moet worden, zeer nauw luistert. Dit moet goed in overeenstemming zijn
met de actuele stijghoogte en wel zodanig dat het maaiveld zich onder of minimaal op
het niveau van de stijghoogte van het eerste watervoerende pakket bevindt.
Inunderen met oppervlaktewater
Voor de schraalgraslanden in holoceen Nederland die voor de zuurgraadbuffering oorspronkelijk afhankelijk zijn van inundaties met oppervlaktewater, de benedenstroomse
delen van beekdalen en boezemlanden, zouden de inundaties hersteld moeten worden.
Hiervoor is meestal een soepeler waterpeilbeheer nodig dat (winter-)inundaties,
desnoods met behulp van (natuur-)technische middelen, weer toestaat. Deze maatregelen winnen aan effectiviteit als ook in het achterliggende polderland de peilen
verhoogd kunnen worden, om afstroming te voorkomen. Een groot nadeel is echter, dat
de kwaliteit van het oppervlaktewater tegenwoordig vaak te voedselrijk is. Als alternatief wordt daarom wel inlaat van water toegepast, waarbij gezorgd wordt voor een zo
groot mogelijke contactzone tussen oppervlaktewater en oever door de weg te verlengen die het water af moet leggen voordat het het betreffende gebied binnenkomt.
Als het grondwater in kwelafhankelijke systemen niet meer langs de natuurlijke weg
aan het maaiveld gebracht kan worden, is inunderen met bicarbonaatrijk (en schoon)
oppervlaktewater of oppompen en vervolgens inlaten van grondwater een alternatief.
Tussen inlaten van water en inundaties bestaat een belangrijk verschil wat betreft de
beïnvloeding van de wortelzone: in het eerste geval zal dit alleen gebeuren in de
nabijheid van een watergang, in het tweede over het gehele geïnundeerde perceel.
Gebruik van oppervlaktewater hierbij is alleen het overwegen waard voor de in de
vorige alinea besproken systemen. Toepassing bij van oorsprong zwak gebufferde
systemen is af te raden. Hiervoor brengt de maatregel niet alleen risico's met zich mee
door de hoge nutriëntenlast van het water maar ook (vooral) door de te sterke bufferende werking ervan, die kan leiden tot een toename van de mineralisatie en verruiging.
Injectie van grondwater
In de Veenkampen (83), een van de zeldzame voorbeelden van (voormalig) schraalgrasland op klei, is grondwater van 50 meter diepte opgepompt en met drains op 30
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cm onder maaiveld gebracht (Schouwenberg et al. 1991). Doordat op deze manier de
wortelzone in een heel perceel wordt bereikt, kan deze ingreep beschouwd worden als
een kunstmatige vorm van kwel. Als (noodzakelijke) aanvullende maatregel werd het
perceel omkaad om het ingelaten grondwater vast te houden, en ondiep begreppeld
voor afvoer van neerslagwater. De resultaten waren gunstig: de zomergrondwaterstand
was veertig cm hoger dan in een belendend, alleen omkaad perceel, en de buffercapaciteit van de bodem hoger, zonder dat dit overigens tot uiting kwam in pH-verschillen.
Wellicht geeft dit aan dat dit voorbeeld niet typerend is voor de effecten op de
zuurgraadbuffering vanwege de rol van (klei-)bodem in de buffering.
In Engeland is deze methode zeer geschikt gebleken voor experimenteel onderzoek naar
de invloed van kalkrijk grondwater op de standplaats (Wheeler mond. meded.). Vanwege het wel zeer kunstmatige karakter, de verstoring door het noodzakelijke grondverzet
en niet te vergeten de kosten lijkt de methode echter minder geschikt voor praktijksituaties.
Inlaat van water
Als het grondwater niet tot aan het maaiveld gebracht, of inundaties niet hersteld
kunnen worden, kan inlaat van water worden toegepast. Hierbij moet worden bedacht
dat met de inlaat van oppervlaktewater de oorspronkelijke standplaatsomstandigheden
slechts in zeer beperkte mate kunnen worden hersteld.
In de eerste plaats blijft de invloed van het ingelaten ruimtelijk beperkt tot een smalle
strook langs de sloten (Spieksma et al. 1994). Zo blijft de doordringing van het inlaatwater in de schraallanden langs de Meije beperkt tot de stootranden, zodat herstel zich
dan ook alleen daar voordoet. In centra van de percelen kon de verzuring niet verholpen
worden door stagnatie en vorming van neerslagwaterlenzen. In feite konden deze
effecten steeds sterker worden omdat de maaiveldsdaling door klink in drogere perioden
ongehinderd doorging en er een steeds diepere kom ontstond waarin neerslag kon
stagneren.
Een tweede probleem bij inlaat vormt weer de kwaliteit van het oppervlaktewater, dat
meestal (indirect) afkomstig is van de grote rivieren. Vooral de nutriënten- en sulfaatlast
van deze wateren is tegenwoordig meestal te hoog en veroorzaakt interne en externe
eutrofiëring in deze voedselarme systemen. Meermalen in het verleden zijn al weinig
positieve ervaringen opgedaan met inlaat van oppervlaktewater bij herstel van schraalgraslanden, als de ontwikkelingen in de Bennekomse Meent (82) en in de Bruuk (73) en
Brecklenkamp hebben aangetoond (Van der Hoek en Van der Schaaf 1988, Schouwenberg et aL 1991). Inlaat van water zou daarom alleen overwogen moeten worden als
laatste alternatief, wanneer andere hydrologische buffermechanismen (kwel, overstromingen) niet hersteld kunnen worden én het in te laten water eerst gezuiverd kan
worden. Dit kan passief of actief gebeuren. In het eerste geval is dit mogelijk door het
v66r instroming in het perceel door helofytenfilters (de Wyldlanden; 7) of langs een
verlengde stroombaan te geleiden (Den Dulver; 136, schraallanden langs de Meije) en
zo bezinking en biologische verwijdering mogelijk te maken, in het tweede geval via
bijvoorbeeld defosfateringsinstallaties. Hierbij moet wel in het oog gehouden worden
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dat ook de calcium-concentratie van het water kan verminderen, zoals het geval was na
passage van het voor de Wyldlanden aangelegde helofytenfilter (Grootjans et aL z.j.)
Herstel van de regelmatige inundaties behoorde in de schraallanden langs de Meije niet
tot de mogelijkheden, zodat werd overgegaan tot inlaat van het water uit de Meije. Ter
verbetering van de sinds lange tijd verslechterde kwaliteit daarvan, wordt het eerst
anderhalve kilometer door een ringsloot om het terrein geleid. Proefnemingen aan water
en vegetatie hebben aangetoond dat de positieve effecten hiervan aanzienlijk zijn: het
verschil in waterkwaliteit tussen de punten waar het water van de Meije de 'zuiveringssloot' en waar het water de 'interne sloten' ingaat, is groot. Omdat een groot deel van
de nutriënten wordt opgenomen door de vegetatie, brengt deze aanpak wel met zich
mee, dat de sloot op gezette tijden moet worden geschoond.
Locale infiltratie en kwel van bicarbonaatrijk oppervlaktewater
De slechte waterkwaliteit vormt minder een probleem wanneer door infiltratie van
oppervlaktewater locale bicarbonaatrijke kwelsystemen ontstaan. Hoewel het hier gaat
om zeer lokale kwelsystemen is door de kalkrijkdom van het Maaswater de uitwerking
op standplaatsfactoren en vegetatie vergelijkbaar met die bij regionale kwel.
In Noord-Brabant en in de Belgische Kempen zijn op een aantal plekken -door toevalsituaties ontstaan waar kalkrijk Maaswater vanuit kanalen infiltreert en in een nabijgelegen natuurgebied weer opkwelt. Een voorbeeld vormt Den Opslag, waar water uit het
Wilhelminakanaal (Noord-Brabant) in de kanaalberm weer uittreedt. Hier hebben zich
blauwgraslandsoorten als Spaanse ruiter, Vlozegge en Moeraskarteiblad (Pedicu/aris
palustris) kunnen vestigen die door verdroging en intensivering inmiddels uit het
omringende gebied zijn verdwenen (Smit en Stooker 1982). Een ander voorbeeld vormt
het Buitengoor in België, waar zich temidden van zure heidevegetaties een blauwgrasland is ontstaan door infiltratie van Maaswater vanuit een nabijgelegen sloot (Boeye et
al. 1995). In de Grote Moost (155) (Limburg) is een vergelijkbare zuiveringsweg bij
toeval ontstaan, doordat Maas-water hier na infilteratie in de dijk als locale kwel
uittreedt. In een latere instantie werd het oppervlaktewater hier alsnog direct aangevoerd, hetgeen alsnog tot verruiging leidde (Cals et al. 1 993; Roelofs mond. meded.).

9.4.2 Aanvullende beheersmaatregelen

Plaggen
Vernatting met behulp van calcium- en/of bicarbonaatrijk, gebufferd water leidt tot
herstel van het buffercomplex in de bodem, en zo tot een afname van de zuurgraad.
Waar verdroging heeft geleid tot ophoping van ruwe humus zal terugkeer van gebufferd
water aanvankelijk juist leiden tot eutrofiëring. Door de mildere zuurgraad wordt immers
de mineralisatie gestimuleerd waardoor meer nutriënten vrijkomen.
De meest voor de hand liggende maatregel om de dreigende mineralisatie van opgehoopt organisch materiaal te voorkomen is, deze laag te verwijderen door middel van
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plaggen. Juist in de vaak kleine en kleinschalige schraalland-systemen op pleistocene
gronden is het bij plaggen van het grootste belang, de schaal van het terrein te volgen:
niet te omvangrijke vlakken, en indien mogelijk ook gespreid in de tijd. Het gaat er
hierbij niet alleen om de abiotische gradiënten in het terrein te behouden, maar ook de
diasporen in de bodem. Omdat het bij schraallanden vaak gaat om geïsoleerde kleine
terreinen, zal een geschikte externe diasporenbron zelden aanwezig zijn. Alle succes
hangt dus -zeker in eerste instantie- af van de potenties die het gebied zélf heeft, welke
potenties dan ook zorgvuldig gewaarborgd moeten worden.
Begreppelen
Herstel van de kwel heeft alleen zin als het grondwater ook kan doordringen tot in de
wortelzone. Als een oppervlakkige afvoer van neerslag- en opkwellend grondwater
ontbreekt, zullen zich bovenop het grondwater neerslaglenzen vormen. Om de negatieve gevolgen hiervan te voorkomen is ondiepe begreppeling noodzakelijk.
Bij plaggen moet men bedacht zijn op het 'badkuip'-effect: dat omliggende perceelsdelen of gebieden, die immers relatief hoger zijn komen liggen, naar de geplagde delen
afwateren. Hier kan conservering van neerslagwater plaatsvinden, zodat deze ingreep
tot verzuring kan leiden. Hier moet dus gezorgd worden voor oppervlakkige afvoer van
neerslagwater door middel van brede, ondiepe greppels.
Dit was onder meer het geval in de schraallanden in het Korenburgerveen (67) (Dijkgraaf et al. 1993), waar het maaiveld door afplaggen met 10 tot 15 cm werd verlaagd.
Hierdoor nam de kwelstroom toe, maar werd ook het aandeel van neerslagwater in het
grondwater groter, met uiteindelijk toch verzuring als gevolg. Pas door afvoer van het
neerslagwater via ondiepe begreppeling heeft het kalkrijke kwelwater de wortelzone
kunnen bereiken, waarna de Ca-bezetting van het adsorptie-complex binnen één groeiseizoen toenam tot 90% en de pH van 4,4 naar 5,1, en de nutriëntenvoorraad aanzienlijk afnam.

9.5

Biotisch herstel

Waar in (voorheen) kwel-afhankelijke systemen de invloed van dieper grondwater weer
(bijna) op het oude niveau is teruggebracht, en voldaan is aan de andere hierboven
genoemde voorwaarden, zijn de uiteindelijke resultaten wat betreft de vegetatie vaak
positief.
Een voorbeeld is de ontwikkeling van het Verbrande Bos (77); (De Graaf et al. 1994),
waar herstel van het complex van kwel-, inundatie- en inzijgingszones in drie jaar leidde
tot het verschijnen in de kwelzone van onder meer vegetaties die 'naar blauwgraslanden neigen', maar ook Oeverkruidverbond-achtige vegetaties. Plaggen bevorderde deze
resultaten. Een gunstige factor bij het herstel is waarschijnlijk ook het feit dat het
Verbrande Bos vlakbij de Leemputten, een goed ontwikkeld blauwgrasland-reservaat,
ligt.
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In de Bennekomse Meent (82) werden de verschillen duidelijk tussen de percelen waar
wel en waar geen effectieve afvoer van neerslagwater was. In het eerste was na
verloop van tijd een gevarieerde vegetatie van zwak-zure voedselarme omstandigheden
ontstaan, met onder andere Dwergzegge en Kleine zonnedauw en zelfs Wijdbloeiende
rus, in het tweede daarentegen slechts een door Knolrus gedomineerde zuur-indicerende
vegetatie.
In de Veenkampen (83) werden de omstandigheden na abiotische herstel-ingrepen
gunstig geacht voor biotisch herstel (Van Dorp 1992). Dit werd bevestigd door
geslaagde veld-kiemingsproeven vanuit door middel van plaggen blootgelegde zaadbanken. Hierbij verschenen enkele bijzondere soorten die al in jaren niet meer waren
waargenomen. Omdat deze soorten buiten de proefvlakken niet verschenen, werden de
kiemingsomstandigheden zonder plaggen niet gunstig genoeg geacht. Het feit dat een
aantal andere soorten uit het gehele perceel weg bleef, betekende dat deze niet meer in
de zaadbank aanwezig waren, en bij gebrek aan een diasporenbron ook niet van buiten
het perceel konden immigreren.
Over het algemeen zijn de ervaringen bij een combinatie van hydrologisch herstel en
plaggen positie. Vaak hebben herstelmaatregelen geleid tot terugkeer van plantesoorten
die al geruime tijd eruit verdwenen waren.
Hier moet bij bedacht worden dat de soorten die zich vanuit de zaadbank herstellen,
vaak thuishoren in het beginstadium van de successie, als bijvoorbeeld Geelgroene
zegge, Moeraswolfsklauw, Pilvaren (Pilularia globuilfera), Kleine zonnedauw, Waterpostelein (Lythrum portula), Borstelbies (Scirpus setaceus) en Veelstengelige waterbies
(Eleocharis mu/ticaulls). Bij verdere successie zullen de soorten van latere stadia vooral
afhankelijk zijn van aanvoer van zaden van buitenaf.
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SCHRAALGRASLANDEN
OORZAAK

MOGELIJKE MAATREGELEN

Verm,ndering kwel

FVOORBEELDEN

OPMERKINGEN

HERSTEL REGIONALE STIJGHOOGTE (vermindering waterwinning, opzetten peilen in aangrenzende polders, opzetten beekpeilen e.d.)
INDIEN REGIONALE STIJGHOOGTE VOLDOENDE
IS MAAR ALLEEN 'SLOOTKWEL' OPTREEDT:
.herstel maaiveldkwel door verontdieping
sloten of opzetten slootpeilen

.Elperstroom, Verbrande Bos (77),
Bennekomse Meent (82),
Punthuizen, Lemselermaten

BIJ HERSTEL MAAIVELDKWEL:
.afplaggen

.Korenburgerveen (67), Punthulzen

INDIEN STIJGHOOGTE ONVOLDOENDE:
.afgraven maaiveld

.Lebbegat

afgraven tot minimaal stijghoogte
diepere grondwater

IN ALLE GEVALLEN WAARIN KWEL HERSTELD:
.begreppelen

.Korenburgerveen (67)

nodig voor afvoer regenwater

Vermindering kwel of wegvallen

INDIEN OPPERVLAKTEWATER VOLDOENDE

veel schraallanden vroeger regel-

overstromingen

SCHOON:

matig onder water; verzuring vaak

.inundatie met oppervlaktewater

door wegvallen overstromingen

.vorming lokale bicarbonaatrijke kwelsystemen

.Buitengoor, Deen Opvlag, Grote

.mogelijk bij nabijheid kanaal met

Moert (1 55)

hoog peil t.o.v. omgeving

.de Meije, Den Dulver (138)

alleen in smalle rand langs sloot

ANDERS ALLEEN GEDEELTELIJK HERSTEL
MOGELIJK DOOR:
.inlaat water

•

zuivering water door:
.verlengen aanvoerweg

helpt niet tegen verzuring percelen;

.helofytenfilter

contactzone met gebufferde

• vergroting contact met oppervl.water door:
.graven sloten en greppels
(.oppompen grondwater)

Tabel 9.3

voedselarme milieus
de Meije
.Veenkampen (83)

Overzicht van mogelijke herstelmaatregelen in schraalgraslanden met voorbeeldgebieden.
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10 Modellering van herstel

10.1 Inleiding
Kennis over het herstel van natte en vochtige ecosystemen in relatie tot waterhuishoudkundige maatregelen is relevant voor terreinbeheerders, waterbeheerders en beleidmakers werkzaam bij de provinciale en rijksoverheid. De kennis wordt deels verwerkt in
computermodellen. De informatiebehoefte en mate waarin computermodellen worden
gebruikt voor het aangeven van herstel of herstelmogelijkheden verschilt tussen deze
groepen.
Een terreinbeheerder is met name geïnteresseerd in de vraag welke specifieke maatregelen getroffen moeten worden om de verdroging in een bepaald terrein zo effectief
mogelijk tegen te gaan. Het gaat hierbij om lokale hydrologische herstelmaatregelen die
in het terrein zelf en in de directe omgeving van het terrein genomen kunnen worden.
Naast hydrologische herstelmaatregeten hanteert een terreinbeheerder ook andere
maatregelen om een verdroogd ecosysteem te herstellen, zoals maaien, begrazing en
plaggen. Bij het kiezen van de juiste herstelmaatregelen wordt soms gebruik gemaakt
van (eco)hydrologische modellen afgestemd op de schaal van het terrein, maar in veel
gevallen valt men liever terug op eigen kennis en ervaring.
Bij de waterbeheerders is het meer gebruikelijk om met modellen te werken. Zij richten
zich daarbij voornamelijk op het meten en modetleren van de oppervlaktewaterkwantiteit en kwaliteit. Het schaalniveau waarop de waterhuishouding wordt beschreven ligt
meestal op het lokale tot regionale niveau.
De provinciale beleidmakers en onderzoekers maken gebruik van verschillende informatie-bronnen om te komen tot een toestandsbeschrijving en analyse van de verdroging
in hun provincie. De analyses zijn vooral belangrijk bij het formuleren van de gewenste
inrichting van een gebied. Er wordt enerzijds gebruik gemaakt van vlakdekkende
inventarisaties van bodem en vegetatie, anderzijds van (sub)regionale modelstudies in
gebieden met een hoge natuurwaarde of gebieden die grote potenties hebben voor het
ontwikkelen van natuurwaarden. Vlakdekkende ecohydrologische modellen worden nog
weinig gebruikt. De modeluitspraken beperken zich meestal tot de verschillende
natuurterreinen die in de provincie voorkomen.
Beleidmakers en onderzoekers bij de rijksoverheid staan voor de opgave een toestandsbeschrijving en analyse van de verdroging voor heel Nederland te maken. Binnen deze
categorie wordt veel gebruik gemaakt van landelijk toepasbare, vlakdekkende modellen.
De modellen worden daarbij gebruikt voor toekomstverkenningen op de (middel)lange
termijn waarbij de ecologische consequenties van verschillende waterhuishoudkundige
scenario's worden aangegeven. Met dit soort scenario-analyses moet zo goed mogelijk
worden aangegeven wat het verwachte natuurrendement of de verwachte natuurschade zal zijn van bepaalde sets aan waterhuishoudkundige maatregelen. Vanwege het
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offensieve beleid 1 ten aanzien van natuur en milieu gaat het daarbij niet alleen om het
modelleren van schade, maar vooral ook om het modelleren van herstel.
Gegeven het bovenstaande zal dit hoofdstuk zich vooral richten op de doelgroep die
veelvuldig gebruik maakt van ecologische modellen voor verdrogingsvraagstukken, te
weten de provinciale en nationale beleidmakers en onderzoekers.
Op basis van de voorafgaande hoofdstukken is het mogelijk een aantal aanbevelingen te
doen ten aanzien van het modelleren van herstel met ecohydrologische modellen.
Daarvoor is het nodig aan te geven wat voor typen modellen er zijn, in hoeverre binnen
de bestaande model-versies herstel wordt gemodelleerd, en welke relaties daar dan bij
worden gebruikt. Verder is het noodzakelijk de informatie van de voorafgaande hoofdstukken in zo kwantitatief mogelijke termen te kunnen formuleren zodat deze verwerkt
kan worden in modellen.

10.2 Modellering van herstel in bestaande modellen
Momenteel zijn er verschillende modellen in gebruik om de relaties tussen waterbeheer,
bodem, standplaats en vegetatie aan te geven. De modellen zijn opgezet voor verschillende doelen en schaalniveaus. Een recent overzicht van de modellen is gegeven in het
NOV rapport nr 7 'Kennisoverzicht ecohydrologie' (Van der Veen en Garritsen, 1994).
Daarbij zijn de modellen DEMNAT, CML-ecotopensysteem, MOVE 2 , ICHORS, ITORS,
WAFLO, Natuurtechnisch Model, ECOMOD, Stalenmethode, ECAM 3 , HYVEG en
Abioflor aan de orde geweest. Andere modellen die mogelijk relevant zijn voor het
modelleren van herstel zijn natuurontwikkelingsmodellen. Dit zijn modellen die zich niet
alleen richten op herstel van bestaande ecosystemen, maar ook op het realiseren van
natuur op voormalige landbouwgronden (natuurontwikkelingsprojecten). Het gaat hierbij
om het GREINS-model (Geïntegreerde Ruimtelijk Evaluatie Instrumentarium voor
NatuurontwikkelingsScenario's) dat in het kader van het deelprogramma Natuurontwikkeling wordt ontwikkeld (Kemmers et al., 1994) en het LEDESS-model (Landscape Ecological Decision Support System; Harms et al., 1995). Relevant voor dit

Met offensief natuurbeleid wordt hier gedoeld op beleid dat zich niet alleen richt op het tegengaan van een verdere
achteruitgang van de natuur, maar ook op het actief herstellen van verloren natuurwaarden en het realiseren van natuur
op voormalige cultuurgronden.
2
MOVE is inmiddels uitgebreid met een procesgerichte bodemmodute SMART2. Dit modellen-koppel heeft de naam
SMART/MOVE gekregen.

Een vergelijkbare procedure is gevolgd door Kiwa N.V. HYCOSTAT is daarbij de naam van het bestand waarin
gegevens zijn opgenomen over vegetatie en duurtijnen. Verder is HYCOSTAT gecombineerd met informatie over de
bodem en is dit geheel opgenomen in een GIS. Met dit instrumentarium is het mogelijk om op lokale tot regionale schaal
aan te geven wat de gevolgen zijn van hydrologische maatregelen voor de standplaats (in termen van pH, basenverzadiging, trofiegraad en grondwaterstand) en de vegetatie.
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hoofdstuk is, in hoeverre de modellen herstel modelleren en welke relaties daar dan bij
worden gehanteerd.
Onder een herstel-berekening wordt in dit hoofdstuk het complete traject verstaan van
hydrologische herstelmaatregel tot terugkeer van plantesoorten, waarbij rekening wordt
gehouden met zaaddispersie en de eventuele aanwezigheid van zaadbanken. Een herstel-berekening is op deze wijze altijd gekoppeld aan een bepaalde tijdstermijn. Situaties
zoals die zich voordoen bij natuurontwikkeling, zoals bijvoorbeeld het omzetten van
voormalige landbouwgronden naar natuur, worden binnen dit hoofdstuk niet tot herstel
gerekend.
Om het herstel van een bepaalde vegetatie of een ecosysteem te kunnen modelleren zal
men zowel de processen in de bodem als de processen in de vegetatie moeten kunnen
simuleren. Daarnaast is met name voor de grootschalige GIS-modellen een goede kennis
nodig omtrent de ruimtelijke verspreiding van plantesoorten en bodemtypen.
Niet alle genoemde modellen richten zich op de volledige ingreep-effect keten. Er is een
globale verdeling te maken in ecohydrologische modellen en hydro-ecologische modellen
(Garritsen, 1993). Ecohydrologische modellen voorspellen de gevolgen van verschillende hydrologische ingrepen voor de vegetatie. Daarbij wordt gekeken naar zowel de
respons van de vegetatie op een verandering van standplaatsfactoren, als naar de
processen die zich als gevolg van de ingreep voordoen in de bodem en/of kleine oppervlakte wateren. Hydro-ecologische modellen beperken zich hoofdzakelijk tot de
vegetatie-respons. Daarbij wordt het huidige voorkomen van plantesoorten of plantengroepen zo goed mogelijk gerelateerd aan al dan niet meetbare eigenschappen van de
bodem of het oppervlaktewater.
In tabel 10.1 zijn de verschillende modellen gegroepeerd naar het onderdeel van de
ingreep-effect keten waarop het model betrekking heeft. De lijst van Van der Veen en
Garritsen (1994) is daarbij enigszins aangepast aan de huidige stand van zaken. De
tijdstermijn waarop de resultaten van de modellen betrekking hebben verschilt nogal per
model en is meestal wat onduidelijk gedefinieerd. In vrijwel alle gevallen gaat men er bij
de voorspellingen van uit dat er een nieuwe evenwichtssituatie ontstaat tussen de
vegetatie en de nieuwe milieuomstandigheden (i.c. een stabiele eindsituatie). De termijn
waar binnen men dat verwacht verschilt van enkele jaren tot 100 jaar, maar de meeste
modellen veronderstellen een 'naijlingseffect' van ca. 10 tot 20 jaar.
Wat betreft de aard van de biotische voorspelling kan onderscheid worden gemaakt
tussen (1) modellen waarin op basis van statistische berekeningen de 'kans' op
voorkomen van soorten wordt aangegeven bij de betreffende milieu-omstandigheden,
zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met de feitelijke verspreiding van de soort,
en (2) modellen waarin wordt uitgegaan van het feitelijke voorkomen van soorten en
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waarin wordt aangegeven in hoeverre er sprake zal zijn van vooruitgang c.q. achteruitgang van soorten of soortengroepen.
Tabel 10.1

Model

Overzicht van de verschillende hydro-ecologische en ecohydrologische modellen met daarbij
speciale aandacht aan de wijze waarop de biotisch respons wordt gemodelleerd (zie tekst).

Abiotische
standplaatsmodellering

Methode biotische effectvoorspelling
methode 1: (verandering in) potenties op
basis van milieuomstandigheden

DEMNAT

+

SMART/MOVE

+

x

ICHORS

-

x

ITORS

-

x

WAFLO

+

NTM

-

x

Stalenmetho

+

x

GREINS

+

ECAM

-

x

HYCOSTAT

+

x

HYVEG

-

x

Abioflor

-

x

ECOMOD

+

x

methode 2: voor- of achteruitgang op
basis van feitelijk voorkomen en verandering in milieuomstandigheden
X

x4

x
x?

Ten aanzien van methode 1 geldt voor veel hydro-ecologische modellen dat de feitelijke
herstelberekening buiten het model wordt uitgevoerd, terwijl het model zelf zich beperkt
tot uitspraken over de kansrijkdom (potenties) van de standplaats voor een bepaalde
vegetatie. Dergelijke modellen geven echter nog geen antwoord op de vraag ôf de
vegetatie daadwerkelijk zal verschijnen en zo ja, binnen welke termijn. Dat is ook niet
zo vreemd aangezien toevalsprocessen hierbij vaak een grote rol spelen en daarmee een
grote mate van onzekerheid c.q. onbetrouwbaarheid kunnen meegeven aan de uitkomsten van het model.
Methode 2 richt zich vooral op veranderingen in ecosystemen uitgaande van de
bestaande situatie. Deze methode leent zich beter voor herstelberekeningen omdat de
kans op voorkomen van een vegetatie voor een bepaalde standplaats niet alleen wordt
bepaald door de relaties tussen plantesoorten en milieucondities, maar ook door het
feitelijk voorkomen van soorten, de bereikbaarheid van de standplaats voor plantesoorten, het voorkomen van kiemkrachtige zaden in de bodem en de mogelijkheden van

Alleen verdwijnen van soorten.
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deze zaden om te kunnen kiemen. Dergelijke aspecten zijn noodzakelijk wanneer men
'de natuurwinst' wil aangeven van waterhuishoudkundigde maatregelen.
Uit tabel 1 volgt dat wat betreft biotisch herstel de meeste modellen zich beperken tot
het aangeven van de potenties van standplaatsen. Slechts enkele modellen doen ook
uitspraken over de voor of achteruitgang ten aanzien van de bestaande situatie. Binnen
het model DEMNAT, de Stalenmethode en het GREINS-model wordt speciale aandacht
besteed aan het modelleren van herstel. Over het algemeen wordt daarbij aangenomen
dat het herstel van een ecosysteem moeizamer verloopt dan het toebrengen van
schade. Dit houdt in dat het terugdraaien van een bepaalde schadelijke waterhuishoudkundige maatregel niet in dezelfde mate tot herstel zal leiden als de schade die
destijds was opgetreden. Dergelijke relaties zijn ook aannemelijk aangezien er na een
nadelige hydrologische ingreep immers veranderingen zullen optreden in de bodem
(mineralisatie en verzuring) die niet zonder meer zijn terug te draaien nadat de waterhuishouding is hersteld. Verder zijn er duidelijke aanwijzingen dat de verspreidingsmogelijkheden van soorten, het 'wegebben' van de verstorende invloed van inrichtingsmaatregelen en successie naar soortenrijke stadia een belangrijke beperking kunnen zijn bij
herstel (Vertegaal, 1 995). Door deze factoren zal niet alleen het abiotisch herstel, maar
ook het biotisch herstel langzamer verlopen dan de schade.
Ten behoeve van de Stalenmethode, opgesteld in het kader van de SWNBL-studie, is
met behulp van een deskundigenteam voor het eerst een taxatie gemaakt van de mate
van herstel van natuurwaarden na het ongedaan maken van een bepaalde ingreep
(Hochstenbach en Gremmen, 1989). Het gaat hierbij om maatregelen zoals het
ongedaan maken van versterkte drainage ten behoeve van de landbouw, versterkte
drainage inclusief waterconservering, versterkte drainage inclusief aanvoer van gebiedsvreemd water, grondwaterwinning ten behoeve van de drink- en industriewatervoorziening en beregening uit grondwater ten behoeve van de landbouw (Van Beusekom etal.,
1990). Verder zijn er ook uitspraken gedaan over de duur van herstel na bepaalde
herstelwerkzaamheden zoals peilverhoging (met lithoclien of atmoclien grondwater),
bodembeheer (afplaggen), verwijdering van opslag en verschralingsbeheer (tabel 3.2 in
Van Beusekom et al., 1990). In het algemeen werd gesteld dat op een termijn van
enkele tientallen jaren voor oorspronkelijk vochtige tot natte voedselarme situaties een
relatief herstel van slechts enkele tientallen procenten verwacht mocht worden, terwijl
voor oorspronkelijk natte en zeer voedselrijke kleigrond meer dan 80% herstel nog
haalbaar werd geacht. Verder bleek dat naarmate het systeem ernstiger was aangetast
er een groter meningsverschil ontstond tussen de deskundigen over de vraag in hoeverre een ecosysteem zich nog kon herstellen. De herstelrelaties binnen de Stalenmethode zijn voor een beperkt aantal systemen opgesteld en dus niet voor elk type
terrein toepasbaar.
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DEMNAT hanteert naast dit deskundigenoordeel ook bepaalde rekenregels om het effect
van hydrologische herstelmaatregelen in te kunnen schatten. Bij DEMNAT-2.0 is de
berekening van herstel gebaseerd op de volgende aannamen:
Het toebrengen van schade aan een bepaald ecosysteem verloopt sneller dan het
herstellen van een bepaald ecosysteem. De snelheid van herstel hangt af van de
mate van aantasting en het type ecosysteem.
Voedselarme en natte ecosystemen herstellen zich langzamer dan vochtige
voedselrijke systemen.
Om rekening te kunnen houden met de bovenstaande aannamen is gebruik gemaakt van
zogenaamde hysteresis-factoren. Deze zijn evenals bij de Stalenmethode gebaseerd op
deskundigenoordeel en zijn gedefinieerd per ecotoopgroep (Witte et al., 1992). Bij het
doorrekenen van herstel worden dezelfde dosis-effectrelaties gehanteerd als voor
schade. Echter, bij een herstel-berekening wordt er in de tegenovergestelde richting
gerekend en wordt door het toepassen van de hysteresis-factor een minder groot
ecologisch effect voorspeld. Een hysteresis-factor is dus te beschouwen als een maat
voor het biotisch herstel.
In tabel 10.2 wordt een overzicht gegeven van de veronderstelde hysteresis-factoren
per ecotoopgroep. Met name voor systemen op zwak zure, voedselarme standplaatsen
wordt een geringer herstel verwacht dan voor voedselrijke systemen, conform het
SWNBL deskundigenoordeel. De inschatting van de grootte van het herstel is echter
optimistischer dan volgens het SWNBL deskundigenoordeel.
Naast DEMNAT en de Stalenmethode kan ook GREINS herstel modelleren. Op dit
moment is GREINS nog niet operationeel: het modelconcept wordt uitgewerkt voor een
proefgebied, het stroomgebied van de Drentse Aa. De processen in de bodem wordt
gemodelleerd met procesgerichte modellen zoals SIMGRO (hydrologie in de verzadigde
en onverzadigde zone) en SMART2 (bodemchemie). Veranderingen in de hydrologie en
bodemchemie kunnen worden vertaald naar verwachte vegetatie-ontwikkeling waarbij
volgens de methode van deskundigenoordeel een aantal vegetatie-ontwikkelingstabellen
worden samengesteld waarin de vegetatie-ontwikkeling in termen van structuurtypen
(gras, ruigte, struweel, bos) onder invloed van fysiotoop, hydrologie, bodemchemie, en
vegetatiebeheer (maaien, grazen, niets doen) is gegeven. Een dynamische simulatie van
successie wordt ook uitgevoerd voor een beperkt aantal standplaatsen (droog, kaal
mineraal zand na ontgronding). Alle berekende variabelen worden uiteindelijk via
statistische modellen vertaald naar een verwachte successie in termen van plantengemeenschappen en soorten (01ff etal., 1995).
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Tabel 10.2

ecotoop
groep

Overzicht van de binnen DEMNAT-2.0 gehanteerde ecotoopgroepen en hun hysteresisfactor. In cursief zijn de dominante landschapseenheden aangegeven waarbinnen deze
ecotoopgroepen voorkomen.

omschrijving

hysteresis
factor

Al2

verlandings- en zoetwatervegetaties van voedselarme zwak zure
wateren (vennen, duinmeren)

0.7

A17

verlandings- en zoetwatervegetaties van matig voedselrijke wateren
(sloten en plassen in laagveengebieden en nattere zandstreken)

0.9

A18

verlandings- en zoetwatervegetaties van zeer voedselrijke wateren
(sloten en plassen in laagveen- en kleigebieden)

1.0

1(21

pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, zure bodems
(natte heiden en hoogvenen)

0.8

pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, zwak zure
bodems (veenmosrietlanden, trilvenen, blauwgraslanden, kalkarme

0.7

K22

duinvalleien)

K23

pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, basische
bod ems (ka/krijke duinvalleien)

0.7

K27

pioniervegetaties en graslanden op natte, matig voedselrijke bodems
(hooilanden in het laagveen en in de midden/oop van beekdalen)

0.9

1(28

pioniervegetaties en graslanden op natte, zeer voedselrijke bodems
(ruigtes langs rivieren en sloten, nat cultuurgrasland)

1.0

K41

pioniervegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, zure
bodems (vochtige heiden)

0.8

1(42

pioniervegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, zwak zure
bodems (heischrale graslanden, kalkarme duin valleien)

0.7

H22
H27
H28
H42
H47

bossen en struwelen op natte, voedselarme, zwak zure bodems
(bronbossen)
bossen en struwelen op natte, matig voedselrijke bodems
(elzenbroekbos, nat helllngbos)
bossen en struwelen op natte, zeer voedselrijke bodems
(rivierbossen, grienden)
bossen en struwelen op vochtige, voedselarme, zwak zure bodems
(loofbossen op zandgronden)
bossen en struwelen op vochtige, matig voedselrijke bodems
(parkachtige bossen, loofbossen)

0.8
0.9
1.0
0.7
0.9

10.3 Toepassing van de nieuw verworven kennis in modellen

De wijze waarop herstel wordt of kan worden gemodelleerd hangt nauw samen met de
doelstelling van het model en de schaal waar het op is afgestemd. Zo kan een model
bijvoorbeeld voornamelijk een wetenschappelijk of een beleidsmatig doel dienen. In het
eerste geval streeft men naar een dynamische modellering van de processen met een zo
groot mogelijke mate van ruimtelijk detail. Hierdoor stellen dergelijke modellen hoge
eisen aan de invoergegevens. Dit soort modellen zijn zowel bruikbaar voor gedetailleerde ecologische voorspellingen als voor het vergroten van het inzicht in de processen
in een landelijk gebied of een natuurterrein. Bij modellen die voornamelijk een beleidsmatig doel dienen wordt gestreefd naar een totaal overzicht, om te voorkomen dat bij
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de effectvoorspelling onevenredig veel aandacht uitgaat naar één of enkele ecosysteemtypen. Vooral het operationeel maken en toepassen van bestaande kennis staat bij
beleidsmodellen voorop. Dit type modellen is het meest bruikbaar wanneer verschillende
beleidsopties ten aanzien van de waterhuishouding onderling vergeleken moeten
worden, waarbij ze ervoor zorgen dat dit op een snelle en systematische wijze gebeurt.
De kennis omtrent herstel is op dit moment nog niet dusdanig dat het mogelijk is voor
alle natte en vochtige ecosystemen een volledig deterministische berekening te maken
van herstel. Vanwege de vele onzekerheden kan mogelijk het beste op landelijk of
regionaal schaalniveau worden begonnen met het modelleren van herstel. Vanwege het
globale karakter van de uitspraken die met deze modellen wordt gedaan spelen onzekerheden een minder grote rol, mits de voorspelde effecten gemiddeld over een groot
gebied kloppen. Om echter met enige zekerheid uitspraken te kunnen doen over het
herstel van één lokatie is veel meer detailkennis nodig en dienen ook veel meer factoren
in de voorspelling betrokken te worden. In de nu volgende paragrafen zal daarom vooral
worden gekeken naar de mogelijkheden om de herstelberekening op landelijke schaal te
verbeteren. In navolging van de eerdere hoofdstukken zal een onderscheid worden
gemaakt in hydrologisch herstel, herstel van de standplaats en biotisch herstel.

10.3.1 Hydrologisch herstel
Om het hydrologisch herstel aan te kunnen geven moet men niet alleen in staat zijn
hydrologische processen te modelleren maar moet men ook weten wat de optimale
hydrologische randvoorwaarde is voor een bepaalde vegetatie.
In het kader van NOV thema 3 zal uitgebreid in worden gegaan op de vraag wat de
gewenste grondwatersituatie is per vegetatietype c.q. ecosysteemtype. Daarbij zal ook
speciale aandacht worden besteed aan schaalverschillen.
Los van de vraag wat de optimale hydrologische situatie is per vegetatie-eenheid kan
bekeken worden wat van hydrologische modellen verwacht wordt willen ze bruikbaar
zijn voor ecologische modellen.
Voor het voorkomen van planten is relevant wat zich gedurende een jaar afspeelt in de
wortelzone. Dit betekent dat er vanuit de ecologie hoge eisen worden gesteld aan de
hydrologische modellen. Het gaat hier om de ruimtelijke resolutie en de resolutie in de
tijd (stationaire versus instationaire modellen) en om de absolute nauwkeurigheid van de
uitkomsten van (geo)hydrologische modellen. Door het Kiwa (Jansen, 1993) wordt
gesteld dat voor een juiste voorspelling van een vegetatietype op een standplaats een
berekende grondwaterstandsfluctuatie ten opzichte van maaiveld met een nauwkeurigheid van 10 cm noodzakelijk is. De meeste, zo niet alle hydrologische modellen zijn niet
in staat te voldoen aan dergelijke hoge eisen. In het kader van het project Punthuizen is
door het Kiwa een poging gedaan de verschillen in schaalniveau tussen een hydrologisch model en een ecologisch model te overbruggen. Het ging daarbij het met name
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om het modelleren van grondwaterduurlijnen op standplaatsniveau, waarbij voor natuurgebieden werd gekozen voor een resolutie van 25 bij 25 meter (Van Gerven, 1993). Uit
de studie kwam naar voren dat de absolute uitkomsten van het hydrologische model
MODFLOW niet voldoende nauwkeurig waren voor ecologische effectvoorspelling
binnen een natuurterrein, ondanks de extra inspanning ten aanzien van de ruimtelijke
resolutie. Met name doordat per rekencel met een gemiddelde maaiveldshoogte moest
worden gewerkt kon niet voldaan worden aan vereiste nauwkeurigheid.
Het probleem dat hydrologische modellen voor ecologische effectvoorspelling op standplaatsniveau te onnauwkeurig zijn geldt niet alleen voor het modelleren van grondwaterstanden, maar met name ook voor het modelleren van kwelkwantiteit en -kwaliteit. De
meeste geohydrologische modellen zijn slechts in staat een stationaire kwelflux te
berekenen per rekencel (meestal 100 bij 100 meter tot 1 bij 1 km groot). Hierdoor is de
gemodelleerde kweiflux een gemiddelde waarde in zowel de tijd (meestal een jaargemiddelde) als de ruimte. Modellen die grondwaterkwaliteit modelleren zijn nog nauwelijks
voorhanden. In de meeste gevallen wordt een vertaalsiag van grondwaterkwantiteitsparameters naar grondwaterkwalititeitsparameters gemaakt door fluxen of grondwaterstanden te combineren met informatie over bodemtypen.
Door niet uit te gaan van absolute uitkomsten van hydrologische modellen maar van
hydrologische veranderingen kan enigszins tegemoet worden gekomen aan de bovenstaande problemen.
Resumerend kan worden gesteld dat de meeste hydrologische modellen onvoldoende
aansluiten op het schaalniveau waarop ecologische processen actief zijn (vegetatieveranderingen in een natuurterrein) waardoor hydrologisch herstel slechts op een
globaal niveau is aan te geven. Vanwege het schaalverschil tussen hydrologische en
ecologische modellen is vrijwel altijd een interpretatieslag nodig waarbij de hydrologische ingreep moet worden vertaald naar zijn betekenis op het niveau van de standplaats. Dit geldt voor de kleinschalige hydrologische modellen, maar vooral ook voor de
grootschalige (geo)hydrologische modellen.

10.3.2 Herstel van de standplaats en invloed van het beheer

Voor het herstellen van de standplaats zijn zowel hydrologische maatregelen als
aanvullende beheersmaatregelen nodig. Uit de hoofdstukken 3 t/m 9 komt naar voren
dat vrijwel alle ecosystemen in abiotisch opzicht hersteld kunnen worden. Wel zijn vaak
aanvullende beheersmaatregelen nodig. Zo leidt bijvoorbeeld herstel van lithocliene kwel
zonder aanvullende beheersmaatregelen (verwijderen van de verzuurde organische
toplaag) vaak tot eutrofiëring en verruiging. Alleen bij hoogvenen en laagvenen leidt
hydrologisch herstel niet altijd op afzienbare termijn tot herstel van de standpiaatsom-
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standigheden, omdat daarvoor eerst hernieuwde veengroei nodig is. De vraag is hoe
met deze informatie moet worden omgegaan binnen de modellen.
Met name het gebrek aan ruimtelijke informatie over het beheer bemoeilijkt het
aangeven van het herstel van de standplaats. Verschillende beheersvormen oefenen een
grote invloed uit op de actuele standplaats en op de successie, en dus op de vegetatie.
Bijvoorbeeld, in laagvenen leidt een beheer van 'niets doen' uiteindelijk tot de vorming
van een Elzen-Berkenbroekbos. Bij een bepaald maaibeheer blijft bosvorming uit en
kunnen verschillende typen moerashooilanden ontstaan. Helaas is er voor Nederland
nog geen landelijk digitaal bestand beschikbaar waarop alle natuurterreinen zijn
aangegeven, inclusief een typering van het terrein en het gevoerde beheer. Aangezien
bepaalde beheersmaatregelen doorslaggevend zijn voor het herstel van de standplaats
binnen een bepaald termijn zal hiermee toch op enige wijze rekening moeten worden
gehouden. Zolang er nog geen landelijke digitale natuurgebieden-kaart bestaat kan
gekozen worden voor de volgende mogelijkheid:
herstel van de standplaats is groot voor gebieden die een natuurbestemming

-

hebben en herstel van de standplaats is klein voor gebieden die daarbuiten
liggen;
met name voor gebieden die geen natuurbestemming hebben geldt dat het her-

-

stel van de standplaats op organische bodems gering zal zijn door irreversibele
veranderingen zoals mineralisatie.
Om te bepalen of een gebied een natuurbestemming heeft kan als eerste ingang worden
uitgegaan van de omgrenzing van de ecologische hoofdstructuur EHS (LNV, 1 990) aangezien het rijksnatuurbeleid zich concentreert op het versterken van de natuur daarbinnen. Daarnaast kan aanvullende informatie worden gebruikt zoals bijvoorbeeld de
gebieden van de verdrogingskaart met de vermelding hoofdfunctie natuur, al dan niet in
combinatie met de lokaties van REGIWA- en GEBEVE-projecten (IPO/RIZA, 1994).
Het herstel van de standplaats hangt nauw samen met beschikbare budget voor maatregelen en ôf de juiste maatregelen worden getroffen. Van dit laatste kan voor de
gebieden met een natuurbestemming worden uitgegaan, althans dat daarnaar wordt
gestreefd. Vanwege een beperkt budget zullen echter niet overal de herstel-ingrepen en
dus het resulterende herstel van de standplaats optimaal zijn, dus ook niet in de
gebieden met een natuurfunctie. Bij landelijke modellering is het vanwege het ontbreken
van voldoende gedetailleerde informatie over beheer niet mogelijk om binnen gebieden
met een natuurfunctie verder een onderscheid te maken in herstel van standplaatsen.
Naast deze aspecten kan met name voor voedselarme standplaatsen herstel bemoeilijkt
worden door toevoer van nutriënten vanuit de naaste omgeving, via waterinlaat, via het
grondwater maar ook via de atmosfeer. Bij de landelijke modellering kan hiermee deels
rekening worden gehouden door met name buiten de gebieden met een natuurbestem-
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ming de kaart met atmosferische depositie van stikstofverbindingen te combineren met
het voorkomen van voedselarme ecosystemen.
Voor het modelleren van herstel van de standplaats op regionaal of lokaal niveau kan
uiteraard niet worden volstaan met de bovenstaande benaderingswijze. In die situaties
zal voor een meer procesgerichte benadering van de bodem moeten worden gekozen.
Een voorbeeld van een regionale aanpak is GREINS. Het combineren van veldmetingen
en experimenten met dynamische, procesgerichte modellen afgestemd op de lokale
schaal, is van essentieel belang voor het vergroten van het wetenschappelijk inzicht in
het herstel van standplaatsomstandigheden voor planten. De uitkomsten van dergelijk
onderzoek zijn ook bruikbaar bij het aangeven van de juiste beheersmaatregelen op
lokale schaal.

10.3.3 Het biotisch herstel
Wanneer aangenomen mag worden dat de juiste standplaatsomstandigheden voor een
bepaalde vegetatie zijn herschapen, rest nog de vraag of, en zo ja binnen welk tijdsbestek die vegetatie ook daadwerkelijk zal verschijnen. Dit hangt in sterke mate af van de
beschikbaarheid van levensvatbare diasporen via kolonisatie of via de zaadbank, en van
de getroffen beheersmaatregelen die de (her)vestiging mogelijk moeten maken en een
meer permanent karakter geven.
De beschikbaarheid van diasporen is mede afhankelijk van de eigenschappen van de
moederplant, het voorkomen van ecologische verbindingszones (zoochorie), en de op de
juiste momenten heersende weersomstandigheden (anemochorie). Met name voor de
meer kleinschalige ecologische modellen waarbij veel vegetatie-eenheden worden onderscheiden voor een zelfde standplaatstype is het bovenstaande, vanwege het toevalsaspect en het grote aantal vrijheidsgraden, moeilijk in te bouwen in een model. Voor de
meer grootschalige ecologische modellen met geaggregeerde en dus minder vegetatieeenheden per standplaatstype, is het aantal vrijheidsgraden ingeperkt en de modellering
wat eenvoudiger.
Bij de modellering op landelijke schaal zou met de volgende factoren rekening dienen te
worden gehouden:
-

Actuele verspreiding van zaden. Per km-cel en per ecosysteemtype kan een maat
worden afgeleid voor de zaadregen die daar gemiddeld aanwezig zal zijn. Deze
zaadregen wordt verondersteld afhankelijk te zijn van de volledigheid van het
ecosysteemtype in de omgeving van de km-cel, de aard van het ecosysteemtype
en de afstand van soortgelijke ecosystemen tot de km-cel. Informatie omtrent de
zaadverspreidingstechnieken van zaden kan deels worden gehaald uit dit rapport,
maar beter nog uit een van de bronnen die hiervoor gebruikt zijn, zoals het
overzicht van zaadverspreidingsstrategieën door Grime et al (1988). Informatie
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over de ruimtelijke verspreiding van soorten en ecosysteemtypen kan worden
ontleend aan het nationale florabestand FLORBASE. Met de bovenstaande
informatie kan per ecosysteemtype en per kilometercel worden aangegeven wat
de kans op immigratie van voor het type kenmerkende soorten is.
Zaadbanken. Om rekening te houden met het voorkomen van zaadbanken kan,
mits de kwaliteit dat toelaat, gebruik worden gemaakt van de historische
verspreidingskaarten van ecotoopgroepen afgeleid van het FLORIVON-bestand
(Kloosterman en Van der Meijden, 1994). Daarnaast is informatie nodig over de
persistentie van zaadbanken. Het FLORIVON bestand bevat informatie over het
voorkomen van plantesoorten voor de periode 1902-1949 per kwartierhok (1,25
x 1,04 km). Voor informatie over de persistentie van zaadbanken kan gebruik
worden gemaakt van dit rapport en de publikatie van Grime et al. (1988). Per
ecosysteemtype zal een spectrum van de zaadbank moeten worden opgesteld.
Verwacht wordt dat bijvoorbeeld plantesoorten kenmerkend voor voedselarme
pioniervegetaties een relatief hoog aandeel persistente zaden zullen hebben (zie
hoofdstuk 4).
Beheer. Aangenomen wordt dat een optimaal beheer wordt nagestreefd voor
gebieden met een natuurfunctie. Belangrijk knelpunt bij de modellering is dat een
goede overzichtskaart met de ligging van natuurgebieden nog ontbreekt. Een
pilotstudie in opdracht van RIVM, CBS en IKC naar de mogelijke opzet voor een
landelijke digitale natuurgebiedenkaart is thans gaande.
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11.1 Herstel standplaatsomstandigheden
Een belangrijke voorwaarde voor het herstel van door verdroging aangetaste natte en
vochtige ecosystemen is het herstel van de abiotische standplaatsomstandigheden die
voor de plantengroei bepalend zijn, zoals de vochttoestand, de zuurgraad en de voedselrijkdom. Over het algemeen is het technisch goed mogelijk om de standplaatsomstandigheden te herstellen, mits het mogelijk is om de oorzaken van verdroging weg te
nemen.
Een uitzondering vormen ecosystemen met bodems die rijk zijn aan organisch materiaal.
Irreversibele veranderingen in de structuur en samenstelling van het organisch materiaal
kunnen het herstel van standplaatsomstandigheden bemoeilijken. Dit geldt met name
voor laagvenen en hoogvenen, waar de karakteristieke ecosystemen vaak afhankelijk
zijn van de fysische eigenschappen van de organische ondergrond. Gedacht kan worden
aan trilvenen, die gebonden zijn aan een in het water drijvende kragge, en aan hoogvenen, waar niet veraard veenmosveen een belangrijke rol speelt bij de vochtregulatie. In
veel gevallen zal het herstel van deze systemen pas mogelijk zijn nadat de veengroei
weer opnieuw op gang is gekomen, en kost herstel van de standplaatsomstandigheden
zeker enkele tientallen jaren. In de meeste gevallen is de structuur van de organische
laag minder kritisch voor het functioneren van het ecosysteem, en kunnen de gevolgen
van veranderingen in minerale samenstelling goed worden opgevangen of voorkomen
met plaggen of afgraven.
Een tweede uitzondering vormen ecosystemen waar accumulatie van voedingsstoffen
heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld doordat verontreinigd oppervlaktewater is ingelaten
om de toegenomen wegzijging te compenseren. Het probleem met accumulatie van
voedingsstoffen is het grootst bij natuurbouw in voormalige landbouwgebieden, waar
de langdurige bemesting een obstakel vormt voor het creëren van voedselarme of matig
voedselrijke omstandigheden die voor de nagestreefde natuurdoeltypen vaak gewenst
zijn. Omdat dit project zicht richt op herstel van verdroogde gebieden die steeds hun
natuurfunctie hebben behouden, en niet op natuurbouw, is aan dit probleem slechts
zijdelings aandacht besteed.
Op basis van praktijkervaringen is redelijk aan te geven welke maatregelen genomen
moeten worden om herstel te bevorderen, en welke compenserende en mitigerende
maatregelen genomen kunnen worden in het geval dat het niet mogelijk is de oorzaken
van verdroging weg te nemen. Op een aantal punten zijn er echter nog kennishiaten, die
voor het merendeel ook al gesignaleerd zijn in de voorstudie (Runhaar en Zonneveld,
1994). Aanvullende informatie is met name nodig over de volgende punten:
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juiste condities herstel veen groei in hoogvenen
Zoals hierboven al aangegeven is herstel van hoogveensystemen meestal pas
mogelijk nadat zich een nieuwe laag veenmosveen heeft gevormd. Bij de tot nu
toe uitgevoerde experimenten kost het echter veel moeite om de veenvorming
weer goed op gang te krijgen. Het is vooral in verdroogde hoogveenkernen de
vraag hoe de beste uitgangscondities voor herstel geschapen kunnen worden.
ervaring met afgraven als herstelmaatregel
Bij veel voorheen kwelgevoede gebieden is het door ingrijpende veranderingen in
de omgeving niet mogelijk om de stijghoogte van het diepere grondwater weer
voldoende te laten toenemen. Een mogelijke compensenserende maatregel in
kleinere natuurgebieden is dan het afgraven van terreinen, tot een zodanig diepte
dat weer kwel naar maaiveld kan optreden. Omdat er met deze maatregel weinig
ervaring is opgedaan is het ook moeilijk aan te geven welke resultaten verwacht
kunnen worden en waaraan gedacht moet worden bij de uitvoering. Meer experimenten zijn gewenst om ervaring op te doen met afgraving als beheersmaatregel
om kwel te herstellen.
rol van overstromingen in buffering standplaatsen
In het verleden was de waterhuishouding veel dynamischer dan nu, en stonden
grote delen van Nederland 's-winters onder water. Waarschijnlijk zijn veel
verzuringseffecten, die nu worden geweten aan het wegvallen van kwel, in feite
het gevolg (of mede een gevolg) van het wegvallen van inundaties. Er is echter
slechts weinig bekend over de vroegere rol van overstromingen in de regulatie
van de standplaatsomstandigheden. De slechte waterkwaliteit van het oppervlaktewater maakt ook grootschalige experimenten met inundatie van oppervlaktewater onmogelijk. Desondanks zou het zinnig zijn om meer inzicht te verkrijgen
in de rol van overstromingen bij de buffering van de standplaats, en de mogelijkheden van inundaties als beheersmaatregel.
effecten van inlaat in laag-Nederland
Terwijl in Hoog-Nederland uit experimenteel onderzoek al een redelijk beeld is
verkregen van de effecten van de inlaat van diverse typen water, zijn er in laagNederland nog een aantal vragen te beantwoorden ten aanzien van de kwaliteitseisen waaraan het in te laten water moet voldoen. Zo is er nog onvoldoende
kennis over de lange-termijn effecten van de inlaat van sulfaatrijk water.
fosfaathuishouding na vernatting
Het is nog onvoldoende bekend welke veranderingen in nutriëntenhuishouding
zijn te verwachten bij vernatting van de bodem. Onzekerheid is er bijvoorbeeld
over de effecten op de fosfaathuishouding. Dit vormt met name een probleem bij
de voorspelling van de effecten van natuurbouwmaatregelen in voormalige
landbouwgebieden.
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11.2 Biotisch herstel
Bij biotisch herstel gaat het vooral om de vragen in hoeverre plantesoorten, die zijn
verdwenen door verdroging, in staat zijn zich te hervestigen, en hoe lang het duurt
voordat soorten weer terugkeren. Omdat de meeste vernattingsexperimenten van
relatief recente aard zijn, is de laatste vraag moeilijk te beantwoorden op basis van
ervaringen. Wel kan op grond van de bestaande experimenten worden geconcludeerd
dat, zeker in het beginstadium, de zaadbank een zeer belangrijke rol speelt bij het
herstel van verdroogde ecosystemen.
Daarbij moet echter worden opgemerkt dat slechts een deel van de in Nederland
voorkomende plantesoorten langlevend zaad vormt dat in een zaadbank wordt opgenomen. De aard van het zaad en de levensduur zijn soortspecifiek, en kan ook binnen één
taxonomische groep of ecologische soortengroep sterk verschillen. Wel kan gesteld
worden dat met name soorten uit de vroege successiestadia vaak goed vertegenwoor digd zijn in de zaadbank. Dit uit zich in een opvallend snelle terugkeer na uitvoering van
herstelmaatregelen van (pionier)vegetaties in petgaten, vennen en plagplekken in de
heide.
Voor de terugkeer van soorten zonder langlevend zaad is de aanvoer van zaad of
plantedelen van buitenaf nodig. Bij soorten van voedselrijke natte milieus zal dat vaak
geen probleem zijn omdat dergelijke milieus nog op grote schaal in Nederland voorkomen en de kans op aanvoer via wind of water dus groot is. Anders ligt dat bij soorten
van de latere successiestadia in relatief stabiele, voedselarme tot matig voedselrijke
milieus. Deze soorten hebben vaak kortlevende zaden, en zijn dus niet in de zaadbank
vertegenwoordigd, terwijl ook de kans op aanvoer vanwege de geïsoleerde ligging en/of
de geringe verspreidingscapaciteit van het zaad laag is.
Omdat de meeste herstelmaatregelen van recente aard zijn is het niet mogelijk om op
grond van praktijkervaringen aan te geven hoe lang herstel van geïsoleerde milieus
duurt en hoe volledig het herstel zal zijn. Wel bestaan theoretische modellen waarmee
de kans op aanvoer van soorten voorspeld kan worden. Daarbij moet echter bedacht
worden dat de voorspellingen sterk afhankelijk zijn van de in het model aangenomen
parameterwaarden, en dat in de praktijk toevalsfactoren vaak een belangrijkere rol
spelen dan in modellen wordt aangenomen. Zolang er nog onvoldoende praktijkgegevens zijn om de voorspellende waarde van deze modellen te toetsen moeten de
resultaten dus nog met enige voorzichtigheid worden gebruikt. Wel kunnen verspreidingsmodellen naar verwachting goed worden gebruikt om in te schatten wat de
relatieve kansrijkdom van aanvoer van zaad van elders is.
Wanneer de standplaatsomstandigheden in een gebied zijn hersteld, maar vervolgens de
kans op biotische herstel gering zijn doordat de zaadbank slecht ontwikkeld is en
aanvoer van zaad van buitenaf gering is, doet zich de vraag voor of niet actief soorten
in het gebied moeten worden geherintroduceerd. Dit is deels een normatieve vraag,
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waarop het antwoord in sterke mate afhankelijk is van de natuurbelevenis van degenen
die hierover een beslissing moeten nemen. Dat betekent dat geen algemeen geldende
richtlijnen worden gegeven over het wel of niet introduceren van plantensoorten. Wel
zijn in dit rapport een aantal overwegingen gegeven die een rol zouden kunnen spelen
bij de keuze, en worden een aantal punten genoemd waaraan aandacht moet worden
besteed wanneer mocht worden besloten over te gaan op actieve herintroductie van
soorten. Zo heeft introductie alleen zin wanneer het gaat om soorten die hier ook in het
verleden voorkwamen, en pas nadat de oorzaken voor het verdwijnen van de soort zijn
weggenomen. Verder moet bij voorkeur gebruik worden gemaakt van planten die
genetisch verwant zijn aan de oorspronkelijke populatie.

11.3 Modellering van herstel
Over het algemeen is het redelijk goed aan te geven welke maatregelen genomen
moeten worden om te komen tot een herstel van de abiotische standplaatsomstandigheden. Wanneer wordt aangenomen dat alle noodzakelijke beheersmaatregelen (zoals
afplaggen of afgraven) worden genomen leidt hydrologisch herstel vrijwel altijd tot
herstel van standplaatsomstandigheden. Alleen bij hoog- en laagveen bestaat nog
onduidelijkheid over de beheersmaatregelen die nodig zijn om de veengroei weer op
gang te krijgen, en de tijd die daarmee gemoeid is. Bij modellering op landelijke schaal
kunnen daarnaast problemen ontstaan door een gebrek aan voldoende gedetailleerde
gegevens over hydrologie en beheer.
In hoeverre een verbetering van de modellering van het biotisch herstel kan plaatsvinden is afhankelijk van het type model en van de aannamen die worden gedaan over
introductie van soorten. In veel hydro-ecologische modellen wordt alleen de geschiktheid van het abiotisch milieu weergeven in de vorm van de kans op voorkomen van
bepaalde plantesoorten, waarbij geen rekening wordt gehouden met het feitelijk
voorkomen van soorten. Voorspelling van biotisch herstel is echter alleen mogelijk
wanneer de kans op voorkomen van een soort niet alleen wordt gezien als een functie
van de abiotische standplaatsomstandigheden, maar ook als een functie van de huidige
en vroegere verspreiding, en van de verspreidingsstrategie van een soort. Een volledige
deterministische modellering op soortsniveau is niet haalbaar, omdat toevalsfactoren
een te grote rol spelen.
Voor het geval dat geen actieve introductie wordt toegepast kan met bestaande kennis
over zaadverspreiding worden ingeschat wat de kansen zijn op spontane hervestiging.
Op basis van onder meer het werk van Grime & Hodgson kan worden ingeschat welke
verspreidingsstrategie een soort volgt. Uit het huidige en vroegere voorkomen van de
soort kan vervolgens worden ingeschat wat de kans op terugkeer van soorten is vanuit
de zaadbank dan wel via de aanvoer van zaad. Op landelijke schaal kan daarbij gebruik
worden gemaakt van de bestanden FLORBASE (actuele verspreiding) en FLORIVON
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(vroegere verspreiding). Op basis van deze bestanden kan worden aangegeven waar de
potenties voor een spontaan biotisch herstel het grootst zijn.
Er is meer empirische kennis nodig over het herstel van verdroogde ecosystemen na
vernatting indien men de modellering van herstel wil baseren op meer dan alleen
deskundigen oordeel. Herstelprojecten gefinancierd in het kader van de REGIWA- en
GEBEVE-regeling bieden hiervoor goede mogelijkheden, mits men vÔÔr het doorvoeren
van herstelmaatregelen ook de uitgangspositie ten aanzien van hydrologie en vegetatie
goed heeft gedocumenteerd.

NOVthema9

189

Literatuur

Literatuur
Aerts, R., B. Wallén en N. Malmer (1992): Growth-Iimiting nutrients in Sphagnum-domi-

nated bogs subject to low and high atmospheric nitrogen supply. Journal of
Ecology 80:131-140
Aerts, R. en G.W. Heil (eds) (1993): Heathland: patterns and processes in a changing
environment. Geobotany 20. Kluwer, Dordrecht
Allessio Leck, M. (1989): Wetland seedbanks. In: Leck, M.A., V.T. Parker en R.L. Simp-

son (eds): Ecology of soil seed banks. Academic Press Inc., San Diego
Altena, H.J. (1993): De kringloop van nutriënten bij enkele graslandbeheersvormen op

'De Veenkampen'. Verslag 190 CABO-DLO, Wageningen
Altena, H.J. (1994): Veranderingen in de vegetatie op 'De Veenkampen' onder invloed

van verschillende beheersvormen en grondwaterstanden in de periode 19871992. Rapport 16 CABO-DLO, Wageningen
Altenburg, W. en E. Wymenga (1992): Een ecologische verkenning van de blauwgras-

landen bij Akmarijp. Altenburg en Wymenga Ecologisch onderzoek, Veenwouden
Altenburg, W., H. Janssen en W.S. van der Veen (1993): Vegetatie-ontwikkeling in het

Fochteloërveen van de jaren '60 tot 1992.
Veenwouden
Andrus, R.E. (1986): Some aspects of Sphagnum ecology. Can. J. Bot 64: 416-426
Anonymus

(1990): Beheersplan Engbertsdijksvenen voor de periode 1989 - 1999.
Staatsbosbeheer Utrecht

Anoniem (1984): Natuurbeheer in Nederland. Deel 1. Levensgemeenschappen. Pudoc.

Wageningen
Anoniem (1991): Zaaien of niet? Vegetatie-ontwikkeling in natuurbouwproject het Refu-

gium (Den Helder). Provincie Noord-Holland, Afdeling Onderzoek en Informatie,
Haarlem
Arts, G.H.P. en R.F.M. Buskens (1989): Aanvoer van venvreemd water: een noodzaak?

In: Roelofs, J.G.M. (red): Aanvoer van gebiedsvreemd water: omvang en
effecten op oecosystemen. Vakgroep Aquatische Oecologie en Biogeologie,
Katholieke Universiteit Nijmegen
Baker, H.G. (1989): Some aspect of the natural history of seed banks. In: Leck, M.A.,

V.T. Parker en R.L. Simpson (eds): Ecology of soil seed banks. Academic Press
Inc., San Diego

NOVthema9

191

Herstel van natte en vochtige ecosystemen

Bakker, J.P. (1978): Het Westerholt III. Resultaten van beheersexperimenten op de vegetatie na vier jaren. De Levende Natuur 79:262-274
Bakker, T.W.M. (1 979b): Basisrapport TNO Duinvalleien. TNO, Delft
Bakker, T.W.M. (1981): Nederlandse kustduinen. Geohydrologie. Dissertatie Landbouw
hogeschool Wageningen, Wageningen
Bakker, T.W.M., J.A. Klijn en F.J. van Zadelhoff (1979): Duinen en duinvalleien. Pudoc,
Wageningen
Bakker, T.W.M. en C. ten Haaf (1986): Pompen en verzuipen. Wateroverlast rond de
Helderse duinen. Ten Haaf en Bakker Hydrologisch en ecologisch Adviesbureau,
Alkmaar
Bakker, J.J., B. van Dessel, F.J. Zadelhoff (1988): Natuurwaardenkaart: natuurgebieden, bossen en natte gronden in Nederland, Ministerie van LNV, Achtergrondreeks NBP nr 7
Bakker, J.P. en Y. de Vries (1988): Verspreiding van zaden door maaimachines en grote
herbivoren. De levende Natuur 89(6):173-177
Barendregt, A., M.J. Wassen, A. van Leerdam (1990): Nivellering van verlanding. Een
gevolg van veranderingen in hydrologie en beheer. Landschap '90 (1):17-32
Barendregt, A. (1993): Hydro-ecology of the dutch polder landscape. Thesis, University
of Utrecht
Baskin, J.M. en C.C. Baskin (1989): Physiology of dormancy and germination in relation
to seed bank ecology. In: Allessio Leck, M., V.T. Parker en R.L. Simpson (eds):
Ecology of seed banks. Academic Press Inc., San Diego
Beets, C. (1989): The relation between the area of open water in bog remnants and
storage capacity, with resulting guidelines for bog restoration. Peatland ecosystems and man - an impact accesment. Dundee
Beije, H.M., L.W.G. Higler, P.F.M. Opdam, T.A.W. van Rossum en H.J.P.A. Verkaar
(red.) (1994): Bos- en natuurbeheer in Nederland. Deel 1: Levensgemeenschappen. Backhuys Publishers, Leiden
Beijersbergen, J. 0 990): Grondwaterbeheer en regeneratie in de duinen van Schouwen.
In: Koerselman, W., M.A. den Hoed, A.J.M. Jansen en W.H.O. Ernst (red):
Natuurwaarden en waterwinning in de duinen; mogelijkheden voor behoud,
herstel en ontwikkeling van natuurwaarden. Mededeling nummer 114. KIWA,
Nieuwegein
Beltman, B. en A.P. Grootjans (1986): Distribution of nutrient poor plant communities
in relation to the groundwater regime and nutrient availability. TNO Proceedings
and Information 34
Beltman, B. en G. Rouwenhorst (1993): Impact on solI fertility by replacement of hydrochemically different watertypes. In: Peters, N.E. (ed.) Hydrological, chemical
192

Literatuur

and biological processes affecting the transformation and transport of contaminants in aquatic environment. IAHS publ. 20
Beitman, B. en T. van den Broek (1993): Verzuring van kalkrijke venen. Een studie naar
effectgerichte maatregelen. Landschap 10(2): 1 7-32
Beltman, B. en T. van den Broek (1995): Measures to develop a rich-fen landscape with
a full range of successional fens. In: Verhoeven, J.T.A. (ed.): Ecological engineering for ecosystem restoration. Report Workshop Zeist. Rijksuniversiteit
Utrecht, Utrecht
Berendse, F. (1990): Organic matter accumulation and nitrogen mineralization during
secondary succession in heathiand ecosystems. Journal of Ecoloy 78:41 3-427
Berendse, F. (red.) (1990): Natuurontwikkeling en landbouw. CABO, Wageningen
Berendse, F., M.J.M. Oomes, H.J. Altena en W. de Visser (1994): A comparative study
of nitrogen fiows in two similar meadows affected by different groundwater
levels. J. Appi. Ecol. 31:40-48
Blankenburg, J. en H. Kuntze (1987): Moorkundlich-hydrologische Voraussetzungen der
Wiedervernassung von Hochmoore. Telma 1 7:51-58
Bloemendaal, F.H.J.L. en J.G.M. Roelofs (1988): Anorganische koolstof. In: Bloemendaal, F.H.J.L. en J.G.M. Roelofs (eds): Waterplanten en waterkwaliteit. Stichting
Uitgeverij Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Utrecht
Bloemendaal, F.H.G.L. en J.G.M. Roelofs (red. (1 988): Waterplanten en waterkwaliteit.
Stichting Uitgeverij Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging.
Utrecht
Bloemendaal, F.H.G.L. en J.G.M. Roelofs (1988): Waterverharding. In: F.H.G.L. Bloemendaal en J.G.M. Roelofs (red.): Waterplanten en waterkwaliteit. Stichting
Uitgeverij Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Utrecht
Blokland K.A. (1 994 ongepubl.): Inventarisatie praktijkexperimenten; overzicht t.b.v.
begeleidingscie thema 9 NOV. LB &P, Assen
Boeye, D., D. van Straaten en R.F. Verheijen (1995): A recent transformation from poor
to rich fen caused by artificial groundwater recharge. Journal of Hydrology
169:111-129
Boyer. M.L.H. en B.D. Wheeler (1989): Vegetation patterns in spring-fed calcareous
fens: calcite precipitation and constraints on fertility. Journal of Ecology 77:
597-609
Brandsma, O.H. en J.P. Bakker (1985): Het Westerholt VI. De zaadvoorraad in relatie
tot de samenstelling van de graslandvegetatie. De Levende Natuur 85:176-180
Breeuwsma, A. en J.S. Drijver-de Haas (1990): Bodemmineralogie. In: W.P. Locher &
H. de bakker (eds), Bodemkunde van Nederland, deel 1, hoofdstuk 18. Malmberg, Den Bosch, 2e editie
NOVthema9

193

Herstel van natte en vochtige ecosystemen

Bruin, C.J.W. (1 993): Introductie van plantesoorten: een reactie. De Levende Natuur
94(3):1 26-127
Buskens, R.F.M. 0 989): Beuven: herstel van een ecosysteem. Vakgroep Aquatische
Oecologie en Biogeologie, Katholieke Universiteit van Nijmegen
Buskens, R.F.M. (1993): Vegetatie-ontwikkelingen in het Beuven. Stratiotes 7:38-52
Buskens, R.F.M. (1994): Beuven blijvend hersteld? De Levende Natuur 95(6):21 1-21 7
Buskens, R.F.M. en H.L. Zingstra (1988): Beuven, verwording en herstel. De Levende
Natuur 89(2):34-42
Cals, M.J.R., M.J.S. Beilemakers, M. Maessen en J.G.M. Roelofs (1993): Voorwaarden
en perspectieven voor herstel van verzuurde en geëutrofieerde opperviaktewateren. In: Cais, M.J.R., M. de Graaf en J.G.M. Roelofs: Effectgerichte maatregelen tegen verzuring en eutrofiëring in natuurterreinen. Vakgroep Oecologie,
Katholieke Universiteit van Nijmegen/Directie NBLF van het Ministerie van LNV,
Nijmegen
Cals, M.J.R. en J.G.M. Roelofs 0 990): Mechanismen van interne eutrofiëring en alkalinisering. in: Beltman, B, W. Koersleman, A.M. Kooiman en A.F.M. Meuleman
(red.): Workshop interne eutrofiëring. Vakgroep Botanische Oecologie en
Evolutiebiologie. The Utrecht Plant Ecology News Report 10. Rijksuniversiteit
Utrecht. Utrecht
Caraco, N.F., J.J. Cole en G.E. Likens (1989): Evidence for sulphate-controlled phosphorus release from sediments of aquatic systems. Nature 341:31 6-318
Caraco, N.F., J.J. Cole en G.E. Likens (1 993): Sulphate control of phosphorus availability in lakes Hydrobiologia 253:275-280
ConelI, W.E. en W.H. Patrick 0 977): Sulphate reduction in soli: effects of redox potential and pH. Science 159: 86-87
Corporaal, A. (1973): Beheersaspecten van veenvegetaties in het Haaksbergerveen, in
het bijzonder dat der drijvende Sphagnumvegetaties
Darlington, H.T. en G.P. Steinbauer (1961): The eighty-year period for Dr. Beai's seed
viability experiment. Amer. J. Bot. 48:321-325
De Bruijn, 0. (1993): Flora en fauna van de Twentse blauwgraslanden: het beheer en
behoud blijft mensenwerk. In: Weeda, J. (red.): Blauwgraslanden in Twente.
Schatkamers van het natuurbehoud. Wetenschappelijke Mededeling KNNV nr.
209. Stichting Uitgeverij KNNV, Utrecht
De Burgh, Y. en E. Brouwer (1993): De praktijk van een overlevingsstrategie. Evaluatie
van het project 'Effectgerichte maatregelen in natuurterreinen'. Research voor
Beleid, Leiden
De Graaf, M.C.C., P.J.M. Verbeek, M.J.R Cals en J.G.M. Roelofs (1994): Effectgerichte maatregelen tegen verzuring en eutrofiëring van matig mineraalrijke heide en
194

Literatuur

schraallanden. Eindrapport monitoringsprogramma eerste fase. Vakgroep Oecologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen
Den Hartog, C. (1993): Voorwaarden die in acht genomen moeten worden bij de herintroductie van plantesoorten. Stratiotes 6:10-1 3
Den Held, A.J., M. Schmidtz en G. van Wirdum (1 992): Watervegetatie en waterkwaliteit in petgaten en sloten van het Nieuwkoopse plassengebied. Werkgroep
onderzoek Nieuwkoopse plassen. Den Haag/Leiden
De Mars, H., W. Fokkema en J. van Alphen (1995): Natuurontwikkeling in het Laegies
kampgebied. De Levende Natuur 96(5): 1 56-1 57
De Molenaar, J.G. (1980): Bemesting, waterhuishouding, intensivering in de landbouw
en het natuurlijk milieu. RIN, Leersum
De Smidt, J. (1 979): Origin and destruction of of northwest European heath vegetation.
In: 0. Wilmans en R. Tüxen (eds): Werden und Vergehen von Pflanzengesellschaften. Cramer, Vaduz
De Smidt. J.T. (1981): De Nederlandse heidevegetaties. Wetenschappelijke Mededelingen KNNV 144. KNNV, Hoogwoud
Diemont, W.H., F.G. Blankenberg en H. Kampf (red.) (1982): Blij op de hei? Innovaties
in het heidebeheer. Intern rapport van de Werkgroep Verwerking en Afzet van
Heideplaggen, Arnhem
Donelan, M. en K. Thompson (1980): Distribution of buried viable seeds along a successional series. Biological Conservation 17:297-311
Dijkgraaf, E., C.L. van der Geest, D. van der Hoek en J.E.M. van Mierlo (1 993): Is plaggen in natte schraallanden een effectieve maatregel? De Levende Natuur
94(6):1 83-187
Doing, H. (1 988): Landschapsoecologie van de Nederlandse kust: een landschapskarte
ring op vegetatiekundige grondslag. Stichting Duinbehoud, Leiden
Eisma, D. (1968): Composition, origin and distribution of Dutch coastal sands between
Hoek van Holland and the island of Vlieland. Netherland Journal of Sea Research
4(2):1 23-267
Ellenberg, H. (1 982): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. Ulmer Verlag, Stuttgart
Ellers, J. (1992): Herstel en aanleg van natte duinvalleien. Een floristische evaluatie van
24 natuurontwikkelingsprojecten. Bureau D&K ecologisch advies en onderzoek,
Leiden
Ellis, R.H (1991): The longevity of seeds. Hort. Science 26(9):1 119-1125
Etherington, J.R. (1982): Environment and Plant Ecology. John Wiley & Sons, New
York, 2e editie

NOVtheme9

195

Herstel van natte en vochtige ecosystemen

Everts, F.H. en W. Bijkerk 0 992, concept): Monitoring effectgerichte maatregelen
Wyldlannen-Ule Krite en de Barten 1991, 1992 en 1993. Tussentijds rapport
Everts en De Vries e.a. Ecologisch Advies- en onderzoeksbureau, Gronin1992.
gen
Everts, F.H., N.P.J. de Vries en G.J. Baaijens (1984): Het Dwingelder veld. Deelrapport
vegetatie. Staatsbosbeheer/Natuurmonumenten/Rijksuniversiteit Groningen
Eijsink, A.Th.W. en A.J.M. Jansen (1993): Punthuizen, een Twents blauwgrasland:
waterhuishouding, vegetatie en beheer. In: Weeda, J. (red.): Blauwgraslanden in
Twente. Schatkamers van het natuurbehoud. Wetenschappelijke Mededeling
KNNV nr. 209. Stichting Uitgeverij KNNV, Utrecht
Fokkema, J. U.G. Hosper en J. Wiltenburg (red.) (1 984): Blauwgraslanden in Friesland.
Vanellus 37(5)
Fenner, M. (1978): A comparison of the abilities of colonizers and close-turf species to
establish from seed in artificial swards. Journal of Ecology 66:953-963
Fitter, A.H. en R.K.M. Hay (1981): Environmental physiology of plants. Academic
Press, London
Ganzevles, P.H.J. (1992a): Beheersplan Haaksbergerveenvoor de periode 1991 - 2001.
Staatsbosbeheer Driebergen
Ganzevles, P.H.J. (1992b): Beheersplan Bargerveen voor de periode 1992 - 2002.
Staatsbosbeheer Utrecht
Garritsen, A.C. (1993): Linking hydrological and ecological models. In: The use of hydro-ecological models in the Netherlands. Proceedings and Information CHOTNO, no. 47, 67-79
Gerlach, A. (1978): Zur Bestimmung der Stickstoff-Nettomineralisation in mehr oder
minder nassen Böden. Oecol. Plant. 1 3(2):1 63-164
Gieske, J.M.J. en J. Runhaar 0 994): Milieubeleidsindicator Verdroging, fase 2b: Toepassing van de MBI-verdroging in Noord-Nederland. TNO, Delft
Grime, J.P., J.G. Hodgson en R. Hunt (1988): Comparative plantecology: a functional
approach to common British species. Unit of Comparative Plant Ecology, Dept.
of Plant Sciences, University of Sheffield, London UNWIN HYMAN
Grime, J.P. (1989): Seed banks in ecological perspective. In: Allessio Leck, M., V.T.
Parker en R.L. Simpson (eds): Ecology of seed banks. Academic Press Inc., San
Diego
Groen, C.L.G. (1985): Herstel Luchterduinen: bieden schijnspiegels mogelijkheden? In:
J. Drenth, R. Telkamp en M. Jansen (eds): Verslag van de studiedag 'Terugkeer
van vochtige duinvalleien'. Stichting Duinbehoud, Leiden

196

Literatuur

Groen, C.L.G., A. Broersma en H.A. Udo de Haes (1985): Beëindiging van de grondwaterwinning in de Luchterduinen: kansen voor herstel van natuurwaarden?
K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift XIX0 985)5:374-384
Grootjans, A.P. (1979): Some remarks on the relation between nitrogen mineralisation,
groundwatertable and standing crop in wet meadows. Acta Bot. Neerl. 28:234
Grootjans, A.P. (1985a): Changes of groundwater regime in wet meadows. Diss. Rijksuniversiteit Groningen
Grootjans, A.P. (1985b): De invloed van ingrepen in de waterhuishouding op de verspreiding van moeras- en hooilandplanten. Laboratorium voor Plantenoecologie
Rijksuniversiteit Groningen. Haren
Grootjans, A.P. (1993): Regeneratie van verzuurde duinvallelen, in het bijzonder op
Schiermonnikoog. Laboratorium voor Plantenoecologie, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
Grootjans, A.P., W. Bijkerk, F.H. Everts, P.S. Hartog en J. de Jong (z.j.): Monitoring
van effectgerichte maatregelen tegen verzuring. Eindrapport lste fase 19911 Laboratorium voor Plantenoecologie Rijksuniversiteit Groningen/Everts en
De Vries e.a. Oecologisch advies- en onderzoeksbureau. Haren/Groningen
Grootjans, A.P., P. Hendriksma, M. Engelmoer en V. Westhoff (1988): Vegetation dynamics in a wet dune slack. 1: rare species decline on the Wadden island of
Schiermonnikoog in the Netherlands. Acta Bot Neen 37:265-278
Grootjans, A.P., W.Ph. ten Klooster en K. Romeyn (1979): Ondergang van het laatste
blauwgrasland in Drenthe. Natuur en Milieu 79(6):9-1 5
Harms, W.B., W. Knol en J. Roos-Klein Lankhorts (1995): Het LEDESS-model, een gebiedsgericht kennismodel bij scenario's voor natuurontwikkeling. Landschap
12(4): 83-98
Hattink, J.W., H. Alberst en T. Morel (1989): Hoogveenregeneratie in het Haaksbergerveen. In: Leuven, R.S.E.W. en F.J.J. Bles (red): Verdroging in Nederland. Oorzaken, omvang en oplossingen. Stichting Natuur en Milieu, Utrecht
Hayati, A.A. en M.C.F. Proctor (1990): Plant distribution in relation to mineral nutrient
availabitity and uptake on a wet-heath site in south-west England. Journal of
Ecoloy 78:134-151
Heil, G.W. en W.H. Diemont (1 983): Raised nutrient levels change heathland into grassland. Vegetatio 53:113-120
Hendriks, R.F.A. (1992): Afbraak en mineralisatie van veen. SC-DLO, Stowa rapport
199, Wageningen
Hochstenbach, S.M.H. en N.J.M. Gremmen (1989): Effecten van ingrepen in de waterhuishouding op vegetatie en standplaats. SWNBL-rapport 1 q. RIN, Leersum

NOVthema9

197

Herstel van natte en vochtige ecosystemen

Hodgson, J.G. en J.P. Grime (1990): The role of dispersal mechanisms, regenerative

strategies and seed banks in the vegetation dynamics of the British landscape.
In: Bunce, R.G.H. en D.C. Howard (eds): Species dispersal in agricultural
habitats. Belhaven Press, London, New York
Hosper, U.G. (1984a): Het milieu van blauwgraslanden. In: Fokkema, J., U.G. Hosper

en J. Wiltenburg (red.): Blauwgraslanden in Friesland. Vanellus 37(5):134-137
Hosper, U.G. (1984b): Het beheer. In: Fokkema, J., U.G. Hosper en J. Wiltenburg

(red.): Blauwgraslanden in Friesland. Vanellus 37(5):134-137
Houdijk, A.L.F.M., P.J.M. Verbeek, H.F.G van Dijk en J.G.M. Roelofs (1993): Distribu-

tion and decline of endangered herbaceous heathiand species in relation to the
chemical composition of the soil. Plant Soil 148:137-143
Howe, H.F. en J. Smailwood (1982): Ecology of seed dispersal. Ann. Rev. Ecol. Syst.

13:201-228
IPO/RIZA

(1994): Verdrogingskaart van Nederland, landelijke inventarisatie van verdroogde gebieden 1994.
IPO-publicatie nummer 80

IWACO 0 992): Inventarisatie verdrogingsbestrijding. Eindrapport. IWACO, 's-Hertogen-

bosch
Jalink, M.H. en A.J.M. Jansen 0 989): Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en

eutrofiëring van grondwaterafhankelijke beekdalvegetaties. SWE 89-029. KIWA
NV, Nieuwegein
Jalink, M.H. (1991): Effectgerichte maatregelen tegen verzuring van natte schraallan-

den, prae-advies Stobbenribben, SWO 91-259 KIWA, Nieuwegein
Janiesch, P. (1 980) Standortfaktoren in Quellerlenwtdern und Pflanzensoziologische

Gliederung. In: Williams, 0. en R. Tüxen (1980) Epharmonie. pp 265-274
Jansen, A.J.M. (1991): Effectgerichte maatregelen tegen verzuring van natte schraal-

landen. SWO 9 1-038. KIWA NV, Nieuwegein
Jansen, A.J.M. (1993): Van hydrologische ingreep naar ecologische effectvoorspelling:

enkele resultaten naar ecologische effectvoorspelling. KIWA mededeling nr 122
Jansen, A.J.M. en E. Oosterveld (1987): Een veenmoskartering en landschapsecologi-

sche interpretatie daarvan voor een deel van het Meerstalbiok. Langbroek,
bureau voor landschapsoecologisch onderzoek in opdracht van Staatsbosbeheer
afdeling Flora en Fauna, Utrecht
Jansen, A.J.M., A.Th. Eijsink, A.P. Grootjans, E.J. Lammer en F.P. Sival (1993): Zijn
hydrologische ingrepen noodzakelijk voor het herstel van verzuurde natte
schraallanden? In: Cals, M., M. de Graaf en J. Roelofs (red.): Effectgerichte
maatregelen tegen verzuring en eutrofiëring in natuurterreinen. Katholieke
Universiteit Nijmegen, Werkgroep Milieubiologie

198

Literatuur

Jansen, P.C. (1992): Bemonsteringsstrategie voor meten grondwaterkwaliteit natte natuurgebieden. Landinrichting 32(2):25-32
Joosten, J.H.J. (1995): Time to regenerate: long-term perspectives of raised bog regeneration with special emphasis on palaeoecological studies. In: Wheeler, B.D.,
S.C. Shaw, W.J. Fojt en R.A. Robertson (eds): Restoration of temperate
wetlands. John Wiley & Sons, Chichester
Kemmers, R.H. (1983): De kalkpotentiaal als relevante parameter voor het natuurbeheer. Nota 1481 ICW Wageningen
Kemmers, R.H. (1986): Perspectives in modeling of processes in the root zone of spontaneous vegetation at wet and damp sites in relation to regional water management. In: Hooghart, J.C. (ed.): Water management in relation to nature, forestry
and landscape management. CHO - Proceedings and Information No. 34. TNO
Commitee on hydrological research. Den Haag
Kemmers, R.H. (1990): De stikstof- en fosforhuishouding van mesotrofe standplaatsen
in relatie tot mogelijkheden van aanvoer van gebiedsvreemd water. In: Beltman,
B., W. Koersleman, A.M. Kooiman en A.F.M. Meuleman (red.): Workshop
Interne eutrofiëring. Vakgroep Botanische Oecologie en Evolutiebiologie. The
Utrecht Plant Ecology News Report 10. Rijksuniversiteit Utrecht. Utrecht
Kemmers, R.H. en G. van Wirdum (1988): De betekenis van de chemische samenstelling van het grondwater voor het milieu van wilde planten. Biovisie Magazine
2(1 988):2-6
Kemmers, R.H. (1994): Naar een methode voor regionale scenario-studies voor natuurontwikkeling, Het Drentse Aa onderzoek (bijlage klankbordvergadering)
Kemmers, R.H., S.P.J. van Delft, P.C. Jansen en W.C. Knol (1994): Effecten van hydrologische maatregelen tegen verzuring en vermesting op vegetatie, bodem en
grondwater in Groot-Zandbrink; evaluatie na twee jaar. Rapport 319, SC-DLO,
Wageningen
Kivilaan, A. en R.S. Bandurski (1981): The one hundred-year period for Dr. Beal's seed
viability experiment. Amer. J. Bot. 68(9):1290-1 292
Kloosterman, F.H. en R. van der Meijden 0 994): Eindverslag digitalisering van het
IVON-archief (historisch floristisch bestand) van het Rijksherbarium te Leiden.
TNO rapport OS 94-42B
Koerselman, W. (1991): Verruiging van (ver)natte duinvalleien. Een literatuuronderzoek
naar de relaties tussen grondwaterstand, beschikbaarheid van voedingsstoffen
en vegetatiestruktuur. SWE 91.006. KIWA, Nieuwegein
Koerselman, W. (1 993): Eutrofiëring van laagvenen: interne of externe oorzaken? Landschap 10: 31-44
Koerselman, W. en A.F.M. Meuleman (1994): Groeibeperkende voedingsstoffen in verschillende duinvalleitypen. KIWA-rapport SWE 94.020, KIWA, Nieuwegein

NQVthema9

199

Herstel van natte en vochtige ecosystemen

Koerselman, W. en J.T.A. Verhoeven (1 989): Effecten van infiltratie van gebiedsvreemd water op trilvenen in het Noorderpark. In: Roelofs, J.G.M. (red): Aanvoer
van gebiedsvreemd water: omvang en effecten op oecosystemen. Vakgroep
Aquatische Oecologie en Biogeologie, Katholieke Universiteit Nijmegen
Kraak, H.L. (1993): Physiological apsects of storage of recalcitrant seeds. In: Somé,
L.M. en M. de Kam (eds): Tree seed problems, with special reference to Africa.
Proceedings of the IUFRO Symposium of the Project Group P.2.04.00 'Seed
Problems'. Ouagadougou
Leuven, R.S.E.W. en F.J.J. Bles (red.) (1989): Verdroging in Nederland. Oorzaken, omvang en oplossingen. Stichting Natuur en Milieu, Utrecht
Livingston, R.B. en M.L. Allessio Leck (1 968): Buried viable seed in successional field
and forest stands, Harvard Foerst, Massachusetts. Bull. of the Torrey Botanical
Club 95(1):58-69
LNV, Ministerie van (1990): Natuurbeleidspian. Tweede Kamer, vergaderjaar 19891990, kamerstuk 21.149., nr's 2-3, SDU Uitgeverij Den Haag, ISBN 90-120690 1-7
Londo, G. (1971): Patroon en proces in duinvalleivegetaties langs een gegraven meer in
de Kennemerduinen. Dissertatie KUN, Nijmegen
Londo, G. (1975): Opgang en afgang van een duinmeer. De Levende Natuur 78:263271
Londo, G. (1984): Duinvalleivegetaties en hun milieu. In: Terugkeer vochtige duinvalleien. Verslag studiedag, Stichting Duinbehoud, Leiden, pp. 1 6-20
Londo, G. (1985): Duinvalleivegetaties en hun milieu. In: J. Drenth, R. Telkamp en M.
Jansen (eds): Verslag van de studiedag 'Terugkeer van vochtige duinvalleien'.
Stichting Duinbehoud, Leiden
Londo, G. (1993): Natuurontwikkeling in het Kootwijkerveen. De Levende Natuur 95(2)
Louman, E.G.M. en Q.L. Slings (1 990): Regeneratie van vochtige duinvalleien. In: Koerselman, W., M.A. den Hoed, A.J.M. Jansen en W.H.O. Ernst (red): Natuurwaarden en waterwinning in de duinen; mogelijkheden voor behoud, herstel en
ontwikkeling van natuurwaarden. Mededeling nummer 114. KIWA, Nieuwegein
Meuleman, A.F.M. (1 990): Zuiveringsmoerassen ten behoeve van de natuurbescherming. The Utrecht Plant Ecology News Report 11, Rijksuniversiteit Utrecht.
Utrecht
Meuleman, A.F.M. en M.W. van Gerven (1994). Projectplan hydro-ecologische optimalisatie van beïnvloedingsgebieden. Rapport SWI 94.165. Kiwa, Nieuwegein
Meuleman, A.F.M. en A. Sinke (1990): De rol van sulfaatreduktie in de decompositie
van organisch materiaal. In: Beltman, B, W. Koerselman, A.M. Kooiman en
A.F.M. Meuleman (red.): Workshop Interne eutrofiëring. Vakgroep Botanische

200

Literatuur

Oecologie en Evolutiebiologie. The Utrecht Plant Ecology News Report 10.
Rijksuniversiteit Utrecht. Utrecht
Money, R.P. (1995): Re-establishment of a Sphagnum-dominated flora on cut-over lowland raised bogs. In: Wheeler, B.D., S.C. Shaw, W.J. Fojt en R.A. Robertson
(eds): Restoration of temperate wetlands. John Wiley & Sons, Chichester
01ff, H., F. Berendse, D. Verkaar en G. van Wirdum (1995): Modellering van de vegetatiesuccessie: hoe kunnen veranderingen in natuurontwikkelingsgebieden voorspeld worden? Landschap 12(4): 69-82
Oomes, M. en M. Ham (1983): Some methods of determining the seedbank. Acta Bot.
Neen. 32:244
Oomes, M.J.M. (1991): Effects of groundwater level and the removal of nutrients on
the yield of non-fertilized grassland. Acta Oecol 12(4):461-469
Oomes, M.J.M. en H.J. Altena (1994): Decrease in grassland production by management of vegetation and groundwater. In: 't Mannetje, L. en J. Frame: Grassland
and society. Proceedings of the 1 5th General Meeting of the European Grassland
Federation, June 6-9 1994
Oomes, M.J.M. en R.H. Kemmers (1994): Effects of raising the groudwater level on
availability and uptake of nutrients by grassland. NNA-berichten
Ouborg, N.J. (1988): Genetische verarming: de problematiek van kleine plantenpopulaties. De Levende Natuur 89(1):7-13
Pearsall, W.H. (1952): The pH of natural soils and its ecological significance. Journal
Soil Science 3: 41-5 1
Piek, H. en N.G.J. Straathof (1 990): Monitoring onderzoek watersuppletie Naardermeer.
Verslag van een tussentijdse evaluatie. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, 's-Graveland. Intern rapport
Polman, G.K.R. (1978): Duinvallei-vegetaties in het Grevelingenbekken? Een raakvlak
van vegetatiekunde en cultuurtechniek. Vakbi. Biol. 1(1 978)58:2-8
Porsild, A.E., C.R. Harington en G.A. Mulligan (1967): Lupinus arcticus Wats. grown
from seeds op Pleistocene age. Science 1 58:11 3-1 14
Poschlod, P. (1995): Diaspore rain and diaspore bank in raised bogs and implications for
the restoration of peat-mined sites. In: Wheeler, B.D., S.C. Shaw, W.J. Fojt en
R.A. Robertson (eds.): Restoration of temperate wetlands. John Wiley & Sons,
Chi c hester
Proctor, M.C.F. (1995): The ombrogenous bog environment. In: Wheeler, B.D., S.C.
Shaw, W.J. Fojt en R.A. Robertson (eds): Restoration of temperate wetlands.
John Wiley & Sons, Chichester
Primack, R.B. en S.L. Miao (1992): Dispersal can limit local plant distribution. Conservation Biology 6(4):513-519
NOVthema9

201

Herstel van natte en vochtige ecosystemen

Projectteam Verdroging (1989a): Verdroging van natuur en landschap. Beschrijving en
analyse. Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Projectteam Verdroging (1989b): Verdroging van natuur en landschap. Het technisch
rapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Richards, J.R.A., B.D. Wheeler en A.J. Willis (1995): The growth and value of Eriophorum angustifolium Honck. in relation to the revegetation of eroding blanket peat.
In: Wheeler, B.D., S.C. Shaw, W.J. Fojt en R.A. Robertson (eds): Restoration of
temperate wetlands. John Wiley & Sons, Chichester
Roelofs, J.G.M. (1991): Iniet of alkaline river water into peaty lowiands: effects on
water quality and Stsratiotes aloides L. stands. Aquatic Botany 39:26 7-293
Roelots, J.G.M. en M.J.R. Cals (1989): Effecten van inlaat van gebiedsvreemd water
op de waterkwaliteit en vegetatie-ontwikkeling in laag- en hoogveenplassen. In:
Roelofs, J.G.M. (red): Aanvoer van gebiedsvreemd water: omvang en effecten
op oecosystemen. Vakgroep Aquatische Oecologie en Biogeologie, Katholieke
Universiteit Nijmegen
Roelofs, J.G.M. en T. Torenbeek (1989): Aanvoer van gebiedsvreemd water: oplossing
of probleem? In: Verdroging in Nederland: oorzaken, omvang en oplossingen.
Stichting Natuur en Milieu, Utrecht
Roelofs, J.G.M., M.C.C. de Graaf, P.J.M. Verbeek en M.J.R. Cals (1993): Methodieken
voor herstel van verzuurde en geëutrofieerde heiden en schraallanden. In: Cals,
M., M. de Graaf en J. Roelofs (red.): Effectgerichte maatregelen tegen verzuring
en eutrofiëring in natuurterreinen. Katholieke Universiteit Nijmegen, Werkgroep
Milieubiologie
Rolf, H.L.M., J. Runhaar, J.M.J. Gieske (1993): Milieubeleidsindicator verdroging fase
lia. De ontwikkeling van de methode en toepassing voor acht lokaties in Brabantse natuurterreinen. TNO-rapport OS 93-56A/CML-rapport 101. TNO-IGG, Delft /
CML, Leiden
Rolf, H.L.M. en H. van der Meij (1991): Grondwatersituatie in Drenthe. Een onderzoek
naar de kwelsituatie, de trends in de grondwaterstand en de mogelijkheden om
de situatie te beïnvloeden. rapportnr OS 91-29A. TNO-IGG, Delft
Roozen, A.J.M., A.K. Masselink, H. Kuipers en J.M. van Groenendaei (1995): Natuurherstel in het Wisselse Veen en de rol van de bodemzaadvoorraad daarbij. De
Levende Natuur 96(5):156-157
Runhaar, J., C.R. van Gooi en C.L.G. Groen (1994): Impact of hydrological changes on
nature conservation areas in the Netherlands. Biol. Cons. *(*):**
Runhaar, J. en L.M.L. Zonneveld 0 994): Voorstudie 'Empirische Herstelfuncties'. Voorstudie van project 9 uit het Nationaal Onderzoekprogramma Verdroging, 'Herstel
van natte en vochtige ecosystemen'. NOV-werkdocument. RIZA, Lelystad
Schaminée, J.H.J. (1 993): Het 'atlantische' blauwgrasland als plantengemeenschap:
teloorgang en behoud gedurende deze eeuw. In: E.J. Weeda: Blauwgraslanden in
202

Literatuur

Twente. Schatkamers van het natuurbehoud. Wetenschappelijke Mededeling nr.
209. KNNV, Utrecht
Schat, H. (1982): On the ecology of some Dutch dune slack plants. Proefschrift VU,
Amsterdam
Scheffer, F. en P. Schachtschabel (1976): Lehrbuch der Bodenkunde. 9. Auflage. F.
Enke Verlag, Stuttgart
Schothorst, C.J. (1 977): Subsidence of low moor peat soils in the Western Netherlands. Geoderma 17:265-291
Schouwenaars, J.M. (1986): The evaluation of water-management in highmoor peat
relicts by using a simulation model for groundwaterfluctuations. Landbouwuniversiteit Wageningen
Schouwenaars, J.M. (1988): The impact of water-management upon groundwater fluctuations in a disturbed bog relict. Agricultural Water Management 14(198):439449
Schouwenaars, J.M. (1 992): Waterbeheer voor hoogveenherstel; couveuse of plastische chirurgie? in: Landinrichting 1992/32 1
Schouwenaars, J.M. (1993): De verdamping van pijpestrootje (Molinia caerula en veenmos (Sphagnum papillosum) in hoogveengebieden en haar betekenis voor het
waterbeheer. H20 (26) 1993 nr 14
Schouwenaars, J.M. (1995): The selection of internal and external water management
options for bog restoration. In: Wheeler, B.D., S.C. Shaw, W.J. Fojt en R.A.
Robertson (eds): Restoration of temperate wetlands. John Wiley & Sons,
Chichester
Schouwenaars, J.M. en J.P.M. Vink (1990): Hydrophysical properties of peat relicts in
a former bog and perspectives for Sphagnum regrowth. International Peat
Journal 4:15-28
Schouwenberg, E.P.A.G., J.E.M. van Mierlo en D. van der Hoek (1991): Is vernatting
een effectieve maatregel voor het herstel van natte, schrale graslanden? De
Levende Natuur 92(4):128-132
Silvertown, J.W. (1984): Introduction to plant population ecology. Longman, Londen,
New York
Slings, Q.L. (1990): Plagexperimenten in een kalkrijke, vochtige vallei. In: Koerselman,
W., M.A. den Hoed, A.J.M. Jansen en W.H.O. Ernst (red): Natuurwaarden en
waterwinning in de duinen; mogelijkheden voor behoud, herstel en ontwikkeling
van natuurwaarden. Mededeling nummer 114. KIWA, Nieuwegein
Smit, A. en G.A.C.R. Stooker (1982): Natuur en landschap in Goirle en Hilver. Deel 9:
Flora en vegetatie. Rapport 20-826-5, Staatsbosbeheer Tilburg

NOVthema9

203

Herstel van natte en vochtige ecosystemen

Smolders, A.J.P. (1995): Mechanisms involved in the decline of aquatic macrophytes;
inparticular of Stratiotes aloides L. Dissertatie Katholieke Universiteit Nijmegen
Smolders, A.J.P. en J.G.M. Roelofs (1993): Suiphate-mediated iron limitation and eutrophication in aquatic ecosystems. Aquatic Botany 41:1-7
Spieksma, J.F.M., R. van Diggelen en J.W. Schouwenaars (1994): Friese boezemlanden. Gevolgen van hydrologische maatregelen voor de vegetatie. Vakgroep
Fysische geografie/Lab. voor plantenoecologie, Rijksuniversiteit Groningen
Spira, T.P. en L.K. Wagner (1983): Viability of seeds up to 211 years old extracted
from adobe brick buildings of California and Northern Mexico. Amer. J. Bot.
70(2):303-307
Stevers, R.A.M., J. Runhaar, K.J. Canters en H.A. Udo de Haes (1984): Beleidsanalyse
kustverdediging Texel. De effecten van kustverdedigingsalternatieven op het
natuurlijk milieu. Centrum voor Milieukunde Leiden, Leiden
Starkey, R.L. (1966): Oxidation and reduction of sulphur compouns in soils. Soil Sci.
101: 297-306
Stieperaere, H. en C. Timmerman (1983): Viable seeds in the soils of some parcels of
reclaimed and unreclaimed heath in the Flemish district. Bull. Soc. Roy. Bot. Bel.
116: 62-73
Streefkerk, J.G. en W.A. Casparie (1 987): De hydrologie van hoogveensystemen. Uitgangspunten voor het beheer. Staatsbosbeheer, Utrecht
Strykstra. R.J. (1993): (Her-)introductie van inheemse plantesoorten: openheid gewenst. De Levende Natuur 94(1):2-3
Strykstra, R.J., V. Westhoff en R.P.J. de Kok (1992): Een vergelijking tussen oude en
nieuwe opnamen met Arnica montana, Gentiana pneumonanthe en Pedicularis
sylvatica, bij introductie van soorten. Stratiotes 5:28-40
Strykstra, R.J. en G.L. Verweij (1 995): Maaimachines zijn ook zaaimachines! De Levende Natuur 96(1):6-10
Studiegroep Toekomstverkenning Oligotrofe Milieus (1983): Lange termijn ontwikkelingen van voedselarme milieus en grondwater van de pleistocene zandgronden.
Een verkenning van de periode 1900-2025. Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht
Ten Hoopen, J.G. en E.J. Weeda (1993): Botanische rijkdommen van het Breckienkampse Veld. In: Weeda, J. (red.): Blauwgraslanden in Twente. Schatkamers
van het natuurbehoud. Wetenschappelijke Mededeling KNNV nr. 209. Stichting
Uitgeverij KNNV, Utrecht
Thompson, K. (1 978): The occurrence of buried viable seeds in relation to environmental gradients. Journal of Biogeography 5:425-430
Thompson, K. en J.P. Grime (1979): Seasonal variation in the seed banks of herbaceous species in ten contrasting habitats. Journal of Ecology 67:893-921
204

Literatuur

Udo de Haes, H.A. (1982): De gevolgen van waterwinning in de duinen, In: J.G. ten
Houten de Lange (ed) Wadden-duinen-delta. Pudoc, Wageningen; ppl 33-1 57
Van Beusekom, C.F., J.M.J. Farjon, F. Foekema, B. Lammers, J.G. de Molenaar en
W.P.C. Zeeman (1990): Handboek grondwaterbeheer voor natuur, bos en
landschap. SWNBL uitgave
Van Dam, H. (1987): Verzuring van vennen: een tijdverschijnsel. Dissertatie Universiteit
van Amsterdam
Van Dam, H. (1989): Verdroging en verzuring van vennen. In: Leuven, R.S.E.W. en
F.J.J. Bles (red.): Verdroging in Nederland. Oorzaken, omvang en oplossingen.
Stichting Natuur en Milieu, Utrecht
Van den Broek, T. en B. Beitman (1994): Herstelgerichte maatregelen in een verzuurd
trilveen in de Westbroekse Zodden. De Levende Natuur 95(1):17-23
Van der Hoek, D. en S. van der Schaaf (1988): The influence of water level management and groundwater quality on vegetation development in a small nature
reserve in the southern Gelderse Vallei (the Netherlands). Agricultural Water
Management 1 4:423-437
Van der Laan, D. (1979): Spatial and temporal variation in the vegetation of dune
slacks in relation to the groundwater regime. Vegetatio 39 (1): 43-51
Van der Linden, M. (1988): De bronnen van de Mosbeek. Een vegetatiekundig en ecologisch onderzoek. Hugo de Vries-laboratorium van de UvA, Amsterdam
Van der Meulen, F. en P.D. Jungerius (1990): Stuifduinen en regeneratie. In: Koerselman, W., M.A. den Hoed, A.J.M. Jansen en W.H.O. Ernst (red): Natuurwaarden
en waterwinning in de duinen; mogelijkheden voor behoud, herstel en ontwikkeling van natuurwaarden. Mededeling nummer 114. KIWA, Nieuwegein
Van der Schaaf, S. en F. Witte (1991): Voorstel voor onderzoek naar verbanden tussen
geohydrologie, kwel, calciumhuishouding en nutriëntenstromen in halfnatuurlijke
vochtige schraallanden. Discussiestuk voor de Veenkampendag op 4 november
1991
Van der Sluys, P. (1990a): Grondwatertrappen. In: W.P. Locher en H. de Bakker (eds):
Bodemkunde van Nederland, deel 1. Algemene bodemkunde. Maimberg, Den
Bosch (tweede druk)
Van der Sluys, P. (1990b): Vochtlevering door de grond. In: W.P. Locher & H. de Bakker (eds): Bodem kunde van Nederland, deel 1. Algemene bodem kunde. Malmberg, Den Bosch, 2e editie
Van der Veen, G.J. en A.C. Garritsen (1994): Kennisoverzicht ecohydrologie, een inventarisatie van kennis en expertise op het gebied van ecohydrologie en verdroging, NOV rapport 7

NûVthema9

205

Herstel van natte en vochtige ecosystemen

Van der Valk, A.G. en R.L. Pederson (1989): Seed banks and the management and
restoration of natural vegetation. In: Allessio Leck, M., V.T. Parker en R.L.
Simpson (eds): Ecology of seed banks. Academic Press Inc., San Diego
Van der Valk, A.G. en J.T.A. Verhoeven (1988): Potential role of seed banks and Understory species in restoring quaking fens from floating forests. Vegetatio 76:313
Van Diggelen, R. en A.P. Grootjans (1991): Prediction of vegetation changes under
different hydrological scenarios. IAHS Pubi. no 202:71-80
Van Diggelen, R., A.P. Grootjans en R. Burkunk (1994): Assessing restoration perspectives of disturbed brook vaileys: the Gorecht area, the Netherlands. Restoration
Ecology 2(2):87-96
Van Dijk, H.W.J. (1989): Effecten van de infiltratie op de vegetatie in duingebieden. In:
Roelofs, J.G.M. (red): Aanvoer van gebiedsvreemd water: omvang en effecten
op oecosystemen. Vakgroep Aquatische Oecologie en Biogeologie, Katholieke
Universiteit Nijmegen
Van Dijk, H.W.J. en A.P. Grootjans (1991): Wet dune slacks: decline and opportunities.
Proceeding symposium 'Holland - Wetland', Arnhem
Van Dijk, H.W.J. en A.P. Grootjans (1993): Wet dune slacks: decline and new opportunities. Hydrobiologia 265:28 1 -304
Van Dijk, H.W.J. en W.T. de Groot (1987): Eutrophication of coastal dunes by artificial
infiltration. Wat. Res. 21:11-18
Van Doorn, W.G. (1984): Fysiologische betekenis van enkele standplaatsfactoren. Rapport 3 Studiecommissie Waterbeheer Natuur, Bos en Landschap, Utrecht
Van Dorp, D. (1992): Vestiging van plantesoorten. Bereikbaarheid en geschiktheid van
verschraalde graslanden. Landschap 9: 27 1-283
Van Dorp, D. (1993): Zaaddispersie: een onderbelicht proces in het herstelbeheer. De
Levende Natuur 94(6):205-209
Van Gerven, M.W. (1993): Vergelijking van geohydrologische modelsimulatie ten behoeve van ecologische effectvoorspelling. In: Van hydrologische ingreep naar
ecologische effectvoorspelling: enkele resultaten naar ecologische effectvoorspelling. KIWA mededeling nr 122 (Jansen, A.J.M. (ed))
Van Groenendael, J.M. (1995): Hoe klein mogen kleine populaties worden? De Levende
Natuur 96(2):35-39
Van Groenendael, J.M. en J.T.R. Kalkhoven (1 990): Oecologische infrastructuur, zaaddispersie en natuurontwikkeling. In: Berendse, F.: Natuurontwikkeling en
landbouw. Agrobiologische Thema's 1. CABO, Wageningen

206

Literatuur

Van Groenendael, J.M., R. Bekker en M. van Heijst (1989): The accesibility of a former
pasture for new species: implications for management. Proceedings crop
protection conference, pp 1075-1 080, Brighton, UK
Van Heuvein, B. (1980): Vegetation and soil in a Drenthian brook valley (The Netherlands). Acta Bot. Neen. 29(5/6):555-564
Van Leerdam, A. en J.G. Vermeer (1992): Natuur uit het moeras! Naar een duurzame
ecologische ontwikkeling van laagveenmoerassen. Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna, Den Haag
Van Leeuwen, C.G. (1954): Een vendwijnende levensgemeenschap: het blauwgrasland.
Natuur en Landschap 7(3/4):84-93
Van Leeuwen, R. (1991): De vegetatie van het Bargerveen. Rapport SBB; 137 pp,
Van Wirdum, G. (1979): Dynamic aspects of trophic gradients in a mire complex. TNO
Proceedings and Information 25
Van Wirdum, G. (1989): Ecohydrologische aspecten van waterinlaat in laagvenen. In:
Roelofs, J.G.M. (red): Aanvoer van gebiedsvreemd water: omvang en effecten
op oecosystemen. Vakgroep Aquatische Oecologie en Biogeologie, Katholieke
Universiteit Nijmegen
Van Wirdum, G. (1991): Vegetation and hydrology of floating rich-fens. Dissertatie
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
Van Wirdum, G. (1993a): Basenverzadiging in soortenrijke trilvenen. In: Cats, M., M. de
Graaf en J. Roelofs (red.): Effectgerichte maatregelen tegen verzuring en
eutrofiëring in natuurterreinen. Proc Symposium Nijmegen. K.U.N. pp 97-1 27
Van Wirdum, G. (1993b): Ecosysteemvisie Hoogvenen. IBN-rapport 035, Instituut voor
Bos- en Natuuronderzoek, Wageningen
Van Wirdum, G. (1994): Veen, venen en moerassen. In: Beije, H.M., L.W.G. Higler,
P.F.M. Opdam, T.A.W. van Rossum en H.J.P.A. Verkaar (red.) (1994): Bos- en
natuurbeheer in Nederland. Deel 1: Levensgemeenschappen. Backhuys Publishers, Leiden
Van Wirdum, G. en D. van Dam (1984): Bepaling belangrijkste standplaatsfactoren.
Rapport 1 Studiecommissie Waterbeheer Natuur, Bos en Landschap, Utrecht
Verhoeven, J.T.A. (ed.) (1992): Fens and bogs in the Nethenlands: vegetation, history,
nutrient dynamics and conservation. Geobotany 18, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht! Boston!London
Verhoeven, J.T.A., M.J. Wassen, A.F.M. Meuleman en W. Koerselman (1994): Op
zoek naar de bottleneck. N- en P-beperking in venen en duinvalleien. Landschap
11(2): 25-39
Verhoeven, J.T.A. (ed.) (1995): Ecological engineering for ecosystem restoration. Report Workshop Zeist. Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht
NOVthema9

207

Herstel van natte en vochtige ecosystemen

Verhoeven, J.T.A. en A.G. van der Valk (1987): Van moerasbos naar trilveen? Een onderzoek naar zaadvoorraden. De Levende Natuur 88(6):226-233
Verkaar, H.J. (1989): Corridors as a tool for plant species conservation. In: Bunce, R.
G.H. en D.C. Howard (eds): Species dispersal in agricultural habitats. Belhaven
Press, London, New York
Verkaar, H.J.P.A. en G. van Wirdum (1991): (Her-)introductie: redding of face-lift van
de natuur? De Levende Natuur 92(5):196-200
Verkroost, A. 0 993): Vegetatieontwikkeling in het Meerstaiblok-Midden, indicatorsoor
tenkart. Rapport SBB, 73 pp.
Vermeer, J.G. en J.H.J. Joosten (1992): Conservation and management of bog and fen
reserves in the Netherlands. In: Verhoeven, J.T.A. (ed): Fens and bogs in the
Netherlands. Vegetation, history, nutrient dynamics and conservation. Kluwer
Academic Publishers, Dordrecht
Verry, E.S. (1988): The hydrology of wetlands and man's influence on it. Proc. Symp.
on Hydrol. of Wetlands in temperate and cold regions. Joensuu. Pubi. Acad. of
Finland 5:41-61
Vertegaal, C.T.M. (1 995): Wilde flora en natuurontwikkeling in de duinen. Gorteria
21(3):1 17-1 20
Visscher, J. (1949): Veenvorming. Noorduijn's wetenschappelijke Reeks no. 33. Noor duijn, Gorinchem
Vyvey, Q. (1986): Kiemkrachtige zaden in de bodem: betekenis voor het natuurbehoud.
Biol. Jb. Dodonaea 54:116-130
Voetberg, K.S. (1989): Hoogveenregeneratie Fochteloërveen. In: Leuven, R.S.E.W. en
F.J.J. Bles (red): Verdroging in Nederland. Oorzaken, omvang en oplossingen.
Stichting Natuur en Milieu, Utrecht
Weeda, E.J., R. Westra, Ch. Westra en T. Westra 0985 t/m 1994): Nederlandse oecologische flora. Wilde planten en hun relaties. Delen 1 t/m 5. IVN, VARA, VEWIN
Welch, D., G.R. Miller en C.J. Legg 0 990): Plant dispersal in moorlands and heathlands
in Britain. In: Bunce, R.G.H. en D.C. Howard (eds): Species dispersal in agricultural habitats. Belhaven Press, London, New York
Westhoff, V. (1949): Schaakspel met de natuur. Natuur en landschap 3:54-62
Westhoff, V. (1993a): Blauwgraslanden, schatkamers van het natuurbehoud: aard en
waarde van een onvervangbaar halfnatuurlijk landschap. In: E.J. Weeda:
Blauwgraslanden in Twente. Schatkamers van het natuurbehoud. Wetenschappelijke Mededeling nr. 209. KNNV, Utrecht
Westhoff, V. 0 993b): Oecologische grondslagen van natuurbehoud en natuurbeheer.
In: Cats, M., M. de Graaf en J. Roelofs (red): Effectgerichte maatregelen tegen

208

Literatuur

verzuring en eutrofiëring in natuurterreinen. Katholieke Universiteit Nijmegen,
Vakgroep Oecologie en Directie N.B.L.F. van Ministerie van LNV. Nijmegen
Westhoff, V. (1994): Introductie van inheemse plantesoorten. Natuurhistorisch Maandblad 83(10):170-174
Westhoff, V. en M.F. van Oosten (1991): De plantengroei van de Waddenleilanden.
Stichting Uitgeverij Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Werger, M.J.A., I.C. Prentice en H.P.H. Helsper (1985): The effect of sod-cutting to
different depths on Calluna heathiand regeneration. J. Environm. Management
20:181-1 88
Werkgroep Heidebehoud en Heidebeheer (1988): De heide heeft toekomst! Advies voor
het toekomstige natuur- en Iandschapsbeleid voor de heide. Directie Natuur,
Milieu en Faunabeheer / Staatsbosbeheer. Utrecht
Willems, J.H. (1 982): The seed bank as part of the vegetation. Meeting of the Section
for vegetation research on september 30, 1982; p243)
Willis, A.J. (1963): Braunton Burrows: the effects on the vegetation of the addition of
mineral nutrients to the dune soils. J. Ecol. 51: 353-374
Williams, W.T. (1968): The nitrogen relations and other ecological investigations on
wet fertilised meadows. Veröff. des Geobot. Inst. der D.T.H. Stiftung Rübel
Zürich, 41: 70-1 93
Witte, J.P.M., C.L.G. Groen en J.G. Nienhuis (1992): Het ecohydrologisch voorspellingsmodel DEMNAT-2; conceptuele modelbeschrijving. RIVM rapport
714305007
Zeeman, W.P.C. (1986): Application in land, nature and watermanagement: the Reitma,
a case study. In: Hooghart, J.C. (ed.): Water management in relation to nature,
forestry and landscape management. CHO - Proceedings and Information No.
34. TNO Commitee on hydrological research. Den Haag
Zwart, F. (1993): Werk in uitvoering; regeneratie van duinvalleien op Terschelling. Intern rapport Staatsbosbeheer
Zwart, F. (1994): Opnieuw werk in uitvoering. Duin 17:15-17

NOVthema9

209

Nationaal Onderzoekprogramma Verdroging

Bijlagen bij het rapport 'Herstel van natte en vochtige ecosystemen'

INHOUDSOPGAVE

BIJLAGE 1

Overzicht van gebieden waar herstelmaatregelen na verdrogingen zijn
uitgevoerd (Zonneveld en Blokland) ...............................1

BIJLAGE 2
Beschrijving van de voorbeeldgebieden (Blokland en Van der Linden)
0 Inleiding ....................................................17
1 Hoogveengebieden ............................................19
1.1 Bargerveen .............................................19
1.2 Fochteloërveen ..........................................33
1.3 Eng bertsdijksvenen ........................................35
1.4 Haaksbergerveen .........................................47
1.5 Kootwijkerveen ..........................................55
2 Schraallanden ................................................ 63
2.1 Elperstroom ............................................. 63
2.2 Schraallanden langs de Meije ................................. 73
2.3 Punthuizen, Stroothuizen en Lemselermaten ...................... 87
2.4 De Barten ............................................. 101
2.5 Labbegat .............................................. 109
3 Heide en vennen .............................................117
3.1 Doldersummerveld .......................................11 7
3.2 Dwingelderveld .........................................133
3.3 Duurswouduinenerheide ...................................1 39
4Laagveen ..................................................151
4.1 Weerribben ............................................151
5 Duinen ....................................................169
5.1 Griltjeplak .............................................169
5.2 Grafelijkheidsduinen ......................................181
5.3 Zeepeduinen ...........................................189
5.4 Grote en Kleine Mandenvallei ................................197
5.5 Reggers Sandervlak en de Kil ................................203

BIJLAGE 1 Overzicht van gebieden waar herstelmaatregelen zijn uitgevoerd

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de terreinen waar herstelmaatregelen
hebben plaatsgevonden. De informatie is gebaseerd op een telefonische enquête. Per
gebied staat aangegeven:
- de naam van het gebied
- het type gebied
- het type herstelmaatregel dat is gebruikt
- het jaar waarin de herstelmaatregel is uitgevoerd
- het type monitoring dat wordt uitgevoerd:
ve vegetatie
hy

hydrologie

bo bodem
wanneer niets staat ingevuld wordt er meestal niet gemonitord
- de informatiebron; het nummer verwijst naar de lijst met informanten op pagina 1 6.
Met een sterretje wordt aangegeven dat ook informatie uit literatuur is gebruikt.

1

ID

Gebied

type gebied

type maatregel

jaar maatregel

Monitoring jaar
aanvang

infobron

FRIESLAND
1

Hertenbosvallei (Schiermonnikoog)

duinvallei

plaggen, leidt niet tot herstel van kalkminnende vochtige
duinvegetatie. Echter wel tot het optreden van aantal interessante rode lijstsoorten

1991

'91 ve hy bo

14

2

Schiermonnikoog
(overige valleien)

duinvallei

plaggen, ontbossen

1991 2 92

'92 ve hy bo

14

3

Griltjeplak

duinvallei

va 1920 peil opgezet ter compensatie van waterwinning,
sloten, bebossing (aanleg Weeversdam in 1920 2 30), sinds
1992 peilregulatie, deel is afgeplagd in 1991

1 920-30;
1992

sinds 1987
ve, hy bo

14, 16,

4

Terschelling

duingebied met natte duinvalleien

opzetten en omleggen watergangen

sinds 1988

37

5

Vlieland

'94 en '96, zie
plan van aanpak

14,17

6

Earnewarre/
Bolderen

laagveenmoeras, schraalland

nieuw geulenstelsel + dempen sloten - verhogen waterpeil REGIWA

7

De Wyldlanden, Jan Durkspolder (Princenhof)

laagveenmoeras, schraalland

zomerpeilen t, proefstroken geplagd; JD polder is onder
water gezet

8

Wijnjeterper Schar

heide, schraalland

versterking lokale kwel

9

Duurswouder heide

heide

opzetten peilen, dichten van greppels, kappen bos en aanvullende maatregelen: plaggen, maaien REGIWA

1992

10

De Deelen

laagveenmoeras

aanpassing oppervlaktewaterkwaliteit door helofytenfilters

1993

11

Nannewijd

laagveenmoeras

opschonen meerbodem, helotytenfilter

1994

19947 ve, hy, bo

2 54;1 7

12

De Barten

beokdalgrasland, schraalland

compartimentering ('86); EGM kader: slootjes verlegd/gedempt '91

1986,
1991

1992 ve,hy,bo

2,28,

13

Rottige Meente

laagveenmoeras

vasthouden water en omleiden inlaatwater

14

't Zwin bij Balk

plas met moerasoevers en graslanden

instelling bufferzone

kwelscherm
Kooisplek: afplaggen
___________________________________ __________________________________________________________
duinvallei

v66r '94

zie verslag A.
Buit

paar jaar geleden?

2

28; 57

17
hy: peilbuizen va
86
1993 hy, 1994
ve hy

2,1 7,

2,17

2,17
1995

hy

54

21

ID

Gebied

type gebied

. .

.

.

... .

.

.

type maatregel
..
.
.

jaar maatregel

.

.

:..:

15

Katlijker Schar

laagveenmoeras

omleiding oppervlaktewater, studie naar dempen dwarssloten

16

Oosterschar

laagveenmoeras

inlaat boezemwater, helofytenfilter samen met Nannewijd

Monitoring jaar
aanvang

infobron

54

ve, hy

57

'80 ve hy beperkt

32; 1 5

GRONINGEN
DRENTHE
wijziging beheer aanliggen (hogere) gronden + buizen in
greppels verhogen d.m.v. 'kniestukken' (32); sloten dicht
(15)

1 980-85

beekdal

opzetten waterstanden met doel kwel te verhogen

uitvoer onbekend

Tempelstukken

beekdal

na verwerving slootonderhoud gestaakt, verhoging grondwaterstand

?

4,53

20

Drentse Aa

beekdal

afstroming remmende voorzieningen in hele beekdal, plaggen;
recent gebeurt er veel, in het hele gebied stuwtjes (waarbij
landbouw gespaard blijft), Kappersbult is verslechterd

7

4,9,17;
15

21

Gasterense duinen

heide, beekdal

stuw, peilverhoging (vigs 15 te nat)

ca '83

uitgangssituatie

7

22

Fochteloörveen

hoogveen

afdammen greppels (1 965-75), dammen en kades
('76-78,'83,'87),
1000 ha: schermen, dammen (1 5km) in ('84), schapenbegrazing

1965-1 987

hy '78-80 en
'85-nu standen;
ve ('78'85'92)

5,12

23

Hot Rommeltje

heideveentje

drainagebasis verhoogd (drempel in duiker), herstelmaatregelen;
het huis wat er staat ' verzuipt '

1988

ve ca 6 jr

9;
15

24

Boswachterijen Gieten,
Borger, Schoonloo, Grolloo,
Hooghalen

bossen met vennen

afdammen van ontwateringsslootjes (va jaren '80); opschonen en peilverhogen (vennen) van af 1975

va '80
vennen va '75

ve

32, 44,17

25

De Tweelingen

ven

opschonen, peilverhoging, bos gekapt

vanaf 1975 7

17

Hazematen

beekdal

18

Achterste stukken

19

niet

32

13;
15

ID

Gebied

type gebied

type maatregel

jaar maatregel

Monitoring jaar
aanvang

infobron 21

26

Elperstroom (Reitma, Stroetma)

beekdal, blauwgrasland

plaatsen stuwen (1976) in kwel afvangende waterleiding,
pakt verkeerd uit, in '80 peil naar beneden, plagproef,
herstel begreppeling, vegetatie deels hersteld. Begreppeing_EGM in_'89;

stuw ve 1976,
greppels '89

'65 (PQ's) ve, hy
(standen)

32,1 7,
1 5,9,62,

27

Doldersummer veld

heide

sloten gedempt (rond 1980), leiding verlegd ('81)
kappen naaldhout ('67 2 76), va '79 maaien van Pijpestrootje, va '79 begrazen en maaien

'78 2 81 en later

ve '82 en '92
kartering, hy:
schatten oppervl.
drassig en open
water ve '68

7

28

Scharreveld

heide, ven

EGM

voor 1993 (7)

M?

4,9

29

Vossenberg

schraalland, heide

afgrav. bouwvoor, sloten gedempt
o.a. Reigersven opgeschoond ('91)

o.a. 1991

30

Dwingelderveld

heide, hoogveenslenk

sloten dicht ('83), omleggen leiding ('91), dempen leiding
('92), verwijderen bos ('93), verwijderen bovenlaag ('94)
in Holtveen

'83 en v.a. '91

31

Ruiner Aa (Dwingeloo)

beekdal

automatische stuwen

1993

4

32

Boerveense plassen

heide, ven

onderduikerd

ca '86 en
1990

7

33

Rheebruggen
(Scheidgruppe)

landgoed met beek

sloten gedempt, aanpassing oevers (natuurbouw)

1991

4

34

Boswachterijen Smilde Ruinen
Appelscha Gees
Dwingeloo
Sleenerzand

bos met vennen en heide

afdammen en dichten van greppels t.b.v. peilverhogingen,
opschonen;
Appelscha: 0,2 ha opgestuwd in kader van EGM

vanaf 1990

basis kart.
ve 1x3 jr, hy
1993

44, 62

35

Bosw. Appelscha

bos en beekdal

kappen bos + afgraven

v.a. 1992

ve, hy '92

44

36

Bosw. Dwingeloo

oorspronggebied

kappen bos + afgraven

v.a. 1993

ve, hy '83

44

37

Oosterbos

bos en heide

hoogveenregeneratie

1992

basis kartering
'92; ve hy '94

44

38

Bargerveen (Meerstalblok)

hoogveen

hoogveenregeneratie, waterconservering met dammen,
maaibeheer bovenveen graslanden

1970-heden

ve ('91) hy ('86)

4, 27,
28,1 7,

______

7

vegetatiekart '84
'94
ve '90, hy '83

44,45,

ID

Gebied

type gebied

.

type maatregel
....
.

•::.:.:

jaar maatregel
•.::.:....

Monitoririg jaar
aanvang

infobron 21

.
7

39

Dalerpeel

hoogveenrestanten

bufferzone (hoogwatersloot), op rand met veen is ws
leiding langs Scheerscheveld onderduikerd

1991

40

Reest (Drentse deel)

beekdalhooilanden

verhoogde duikers, voeding van oude arm (koppeling en
uitbreiding stroomgebied), in '94/95 aanleg drempel in
Reest

vanaf 91

41

Wildenberg

beekdal

ondiepe greppels (regenw.afv.), maatregel niet voldoende
omdat er sprake is van een veraard veenpakket, bovendien
is greppel inmiddels weer dichtgegroeid, in het deel waar
geen veraard veenpakket is verzuring nog niet teruggedrongen

1991

42

Meeuwenveen

plateau langs beekdal

afplaggen hei, ven opschoneri

eind jaren 80

43

Schrapveen

beekdal

diepe sloten gedempt, ondiepe begreppeling voor afvoer
regenwater, stuw, Aantal soorten reageert goed op maatregel, echter nog teveel zuurminnende soorten, verzuring
nog niet teruggedrongen, stuw nog niet goed ingesteld

1990

hy '90 (buizen),
ve (pq's) '93,
veg.kart 1991

8

niet

hy (buizen) '91,
ve PQ in '93
(kartering uit '91)

niet

4,48

8

8

OVERIJSSEL
44

Weerribben

laagveenmoeras

gemaal dat inlaat opp.water reguleert (1920). Dit leidt tot
inlaat vervuild water. Isoleren (v.a. jaren '70) leidt tot ophoping regenwater. Greppels voor afvoer zuur regenwater
(midden jaren '80). Sloten door kraggen heen, pompproef
waarbij grondwater wordt opgepompt. Maaien + verwijderen houtopslag in Wobbenribben, sinds 1990/91 (7)

1991

ve '92, vegetatiekaart '87
hy standen, kwaliteit

11,

45

Woldiakenbos

verdroogd laagveen (2Ojr)

peilverhoging

ca '83

vegkrt '84

11

46

Reservaatgeb. Giethoorn

laagveenmoeras

hoogwaterzone op grens natuur/landbouwgebied
1989 43ha, rest 1994

'89 en '94

hy; ve 1982

18; 81

47

De Wieden

laagveenmoeras

hoogwater zone, voorkomen wegzijging, REGIWA

3 â 4 jaar

48

Kerkvonder (Avereest)

beekdal

beperking afwatering op Reest, verhoging drainagebasis,
ondiepe greppel. Valt in zomer nog te veel droog, nog

1991

ve (PQ)'93,
vegkrt '91

8

'92 en '93

in voorbereiding

22,48

niet

5,11

geen_duidelijke_effecten op_vegetatie
49

Reestdal

hooiland

beperking afwatering op Reest d.m.v. duikers in sloten
(resultaat nog onbekend)

ID

Gebied

type gebied

type maatregel

jaar maatregel

50

Wateraanvoerplan Witharen

verspreid liggende natuurterreinen
op zandgrond

wateraanvoer uit Ommerkanaal in zomermaanden, automatisering stuwen

1 991 -1 993

51

Beerseveld, Beerze

heide en hoogveen

hoogwatersloot/wateraanvoer;
tegengaan oppervlakkige ontwatering (a) + bufferen
grondwaterstand door wateraanvoer (b)

52

Engbertsdijksvenen

hoogveen

(af)dammen, afdichten sloten en wijken met zwartveen
(vorming ondoorlatende laag), verwijderen bosopslag
(_verdamping)

sinds jaren '50

53

Boetelerveld

vochtige heide (22)

tegengaan oppervlakkige ontwatering (resultaat onvoldoende: Gt V) (22)

jaren 70 (20)

54

Schoonheten (onderdeel van
55)

landgoed

water in gebied vastgehouden, beheerder positief over
maatregelen, bomen niet verdroogd

1991

niet

60

55

Nijendal

landgoed (bos, klei op zand)

oppompen water in hoofdleiding; overdimensionering
wetering en buffersloot

aug '94

hy door WS

60

56

Wierdense veld

hoogveen

vernatting d.m.v. foliescherm (resultaat positief)

1985

ve (op oog) hy
(peilbuizen)

22

57

Bergvennen

vennen

opschonen vennen (1993), inlaat opgepompt grondwater
(1 994)

1993/1994

1

22

58

Volterbroek

broekboscomplex, hogere zandgrond

afkoppelen watergang, verontdiepen beek, automatische
stuw

recent?

59

Stroothuizen

7,5 ha voorm. landbouwgebied,
het Groene perceel

geen ontwatering meer, afgraven en tevens herstel natuurlijk reliëf

1993

hyd + veg

21 ,3,

60

Punthuizen

schraalland

nieuwste plannen nog niet uitgevoerd; in jaren 70 stuwen,
in '88 greppel verondiept waardoor weer opbolling van
grondwater optreedt. EGM: Plaggen blauwgrasland ('91).
Maaibeheer

jaren '70 en
1986,
EGM: 1991

ve,hy, onderzoek

30,21,

61

Lemselermaten

landbouwperceel 1,3 ha; verder
blauwgrasland, heide

bovengrond afgegraven tot minerale ondergrond, drainage
verwijderd

1989

62

Wateraanvoerplan MiddenOost/Espelose broek

heideterreinen op zandgrond

wateraanvoer (lJsselwater) in zomer, automatisering stUwen

1986-1 991

_______

Monitoring jaar
aanvang
niet

jaren '70
1994

infobrori

18

a: ve (op het oog)
b in voorb.

10;
22

ve 1988,
hy '88
(7)

11 20; 30-

ve (op oog) hy
(standen)

92 tot '96 ve,
opp.water

22,60

30,17

veg, veget.kart
'93
ca 1980 hy standen (i.v.m. winning)

21,28,
17,22,
18, 60,61

ID

Gebied

type gebied

jaar maatregel

type maatregel

.

..

.:.

:•.•

Monitoring jaar
aanvang

infobron

63

Boddenbroek

heide (Beenbreek-Vetblad-reeks)

watergang deels gedempt deels verduikerd

3 jaar geleden

7

30

64

Aamsveen

hoogveen, heide

vernatting door compartimentering met Veendammen (22);
diverse waterconserverende maatregelen, grenssloot (30)

1991 en '93,
grenssloot

mossen, hy (peilbuizen)

22; 30

( 1970 )
65

Haaksbergerveen

hoogveen

waterconservering door (af)dammen (vanaf '71-nu), verwijderen 100 ha berkenopslag ('71 -'85)

va jaren '71-heden

onbekend

12, 30,

GELDERLAND
ve, 5 pq's vanaf
1967 in Stelkampsveld (49),
hy vanaf '94 (51)

24; 34, 49,
51, 17

66

Beekvliet/
Stelkampsveld

schraallanden, heide, vennen

plaggen, peilverhoging (24);
stuwen in watergang en onderzoek, in verleden ook afgegraven (34)

67

Korenburgerveen

komveen

begreppelen, plaggen, kwelinvloed vergroot, omleiden
landbouwwater

1994

6,23

68

Nonneven (Winterswijk)

grasland

aanleg tweetal stuweri en tweetal leemdammen om peil in
sloot op te zetten. Uitgraven ondiepe geul en schotelvormige verlaging (max. 50 cm diep)

1993

33

69

De Elzen

grasland

afgraven perceel, herprofileren ontwateringsgreppel

1993

70

Woidse veen

hoogveen

dam

71

Bijvanck

landgoed, bos

maatregel? REGIWA

recent

72

Leusveld

landgoed, loofbos

peilen opzetten, verondiepen watergangen, beekherstet

1995 - 1996

73

De Bruuk

blauwgraslanden

experimenten toevoeging ijzer aan inlaatwater (vlgs 16);
lokale maatregelen om invloed kwel te versterken (vlgs 1 7)

7(16); ca.
1 980 (1 7)

16,17

74

Oosterwolde

klei op veengebied, weidevogelgebied

(hydr?) uitvoering inrichting in 1994

1994?

24, 51, 23

75

Eperbeken

beekdal

herinrichting afwateringsstelsel, beekherstel

1 995 - 1996

23, 56

76

Wisselsche veen

grasland

greppels gedicht, verontdiept en afvoer bovengrond

1993

ve hy

23;
33

77

Verbrande Bos (Landgoed
Staverden)

blauwgraslanden;
vochtige heide

opzetten peilen, herstel lokale kwel (16); ontbossen, weterhuishouding veranderd door o.a. plaatsen stuwen, verontdiepen en dempen sloten (33)

(16) le fase
'89, 2e fase
'93

veg + hy (33)

16;
33

______

1

ve?

33

5
1993

5, 23,56

ID

Gebied

type gebied
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type maatregel
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78

Staverden

moerasbos

vasthouden water d.m.v. stuw

1993

ve

33

79

Kootwijkerveen

hoogveentje, schraalland

opzetten peil (1 7); dam in sloot + afgegraven bovengrond
(24)
schraalland: maaibeheer (va '68), weinig resultaat, daarom
Y2m afgegraven_(1984),_waterpeilt_door dam_(1986)

1983
1984
1986

ve ('84), hy
(va '86)

1 7;
24,49,

80

Veldbeek

81

Arkemheen

klei op veen

beperkte inrichting, beekomlegging (1994)

1994

82

Bennekomse Meent

blauwgrasland

waterpeil in omgeving omhoog

ca '94

83

Veenkampen

klei op veen

waterstanden omhoog, aanvoer basisch water

ca '84 (waterstanden)

84

Eendenkooi Batenburg (Batenburg)

eendenkooi

oppompen grondwater

jaren '60

85

De Regulieren

komkleigebjed, afwisselend grasland en bos

gecompartimenteerd d.m.v. stuwen en dammen waardoor
in reservaat hoge waterstanden mogelijk zijn

1988

86

Grote Ven (Doetichem)

ven

opgeschoond (EGM)

1991

87

Aaltense goor

schraal grasland

stuwen geplaatst, waterconservering

circa 1980

omleiding aangelegd

23
24, 51
ve hy bo
1

86 ve, bo, hy

hy

6, 46,17
1, 6

33

33

'91 ve, hy

8
23

UTRECHT
88

Achterbergse hooilanden

schraailand

nog niets gebeurd (volgens Firet)

25,26; 6

89

Blauwe hel

schraalland

greppels afsluiten

6

90

Meeuwenkampje

schraalland

maaiveld verlaagd

91

Den Treek (Gelderse Vallei,
Lange veen, Hazewater)

heide terreintjes

stuwen ter voorkoming van wegzijging (ca '85 volgens 46,
binnenkort volgens 25)

92

Groot Zandbrink

heide en schraalland

93

Soesterveen

94

Westbroekse zodden

ve 1993

26,17

ca '85 (46)

hy ve

25;
46

greppels aangelegd

1990

'91 (EGM)

26

heide en veenrestanten

veengebied is afgegraven (hoogveenregeneratie)

1 979?

hy '79 ve '79-'85

25

laagveenmoeras

plaggen/afgraven percelen tot waterdiepte van 25 â 100
cm, onderzoek RUU naar herstel trilvenen, graven sloten;
zie artikel enige jaren geleden

1992

ve

11 ,28,41,
17

21

ID

Gebied

type gebied

jaar maatregel

type naatregol
...

95

Molenpolder

laagveenmoeras

. ...... :..; . .

.:

.

;:.... ::...

nieuwe petgaten gegraven, EGM-kader, onderzoek RUU

Monitoring iaar
aanvang

infobrori 21

26,17,
62

'89 EGM

(M);
9 ha is begreppeld (62)
Polder Broek en polder Blokland

2 eendekooien met daaromheen
grasland, klei op veenbodem

stuwen, dammen, windmolen voor inlaat, sloten; peilop-

1993; toekomst

hy door LD, ve?

31

zetten in de toekomst

97

Hoge Grienden Lopikerwaard

griend, klei (en veen)

opheffen onderbemaling, isoleren van omgeving

1985

niet bekend

31

98

Schraallanden langs de
Meije

schraalland

ringsloot (1966) verlenging aanvoerweg ter verbetering
waterkwaliteit opp.water en greppels voor afvoer regenwater ('78), plaatselijk geplagd ('80); verlegging ringsloot
(1991) + plaggen, nieuwe sloten 1994

ca '83

hy:'80 peilen
('93 nieuw meetnet; ve: kartering
1945, '77 +
'89, in 92 en 94
PQ's plegplekken

25,11,

99

Demmerik

weidevogelreservaat in laagveengebied

hoge en lage polderpeilen door damwand gescheiden,
eutrofiëringsbestrijding

deels in 19..

100

Botshol

laagveenmoeras, zwakbrak

waterkwal. verbetering

1988

96

26,17

1988 - 1992 ve,
wkwal. vanaf '92
minder intensief

5,48

NOORD-HOLLAND
101

Moksloot

duinvallei

pompstation gesloten, geplagd + gemaaid

1992

102

Mandenvallei

duinvallei

uitgraven van door kustafslag verdroogde duinvallei

1984

28
ve: streeplijst va
85

34,

ve: ca '80 en '97
hy: peilbuizen '85

34,

'

103

Grafelijkheidsduinen (Den
Helder)

duinvallei

vernatting na stopzetten grondwaterwinning (1980), sinds
kort ook beheerd door NH Landschap (begrazing runderen)

19801985

104

Zwanewater

duinvallei, hooi/rietland

scherm geplaatst REGIWA

recent?

105

De Kil (Noordhollands duinreservaat)

duinvallei

vernatting nog niet opgetreden ondanks maatregelen (stoppen van winning) in 1989

1989

106

Reggers Sanders vlak (e.a.
lokaties in Noordhollands
Duinreservaat)

duinvallei

geleidelijk stoppen van de winning ('76-89), aanvullend
plagproeven ('76 ,'85 en '91) en maaibeheer

______

winning '76'89
plag 76'85'91

5
M hy,ve,bo

27,

ve: '76 '82 kart
hy: peil va '50
ve,hy,bo '91 (28)

28;
34,50,

17

ID

Gebied

type gebied

..

type maatregel
...

jaar maatregel
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107

Limmer Die

overgang strandwal/veen, grasland en blauwgrasland

aanleg greppels, oppervlakte water aanvoer?

108

Ilperveld

brakwater laagveenmoeras

zie EGM boekje (11); Greppels en sloten en plaggen voorgesteld (28,41)

109

Het Vogelmeer

duinvallei

gegraven duinmeer

110

Naardermeer

natuur). meer

waterkwal. verbetering defosfaterings installatie

1984

111

Meeuwenveen (te Bergen)

ven, hoogveen, natte heide

injecteren en vrije verloop grondwater

1993

47

5, 55; 58

gepland

21

28, 41

11;
28, 41

?

ve aantal pq's
sinds 1959

34,49

waterplanten

5

ZUID-HOLLAND
112

Nieuwkoopse plassen

laagveenmoeras

alleen eutrofiëringsbestrijding (waterkwaliteit), vanaf 1994
uitgraven verlande petgaten (58)

1988

113

Duivenvoordse en Veenzijdse_polder

weidevogelgebied, klei-op-veen

peilen omhoog, loskoppelen peilsystemen (REGIWA)

1993

niet

114

Middelduinen

duinvallei

plaggen/maaien

1 990/'91

'85 ve hy bo (46)

115

Oude land van Strijen

veenweide

isolatie, doodlopende sloten maken

1991

M ja

58

116

Krimpenerwaard, Nooitgedacht

veenweide

hydr. isoleren, langere aanvoerweg, peil opzetten, plaggen,
doorspoelen

1993

-

1994

M ja

58

117

Vijfheerenlanden
polder de Boezem

veenweide

plaggen, peil opzetten (van begraasd gs naar laagveenmoeras)

1993

-

1 994

M ja

58

118

Flakkee

brakke kreken

hydrologisch isoleren, natuurlijk peilverloop

1 994

-

1 995

niet

58

119

Hoekse Waard

brakke kreken

plaatsen stuw, verruimen kreken

1994

niet

58

120

Vijfheerenlanden, de Eng

oude rivieruiterwaard

natuurlijk peilverloop, voldoende aanvoer

1994

niet

58

121

de Klip, Wassenaar

duinzoom, voormalige bollengrond

afgraven, hydr. isolatie, natuurlijk peilverloop

1994 1995
M nee

duinvallei

vernatting door vermindering waterwinning ('78), geen
verhoging van natuurwaarden; aanvullend beheer in 1986
(plaggen, stimuleren verstuiving)

1978
1986

-

oost

-

26,59

28; 46 (M
info)

58

,

ZEELAND
122

Zeepeduinen

ve: pq's 1978
hy: peilbuizen bij
pq's

34,27,
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1992

38

?

39

vernatting door stopzetten waterwinning, water wordt
echter afgevoerd om te voorkomen dat bos verdrinkt,
daardoor geen natte duingedeelten

7

39

1 23

Oranjezon

duinvallei

vernatting na dichten van open winning

124

Yerseke Moer

poeigronden

opzetten van peil in natuurgebied na ruilverkaveling (hierdoor kwel verdwenen?), in deel gebied juist toename kwel
door verbreding van kanaal door Zuid-Beveland

125

duinen Biggekerke

duinrarid

NOORD-BRABANT
126

Halsterscho Laag (Halsteren)

schraallanden op overgang zand
naar klei

percelen afgegraven en verlaagd, resultaten onbekend

1991

37,17

127

Kortenhoef

voormalige natte heide, extensief
landbouwkundig gebruikt

afgraven van bouwvoor (en dichtgooien greppels?)

1993

37,17

128

Groote Meer (Brabantse
Wal)

ven

ter compensatie van verdroging door waterwinning wordt
grondwater ingepompt via bezinkingsbekken (waar ijzer uit

7 paar jaar
geleden

36

kan vlokken)
129

Rozenven

heide met ven in naaidbossen

beperking oppervlakkige ontwatering, afplaggen vorgraste
heide, leidden tot uitbreiding/terugkeer Beenbreek, Zonnedauw en Klokjesgentiaan

ca 1978

35

130

Padvindersven

ven

opschoning en bekalking

1989

16

131

Pannenhoef (Rijsbergen)

beekdal met moerasbos en struweet

vernatting door opzetten van de beekloop ('91); op klein
stuk is door kappen struiken en afplaggen weer waardevol
schraalgrasland onder invloed lokale kwel ontstaan (met
o.m. Klein Glidkruid) '81

1991

132

Mastbos

naald- en loofbos op Pleistoceen

vernatting door achterwege laten onderhoud watergangen
en peilverhoging

vanaf 1991

hy

37,17

133

Halsche Beemden (Merkske)

beekdalgraslanden

herstel van begreppeling voor afvoer regenwater

'87

(46): hy

34 46,17

134

bossen bij Chaam

naaldbossen

vernatting door achterwege laten onderhoud watergangen,
afsluiten duikers en aanbrengen stuwen

vanaf 1991

37,17

135

Rechte Heide

natte en vochtige heide, beekdal
van de Leij

door achterwege laten onderhoud van de Leij is beekdal
sterk vernat

1991/1 992

35,40

34,35

1981

ID

Gebied

type gebied

type maatregel

jaar maatregel

136

Den Dulver (Sprang-Capelle)

schraalgraslanden, broekbos en
trilveen

inlaat van water, werkt slechts matig door sterke wegzijging en kwal. inlaatwater

1976 tot 1998

137

Labbegat

schraalgraslanden en trilveen

afgraven terrein (Y2-1 m) ('91 2 92 13 percelen) met afhankelijk van diepte positief resultaat. Meer (en dieper) afgraven in toekomst

1991 2 92

Tevens detailontwatering en stuwen van waterpeil in omgeving

138

Monitoring jaar
aanvang

infobron

34, 35, 17

ve: integr kart.'87, slootkanten
'90, afgegraven
percelen '90+'94
hy + bo: '91,'92

35, 36, 37,
17,

bossen langs de Zandley
(Udenhout)

vochtige eikenbossen op lemige
bodem

de Zandley is in de 60er jaren gegraven en had verdrogend
effect op de bossen (verdwijnen Sleutelbloem); door aanleg van puinstuwen in de Zandley is peil verhoogd

ca 1978

35

139

Nemelaer

broekbos, hooilanden en natte
heide en moeras

aanvoer van oppervlaktewater uit nabijgelegen kwelgebied

ca. 1988

35,40

140

Roovertse heide (Hilvarenbeek)

heidegebied

1991-1992

40

141

De Mortelen

landgoed met bos en graslanden

aanleg puinstuwen in grote watergangen, verder maatregelen in studie

1991

40

142

Landschotse heide

natte heide

greppels en slootjes zijn dichtgegooid, leidde binnen 1 jaar
tot vernatting

1991

38

143

Reuselse Moeren

natte heide en hoogveen

peil opgezet, hierdoor 'dood' water ('75). Nu waterleiding
langs het gebied waardoor herstel lokale inzijging en kwel
('91); verder is er geplagd. In laagtes nu weer toevoer van
relatief kalkrijk water. Herstel van natte heide

peil 1975;
1991, leiding
+ plaggen

144

Strijper Aa

vennen, broekbos

herstel lokale kwel

1 994/1 995

17,52

145

Beuven

ven

waterkwaliteit

1986

16, 17,52

146

Goorloop

1993

hy

46

147

Gulden Aa/Bakelse Aa

1987

ve hy

46

148

Urkhovense Zeggen (Eindhoven)

broekbossen, schraallanden en
moeras langs de Dommel

door stuw bij watermolen is peil Dommel nog hoog; een
waterlossing die loosde benedenstrooms van de watermolen doorsnijdt echter gebied en is nu gestuwd

1 49

Leende

bos, heide en vennen

tegengaan detailontwatering, deels uitgevoerd

_______

verwijderen naaldbos, weghalen detailontwatering en
beweiding; sindsdien duidelijk vernat

1990

vanaf 1991

17,37

36

52

ID

Gebied

jaar maatregel

type maatregel

type gebied

.

150

......
beek door heidegebied
Witte Loop (Strabrechtse
heide)

-

Monitoririg jaar
aanvang

infobron

52

beperking afwaterendo working t.b.v. herstel heideveg. Afspraken waterschap gemaakt

LIMBURG
42

51

Zwartwater-Ravensvennen

stuifzandcomplex met vennen en
broekbos

plaatsen van stuwen in lossingen (93), baggeren Venkoelen (94) herinrichting Vreewaterlossing (95), REGIWA

1993 ev

52

Deurnse Peel

hoogveengebied

afdammen sloten, stuwen in Soeloop, voor toekomstplan-

1990 (vlgs
34), 1994
(vlgs 46),
1992 (vgls 52)

ve hy (46)

34; 46, 52,
17,42

va 1973, 1994

hy, ve (srten);

29,16, 17,
52,42

wa, ve niet

29, 17, 52

non zie 42

1153

Maria Peel (Grauwveen)

hoogvoengebied

dammen aangelegd en maaswater ingelaten (comp.) vanaf
'73
Vanaf ' 94 wordt o.a. afwatering aangepast (52, 42)

154

Grote Peel

veengebied

sloten afgedamd; interne waterhuishouding aangepast
('84). In 1995 worden bufferzones ingesteld (52)

1 953/54
1984

155

Grote Moost

open water, wilgenstruweel, heischraal grasland

aanvoer gedefosfateerd Maaswater

1994

156

Sarsvennen, De Banen

ven, broekbos

Banen gebaggerd, wateraanvoer gestopt, stuw; inlaat
opgepompt grondwater. Vavag 1994 vervolgmaatregelen

1992

157

Heidsche Peel

peelrestant

voorbereiding

1994

52

158

Heuloerbroek

broekbos en schraalland in winter-

afwatering uit gebied beperkten effecten van waterwinning compenseren

begin 1994

52

bed van de Maas

?

16,52,17;
42
ve,hy (niet systematisch

29, 1 6; 42

159

Schuitwater

voormalige Maasmeanders met
broekbos, plassen en schraalland

vernattingsmaatregelen in 1994 uit te voeren

1994

52

160

Koelbroek

broekbossen

maatregelen om gebiedseigen water te benutten

1994

52

161

Scherliet

Peelrestant

vernatten met gebiedseigen water

1994

52

162

De Snep

yen met kanaalkwel

yen opschonen t.b.v. oeverkruidverbond

1994

52

163

Kleine Moost

peelrestant, broekbos

aanvoer landbouwwater stoppen, ander water inlaten;
plaatsen stuwen en gemaal

1994

52;42

.

ID

type gebied

Gebied
..

.

:.

:..

type maatregel

.

. ..

.

.

.. . ..........., ..,. .::..

jaar maatregel
.......

.

. ...

Monitonng iaar

infobron '

aanvang..:::.:.::.

1 64

Moeselpeel

broekbos en rietmoeras

maatregelen om kwel beter te benutten

1994

52

165

Leudal

beek met afgesloten oude meanders, broekbos en grasland

verbinding met meanders herstellen, peil opzetten

1994

52,42

166

Meinweg

diverse vennen en natte heide

opschonen vennen, plaggen heide

1994, 1995

52

167

De Doort

boomkikkerplas en Horsterplas,
voormalige lanbouwgronden

?, opschonen ven, creëren natte delen, aanpassen beekloop (v.a. '94), boomkikkerplas ('93),

1993 1994
en verder

52

168

Bunderbos

broekbos met kalkrijke kwel

bestrijding verdroging

onbekend, in
voorbereiding

52

169

Gulpdal

beekmilieus en graslanden

herstel beekmilieus en aanliggende graslanden

1994

52

170

Nederpeel

beekbegeleidend broekbos

plaatsen stuw

1994

42

171

Kruispeel

bovenloop Tungelroyse beek,
oorspronkelijk nat heidegebied
met (verdroogd) ven

plaatsen stuw

1994

42

172

De Krang

broekbos in beekdal van Tungelroyse beek

opheffen drainage door Noodbeek door plaatselijk dempen

1994

42

173

Wijffelterbroek

broekbos

plaatsen stuw in de Raam

1994

42

Areven

broekbos

plaatsen stuwen

1994

42

L

l
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dhr B. Van Arkel (Provincie Utrecht)
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dhr J. Baan (Brabantslandschap)
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mevr C. van Gooi (Prov. Limburg)
dhr Vos (Natuurmonumenten Limburg)
dhr E. Takman (SBB Drenthe-regio zuid)
dhr R. van Leeuwen (SBB Drenthe-regio zuid)
dhr P. Veen (IWACO)
dhr R. Gerats (Limburgs Landschap)
dhr H.J. Haveman (waterschap Riegmeer)
dhr G. Londo (IBN)
dhr R. Slings (PWN, zie brief)
dhr A. Hottinga (SBB Veluwe Achterhoek)
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dhr J. Gerards (LD Drenthe)
dhr F.W. Zwietering (Waterschap Friesland)
dhr J.W. van Rijn van Alkemade, inspecteur NM, ZH - ZI
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dhr H. Kempen, LD ZH, afd. CTA
dhr C. Griffioen, Waterschap Salland
dhr H. Geerlink, Landinrichtingsdienst
dhr E. Brouwer (KUN) overzicht EGM-projecten
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BIJLAGE 2 Beschrijving voorbeeldgebieden
In deze bijlage wordt een aantal gebieden beschreven waar herstelmaatregelen hebben
plaatsgevonden. De ervaringen die in deze gebieden zijn opgedaan zijn in het basisrapport verwerkt. Bij het verzamelen van informatie over deze voorbeeldgebieden is de
volgende checklist aangehouden:
1

Terrein

Object:
Beheerder:
Contactp.:
Oppervlak:
Terreintype:
Probleem:
Oorzaken:
Ingrepen:
Gegevens:

2

Maatregelen

Welke maatregelen zijn uitgevoerd?
Wat waren de beoogde effecten?
Welke interfererende maatregelen zijn in de loop van de tijd gepleegd?
Geef de ingrepen en een inschatting van de effecten weer op een grafiek.
3

Monitoring

Wat is er gemonitord?
Wat is de aard van de beschikbare gegevens?
4

Resultaten en verwachtingen

Geef een (globale) aanduiding van veranderingen in hydro/ogie, bodem en vegetatie.
Tot welk herstel hebben maatregelen geleid?
Zijn er correlaties en causale verbanden af te leiden?
5

'Beoordeling'

Is er verhoging van de natuurwaarden opgetreden?
6

Conclusies en aanbevelingen

Wat valt uit de opgedane ervaringen te Ieren?
Bij de beschrijving van de terreinen wordt dezelfde volgorde en opbouw aangehouden
als in de checklist.

NOVthemaS
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Bargerveen
Hoogveengebieden

1.1

Bargerveen

1.1.1

Terrein

Object:

Bargerveen

Beheerder:

Staatsbosbeheer Drenthe

Contactp.:

dhr. R. van Leeuwen

Oppervlak:

circa 2000 ha

Terreintype:

hoogveen

Probleem:

verdroging

Oorzaak:

ontginning

Maatregel:

aanleg dammen

-

zuid

Kenschets
Het Bargerveen is een hoogveengebied dat onderdeel uitmaakt van een door de Hondsrug en Hunzedal gedomineerd systeem. Het reliëf, in combinatie met de in de ondergrond voorkomende ondoorlatende lagen en de gegeven klimatologische omstandigheden, was verantwoordelijk voor het ontstaan van een uitgestrekt veengebied, het
Bourtangerveen.
Het huidige reservaat Bargerveen, figuur 1, ligt aan de rand van het oorspronkelijke
veen en is hoofdzakelijk door 'versomping' (vermorsing) ontstaan. De voedselarme
zandondergrond werd steeds natter door overtollige water uit het zich uitbreidende
veen. Op de minerale ondergrond kon zich hierdoor direct ombrotroof veen vormen.
Afwatering vond plaats via diverse veenstromen.
Veel later vond, gedeeltelijk systematisch, vervening plaats. Hieraan voorafgaand
werden kanalen en wijken gegraven. Het zuidelijk reservaatsdeel werd sterk aangetast
door aanleg van de Verlengde Noordersloot die een doorsnijding van de Hondsrug
vormt. In het noorden is het oorspronkelijke veen vrijwel geheel omgezet in dalgronden.
Het huidige reservaat bestaat uit zo'n 2000 ha hoogveenrestant. Het gebied ligt in een
totaal veranderd landschap en is hydrologisch sterk beïnvloed. Het Bargerveen wordt
veelal in drie deelgebieden gesplitst namelijk Meerstalbiok, Amsterdamsche Veld en
Schoonebeekerveld (oost en west).

NûVthema9
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Herstel natte en vochtige ecosystemen
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Schematische doorsnede van het Bargerveen en de ligging van de Verlengde Noordersloot

Bargerveen
Kenschets waterhuishouding

De isohypsen uit het tweede watervoerende pakket vertonen in het onderzoek van
Streef kerk en Oosterlee (Ganzevles, 1 992) een gelijkmatig beeld; het stromingspatroon
is west-zuid-west gericht. De drainerende invloed van het dal van het Schoonebekerdiep
is waarneembaar. De gebieden ten noorden van het Bargerveen alsook het gebied ten
Oosten op Duits grondgebied functioneren als infiltratiegebied voor het watervoerend
pakket door een directe voeding vanuit neerslag en voeding vanuit kanalen en vaarten.
De Verlengde Noordersloot heeft in het oostelijk deel van het Amsterdamsche Veld
invloed op het tweede watervoerende pakket, zie schematische doorsnede in figuur 2.
De isohypsen in het eerste watervoerende pakket zijn minder regelmatig. De ligging van
de waterscheiding is van invloed; deze bevindt zich in de richting noord-west / zuid-oost
ter plekke van de Hondsrug. Daarnaast is de drainerende werking van diverse sloten en
wijken van belang. Met name de verlengde Noordersloot beïnvloedt het gebied sterk
doordat deze de waterscheiding doorsnijdt.
Wanneer stijghoogten uit watervoerend pakket (=wvp) 1 en 2 worden vergeleken blijkt
dat op een aantal plaatsen langs diepe wijken of in beekdalen een kweldruk tussen wvp
1 en 2 te bestaan. Tussen wvp 1 en het freatisch water is dit plaatselijk eveneens het
geval het geval.
Uit onderzoek van Streefkerk en Oosterlee (Ganzevles, 1 992) blijkt tevens dat de stijghoogte in de zandondergrond op veel plaatsen niet tot aan de veenbasis reikt. Hierdoor
ontstaat er een vergroot wegzijgingsrisico. Door peilverhoging in de Verlengde Noordersloot, de Kamerlingswijk en de Puritsloot blijkt uit modelberekeningen dat de grondwaterscheiding met de Hondsrug weer te herstellen is en dat van de 1100 ha waar keileem aanwezig is er over een oppervlak van 550 ha de stijghoogte van het le wvp tot
aan de veenbasis kan reiken of zelfs overschrijden. Dit zijn belangrijke gegevens voor
hoogveenregeneratie.
In zijn algemeenheid wordt het water in compartimenten vastgehouden en worden overschotten via overlaten en andere compartimenten afgevoerd.

1.1.2 Maatregelen

Welke maatregelen zijn uitgevoerd?
Hieronder volgt een korte typering van de uitgangssituatie na verwerving en de huidige
beheerssituatie, waarbij de belangrijkste maatregelen worden genoemd.
Meerstalbiok
Uitgangssituatie na verwerving:
- gedeeltelijk intact profiel, oppervlakkig begreppeld

md.

meerstal;

- witveenrestanten;
- zwartveenrestanten;
- splittingen;
- bovenveengraslanden.

N0Vthema9
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Herstel natte en vochtige ecosystemen

Maatregelen
Vanaf 1968 is men begonnen met kleinschalige inrichtingsmaatregelen door het afdammen van boekweitgreppels en bolstersplittingen. Daarna, rond 1975, zijn er langere
dammen aangelegd om grotere compartimenten te realiseren. Vanaf 1981 zijn twee
onvergraven delen van het Meerstalblok met elkaar verbonden. Daarna zijn verschillende
deelgebieden van het Meerstalblok systematisch afgedamd en in compartimenten
gedeeld. Voorafgaand aan damaanleg is veelal de opslag van berk en incidenteel Prunus
verwijderd.
Huidige beheerssituatie (1992):
- begreppeling geblokkeerd;
- oorspronkelijk kerngebied omringd met (witveen)dam;
- in zwartveenrestanten compartimentering toegepast;
- splittingen met zwartveen opgevuld en afgedamd;
- op bovenveengraslanden maaibeheer toegepast.
Amsterdamsche Veld
Uitgangssituatie na verwerving:
- vergraven, met restveen van variabele dikte en ca. 50 cm bonkveen;
- sloten tot in zandondergrond;
- deels in vervening.
Maatregelen
In de loop van de jaren '80 is hier gestopt met vervening. Vanaf 1982 is gestart met
inrichtingswerkzaamheden, waarbij greppels en sloten zijn gedempt. In de lager gelegen
delen zijn dammen aangelegd om compartimenten te creëren.
Huidige beheerssituatie (1992):
- sloten gedicht met zwartveen;
- gedeeltelijke compartimentering;
- inundatie (gedeeltelijk).
Schoonebeekerveld-oost
Uitgangssituatie na verwerving:
- afwisselend vergraven/onvergraven (bovenveencultuur);
- matig ontwaterd.
Maatregelen
Plaatselijk zijn hier dammen aangelegd en greppels afgedamd. Er zijn plannen tot verdere inrichting.
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Bargerveen
Huidige beheerssituatie (1992):
-

verschralingsbeheer bovenveengraslanden (beweiding/maaien);

-

schapenbegrazing binnen raster; (verpachte) graslanden;

-

lokale ingrepen in de waterhuishouding.

Schoonebeekerveld- west
Uitgangssituatie na verwerving:
-

vergraven, deels alleen witveen verwijderd, deels afgegraven tot op zandondergrond,
deels met zwartveenrestant tot 50 cm;

-

sterk ontwaterd;

-

zandopduiking, waarop opgaande begroeiing en voormalige bewoning.

Maatregelen
Er zijn nog geen inrichtingsmaatregelen uitgevoerd.
Huidige beheersituatie (1992):
-

in afwachting van afloop vervening.

In de loop van de tijd zijn er diverse soorten dammen aangelegd.
De belangrijkste zijn, zie figuur 3 (Ganzevles, 1 992):
zwartveendam op zwartveen
zwartveendam op witveen
witveendam op witveen
A is de minst doorlatende vorm. Bij B kan er in principe nog water door het witveen
stromen. De ervaring heeft geleerd dat het witveen ter plaatse van de dam gescheurd
moet worden omdat anders bij het zwellen van het witveen de dam schuin wegzakt.
Type C ontwijkt dit bovenstaand gevaar omdat ook de dam meezwelt. Deze dam is
echter vrij doorlatend en wordt daarom altijd in combinatie met folie toegepast. De folie
wordt zigzagsgewijs aangebracht zodat het zwellen niet wordt gehinderd.

zI in witveen
na iruitie
iteen

iitveen

I

zuel in witee
na izuiatie

wit.neen

wiUeen

z izag folie

Jicnestcken
zarteen
zIarteen

______________________

_________________

izart vean

ineraIe 3rond
ir
A. zrtneend

Figuur 3
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Typen dammen (Ganzevles, 1992)
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Plannen en onderzoek

In het Bargerveen is veel hydrologisch onderzoek verricht (Ganzevles, 1992). Door
middel van diverse methodieken worden veranderingen in de hydrologie nagegaan. In
het Meerstalblok blijken de demping van de wijken (Schultwijk en Schonewijk) in resp.
1982 en 1983 en de damaanleg daarna van grote invloed geweest te zijn op de grondwaterstand. Gesteld wordt dat de demping een stabilisering van de fluctuaties in de
peilen tot gevolg heeft gehad, en dat een hydrologisch homogenere situatie in het
onderste deel van de catotelm is ontstaan. Terwijl eerst hoogveenvorming in het sterk
aangetaste reservaat uitgesloten was, hebben deze maatregelen en vervolgens de cornpartimentsgewijze inrichting een nieuwe uitgangssituatie voor hoogveenvorming geschapen. De veenvorming is op gang gekomen; op korte termijn wordt grootschalige
hoogveenvorming, mede door de compartimentsgewijze inrichting, niet verwacht.
Door het Waterschap de Bargerbeek is een waterbeheersingsplan opgesteld. Fase 1
hiervan is uitgevoerd en omvatte kleine maatregelen zoals het plaatsen van regelbare
stuwen en het verhogen van enkele duikers of deze geheel verwijderen. In de tweede
fase is een leemlaag aangebracht tegen het talud van de verlengde Noordersloot. Door
te hoge kweldruk bleek deze niet effectief waardoor deze maatregel is mislukt. Hierom
is fase drie opgesteld (ten tijde van opstellen beheersplan nog niet uitgevoerd). In deze
fase zullen de volgende maatregelen worden getroffen:
- het dichten van de Verlengde Noordersloot: het westelijk deel met een schotblak en
het oostelijk deel met zwartveen.
- herinrichting van het ontwateringsstelsel ten westen van de waterscheiding en
verplaatsing van de waterleiding en in verband daarmee inrichting van een bufferzone
aan de westzijde van het Amsterdamsche Veld
- verandering van het peilbeheer in het noordelijk landbouwgebied
- laten functioneren van twee bergingsstuwen in de Kamerlingswijk
- aanpassen van enkele afvoerleidingen met stuwen
De komende planperiode 1992- 2002 zal gebruikt worden om delen waarde begreppeling nog niet is afgedamd dit te voltooien. Verder zal fase 3 van het waterbeheersingsplan Bargerbeek worden uitgevoerd. Bij waterafvoer wordt gekozen voor een overlaat
vanaf een vast niveau hetgeen de stabiliteit ten goede komt.
Wat waren de beoogde effecten?
Algemeen beoogt effect was het herstel van hoogontwikkeling. Vanaf het moment van
eerste aankoop in de jaren 60 werden (in eerste instantie kleinschalige) ingrepen gepleegd gericht op het herstel hoogveen-levensgemeenschappen. In de loop van de tijd is
de nadruk steeds meer komen te liggen op de manipulatie van de waterhuishouding
zodanig dat niet alleen het behoud van het rustend en levend hoogveen werd gegarandeerd, maar tevens dat voorwaarden voor de uitbreiding van veenmosvegetaties werden gerealiseerd. In het beheersplan 1981 - 1991 is gekozen om van behoud naar ontwikkeling te streven.
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Vanaf dat moment zijn ook inrichtingsmaatregelen buiten de hoogveenkern genomen.
Bij de ontwikkelingsmogelijkheden in het nieuwe beheersplan 1992 - 2002 wordt
onderscheid gemaakt naar veenvormende kerngebieden, veenrandgebieden en bovenveeng raslanden.
Voor het hoogveenrestant zijn tevens een aantal ecohydrologische randvoorwaarden
geformuleerd. Dit zijn:
- de watervoorziening dient uitsluitend door middel van regenwater plaats te vinden
(met uitzondering van plaatsen met initiële moerasvorming);
- de waterstand in het hoogveen mag niet beneden de 20 cm-mv dalen en het waterpeil moet zo stabiel mogelijk gehouden worden;
- naast peilbeheersing is stabilisatie mogelijk door middel van het opvangen van bergingsveranderingen door witveen (hydrologisch acrotelmcondities) en door verspreidt
door het gebied voorkomen van open water;
- als uitgangspunt geldt een systeem noodzakelijke afvoer van 110 mm/jr (theoretische aanname). Deze afvoer - gepaard gaande met afvoer van nutriënten - wordt als
een bestaansvoorwaarde van levend hoogveen gezien;
- in verband daarmee mag de wegzijging niet groter zijn dan maximaal ca. 60 mm per
jaar; dit volgt uit het neerslagoverschot van ca. 173 mm;
- stijghoogten in de zandondergrond dienen de veenbasis te bereiken waardoor wegzijging minimaal wordt.
Voor de hoogveenkerngebieden worden ontwikkelingsmogelijkheden via diverse methoden gezien, overeenkomstig de door Streefkerk en Casparie (1987) besproken methoden namelijk via hoogveenontwikkeling:
- via open water
- via drijftilsituaties
- via laagveensituaties
- via witveen
- tussen sta biliserende vegetaties
De veenrandgebieden bestaan uit contactzones en bufferzones.
De contactzones zijn lagg-achtige verschijningsvormen. Contact duidt op het samenkomen van diverse watertypen bijv. ombrotroof en minerotroof. Deze situaties bevatten
veelal veel gradiëntzones en zijn daarom zeer soortenrijk.
De bufferzones zijn randen met weinig of geen potenties voor veenvorming of contactzone. Ze zijn essentieel als buffer voor de hoogveenkernen en kunnen verbindingsschakels vormen tussen diverse gebieden.
De bovenveengraslanden worden in principe als schraalland beheerd. Gezien de benodigde beheersintensiteit is dit niet op alle 100 ha mogelijk.
Welke interferende maatregelen zijn in de loop van de tijd gepleegd?
Naast inrichtingswerkzaamheden zijn er (in algemene termen) beheersmaatregelen als
begrazen, maaien en verwijderen van (berken)opslag uitgevoerd.
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1.1.3 Monitoring
Wat is er gemonitord?
Het Bargerveen maakt onderdeel uit van de terreinen waarvoor door de Staatsbosbeheer regio Drenthe zuid een monitoringsplan 1991 - 2001 opgesteld. Iedere 10 jaar
wordt er een basisvegetatiekartering uitgevoerd. De huidige kartering is uit 1991 (intern
document Staatsbosbeheer, van Leeuwen, 1991).
Daarnaast wordt er driejaarlijks een soortskartering uitgevoerd ten behoeve van kwaliteitsbewaking.
In het terrein is sinds 1986 een grondwatermeetnet aanwezig waar 14-daagse grondwaterstanden worden gemeten. In 1992 is het meetnet opnieuw ingericht.
Wat is de aard van de beschikbare gegevens?
Het beheersplan 1992 - 2002 geeft veel informatie en een goed overzicht van het
uitgevoerde onderzoek en de bereikte resultaten. Daarnaast veel gedetailleerde gegevens in archief van Staatsbosbeheer.

1.1 .4 Resultaten en verwachtingen
Geef een (globale) aanduiding van veranderingen in hydro/ogie, bodem en vegetatie.
De maatregelen kunnen in drie groepen worden gesplitst namelijk:
- voorwaardenscheppende maatregelen (herstel acotelm en acrotelmcondities);
- compartimentering; water vasthouden;
- systeemgebonden afvoer.
Voorwaardenscheppende maatregelen; herstel aco telm en acrotelmcondities
Door het afdammen en het opvullen van enkele grote splittingen zijn catotelmcondities
verbeterd. Dit blijkt ondermeer uit het uniform reageren op neerslagoverschotten.
Acrotelmcondities konden alleen verwacht worden op de onvergraven delen in het
Meerstalbiok. Na afdammen van de begreppeling bleek de structuur van de bovenlaag al
zodanig aangetast dat de specifieke sponswerking al was verdwenen. Simulatie op
onderdelen ontstond daar waar bolster ging drijven.
Compartimentering; water vasthouden
Na het afdammen van de greppels en het opvullen van de splittingen is men overgegaan
tot compartimentering. Hierdoor is het mogelijk een redelijk hoog en constant peil in te
stellen. In eerste instantie waren dit vrij kleine compartimenten die snel door veenmossen werden gekoloniseerd. Later zijn ook grotere compartimenten aangelegd (van 12
ha). Omdat veenmosontwikkeling hier zeer traag opgang kwam is een splitsing aangebracht. Er kan worden gesteld dat het aaneensluiten van aanvankelijk kleine compartimenten tot grotere compartimenten tot betere (of wellicht: snellere) resultaten leidt dan
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het direct creëren van grote compartimenten. De huidige compartimentgrootte varieert
van ca. 2 tot 15 ha.
Systeem gebonden afvoer
In de compartimenten zijn afvoermogelijkheden aangebracht die afvoer van water
kunnen garanderen. Afvoer vindt plaats afhankelijk van het gegeven of het (cumulatieve) neerslagoverschot tot een peil leidt dat hoger is dan de overlopen. Naast deze
reguliere overlopen kan men ook denken aan het incidenteel leeg laten lopen van een
compartiment. In 1979 is dit daadwerkelijk gedaan. De Veenmossen hebben dit echter
slecht verdragen.
Evaluatie van het hoogveenbeheer laat zien dat er in de loop van de tijd een verschuiving in doelstelling heeft plaatsgevonden. Aanvankelijk was het accent gericht op
directe veiligstelling van de hoogveenkern in het Meerstaiblok, later op buffering van die
kern en vervolgens tevens op uitbreiding van het hoogveenareaal op grotere schaal.
Vooral de bereikte resultaten ten aanzien van peilbeheersing zijn bepalend geweest voor
het behoud en regeneratie van het hoogveen. Waar men in staat is een vast peil te
handhaven (fluctuatie minder dan 25 cm) zijn de ontwikkelingen het gunstigst. InstabieIe peilen zijn aanmerkelijk ongunstiger, zeker wanneer in verveende delen de bodem
droogvalt. In dat geval zal door mineralisatie het voedselarme verlandingsproces niet
meer opgang komen en blijven storingsvegetaties de overhand hebben.
Tot welk herstel hebben maatregelen geleid?
De vegetaties in het Bargerveen zijn niet zonder meer in bestaande systematische
vegetatie-indelingen onder te brengen. Hoofdoorzaak hiervoor zijn vele voorkomende
degradatie- en successiefasen. Sommige fasen treden ook op in natuurlijke c.q. onbeinvioedde situaties, of zijn daarmee vergelijkbaar. Andere fasen zijn echter rechtstreeks
het gevolg van veenexploitatie enerzijds of natuurtechnische ingrepen anderzijds.
Hierdoor is een complex geheel van vegetatietypen ontstaan.
In diverse vegetatie-onderzoeken in het Bargerveen zijn dergelijke fasen beschreven.
Sturende principes bij indelingen zijn vrijwel altijd voedselrijkdom en vochtvoorziening
geweest. De voor hoogvenen belangrijkste typen zijn ondergebracht in drie series
namelijk:
- M-serie; hoogveenvegetaties. Deze beperken zich tot de meerstallen en zijn te kenschetsen als een afspiegeling van hoogveenvegetaties van een ongestoord
hoogveen.
- H-serie; heidevegetaties. Deze komen voor op onvergraven maar wel ontwaterd
hoogveen als degradatiefase en op vergraven veen als successiefase.
- V-serie; vegetatie van veenputten. Deze komen voor in geïnundeerde veenputten en
omvatten vele successiestadia.
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Daarnaast worden er nog een aantal series onderscheiden die per definitie gekoppeld
zijn aan menselijke activiteiten namelijk:
- G-serie; greppels
- R-serie; ruigten op plaatsen waar verstoring is opgetreden
- T-serie; direct gebonden aan voormalige bewoning
- B-serie; spontaan optredende bosontwikkeling na vergraving/verdroging
- A-serie; akkerbouw op dalgrond
- W-serie; graslanden
De H, en V-serie kunnen in principe overgaan naar de M-serie en deze weer naar de 0serie. Met de 0-serie wordt de oorspronkelijke ombrotrofe hoogveenvegetatie bedoeld.
Deze vormt tevens het toekomstig streef beeld.
Hieronder worden een aantal geconstateerde ontwikkelingen beschreven:
M-0: Een aantal typen uit de M-serie benaderen de 0-serie dicht. In het Bargerveen
is waargenomen dat een meerstal zich in een periode van 50 jaar ontwikkelde van (gedeeltelijk) open water naar een onregelmatig patroon van buit- en
slenkvegetaties. Deze verlanding is echter niet geheel representatief omdat
tegelijkertijd ontwatering optrad (t.g.v. reliëfinversie is de meerstai hoger dan
de omgeving komen te liggen).
Ook is waargenomen dat een meerstalachtige vegetatie bij vernatting, zich in
radiale richting snel uit kan breiden. Bij een dergelijk verloop kunnen deze
vegetaties belangrijke kernen in een hoogveen-ontwikkeling vormen.
De mogelijke ontwikkeling van een meerstal blijkt onder meer afhankelijk te
zijn van de mate van verdroging in het verleden, de ligging t.o.v. de omgeving (al dan niet aanvoer van belendend veenwater), vernatting danwel
inundatie. De waarnemingen zijn vooralsnog te exemplarisch om algemene
conclusies te trekken.
H-O:

Indien de heidevegetatie zich op een (verdroogd) hoogveen bevindt, zijn er
mogelijkheden om in deze vegetaties, door een geleidelijke vernatting, weer
veenvormende veenmossoorten tot ontwikkeling te brengen. Dit heeft meer
kans naarmate de acrotelm en catotelmcondities nog in stand zijn. Vergevorderde stadia van deze vorm zijn in de praktijk zeldzaam.
Als heidevegetaties voorkomen op afgegraven hoogveen vormen ze in eerste
instantie een pioniervegetatie. In permanent natte omstandigheden blijven ze
langere tijd bestaan; een ontwikkeling in de richting van de 0-serie is vooralsnog niet van toepassing.

V-0:

in geïnundeerde veenputten zijn twee ontwikkelingen mogelijk. Vanuit open
water kan een verlanding op gang komen, die via submerse en later emerse
Veenmossen verloopt. De oorspronkelijke natte heidevegetaties zijn daarbij
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verdronken. In een waarnemingsperiode van 20 jaar is plaatselijk een min of
meer aaneengesloten veenmosdek (Sp. recurvum) ontstaan. De verlanding
die optreedt op drijvende (veenmos)dekken is een tweede mogelijkheid.
Enerzijds kan deze fase op de voorafgaande volgen, anderzijds is dit mogelijk
door het boven komen drijven van bolster c.q. bonkveen na inundatie.
M-H: degradatie van meerstalvegetaties tot (natte) heidevegetaties zal onder invloed van het huidige beheer tot een minimum beperkt blijven. Toch is dit
mogelijk in meerstallen die ten gevolge van inversie hoog liggen t.o.v. hun
omgeving en daardoor snel verdrogen.
M-V: deze ontwikkeling doet zich voor wanneer een meerstal zich binnen een te
inunderen compartiment bevindt. Hoogveenvormende veenmossen kunnen
niet tegen langdurige inundatie; ze worden vervangen door Sp. cuspidatumvegetaties.
Plantensoorten die karakteristiek zijn voor het Bargerveen zijn: drie Zonnedauwsoorten
als ook de bastaardvorm, Eenarig Wollegras, Veenpluis, Witte snavelbies, Lavendelheide, Veenbes, Veenbies, Beenbreek en diverse Veenmossoorten. Plaatselijk komen de
hoogveenvormende soorten Sp. magel/anicum, Sp. rubellum en Sp. papil/osum massaal
voor. Als bijzondere veenmossen is het voorkomen van Sp. pulchrum en Sp. fuscum
van belang.
Zijn er correlaties en causale verbanden af te leiden?
In onverveende terreindelen is het van groot belang of de acrotelm-condities nog in
stand zijn. Indien dit het geval is dan is vernatting (of het voorkomen van verdroging) in
principe voldoende voor regeneratie. In praktijk blijkt dit nauwelijks voor te komen.
Inundatie biedt daarom vrijwel altijd betere mogelijkheden, ondanks het feit dat er dan
tijdelijk sprake is van een achteruitgang in de successiereeks.
In veenputten zijn drie uitgangssituatie mogelijk, namelijk; bolster aanwezig, bolster
afwezig, sloten-rillenpatroon aanwezig. Indien er bolster aanwezig is verloopt de oligodystrofe successie gunstig. Het vegetatiedek beweegt met de peilfluctuatie mee. De
bolster veroorzaakt een gradiëntrijke uitgangssituatie waardoor een bult-slenk patroon
gevormd kan worden. Als de bolster afwezig is verloopt de successie veel trager.
Plaatselijk ontstaat een uniforme drijfmat van Sp. cuspidatum. Onduidelijk is of en hoe
deze mat over zal gaan in een bult-slenk patroon. Als er een rillen - sloten patroon
aanwezig is, is de oligo-dystrofe successie in de sloten goed. Op de rillen vindt bosvorming plaats. Wellicht remt dit de successie in de sloten. In hoeverre dit het geval is, is
nog niet duidelijk.
In de baggervelden zijn alleen nog maar recente ervaringen (minder dan 5 jaar). er is een
ontwikkeling van Sp. cuspidatum te constateren. Vooralsnog is ook niet meer te ver-

NOV thema 9

29

Herstel natte en vochtige ecosystemen

wachten. Op enkele locaties is ook veenmosgroei tussen pollen Pijpestrootje geconstateerd.
In de meerstallen hangt de ontwikkeling af van de mate van verdroging en van de
ligging. Ondanks damaanleg lijkt door reliëfinversie verdroging een reëel probleem voor
een aantal meerstallen. Wanneer de meerstal lager dan de omgeving ligt is vernatting
tot het maaiveld het meest gunstig. Bij inundatie zullen de aanwezige hoogveenvormende Veenmossen afsterven en moet de successie opnieuw starten.
In het Bargerveen zijn grote terreindelen aanwezig die door hun aard en ligging vooralsnog geen gunstige uitgangspositie bieden voor hoogveenvorming. Deze terreindelen
bestaan nu grotendeels uit droge heide. Bij vernatting zal hier in eerste instantie natte
heide ontstaan.

1 .1.5 'Beoordeling'
Is er verhoging van de natuurwaarden opgetreden?
Ja, door de maatregelen is de ontwatering en verdroging van het veen grotendeels
stopgezet. Plaatselijk heeft dit tot spectaculaire stijgingen van de grondwaterstand
geleid. Met name de eerste fase van hoogveenvorming waarin Sphagnum cuspidatum
dominant is komt op veel plaatsen tot ontwikkeling.

1.1.6 Conclusies en aanbevelingen
Door de uitgevoerde werken lijken op dit moment de belangrijkste interne inrichtingmaatregelen uitgevoerd. Op een aantal plaatsen zullen detailinrichtingen tot een verdere
conservering van water kunnen leiden.
De eerste fase van hoogveenvorming komt afhankeIijk van de uitgangssituatie goed op
gang. Vragen die nog opgelost moeten worden richten zich met name op de gewenste
inrichting van aangrenzende 'bufferzones'.
Daarnaast is de vraag of en op welke wijze zich een bult-slenk patroon kan gaan vormen op plaatsen waar nu vlakke matten van Sp. cuspidatum ontstaan. Onderzoek en
geduld zullen hier een antwoord op moeten geven.

1.1.7
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Foch teloërveen
1 .2

Fochteloörveen

1.2.1

Terrein

Object:

Fochteloërveen

Beheerder: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten
Contactp.:

dhr. F. Blanckenborg

Oppervlak:

1 700 hectare

Terreintype: hoogveen
Probleem:

levend hoogveen is vernietigd, massale uitbreiding Pijpestrootje

Oorzaak:

boekweitbrandcultuur, verrijking van de toplaag en ontwatering

Maatregel:

stoppen detailontwatering, aanleg dammen

Kenschets
Het Fochteloërveen ligt op de grens van Friesland en Drenthe, figuur 1. Van de totale
oppervlakte wordt ruim 1 500 ha ingenomen door open heide- en hoogveenachtige
begroeiingen en circa 200 ha bestaat uit open water, moeras, bos en grasland.
Tot aan het begin van de 1 68 eeuw, toen de grootschalige verveningen begonnen, lag
het Fochteloërveen in een meer dan 100 km 2 hoogveen. Vanwege de geïsoleerde
ligging en het relatief dunne veenpakket is hier weinig verveend. Wel deed eind 18 0
eeuw de boekweitcultuur haar intrede. Hiervoor zijn in het gehele veen greppels gegraven. Als gevolg van deze cultuur is ongeveer een meter van het veen verdwenen (verbrand). In de loop van de eeuw is op kleine schaal verveend ten behoeve van turfstrooiselwinning. In het noordoosten van het gebied is dit tot 1980 doorgegaan. Met de
boekweitbrandcultuur is in feite de levende hoogveenvegetatie vernietigd. Door verrijking van de toplaag en ontwatering heeft Pijpestrootje zich massaal uitgebreid, terwijl
typische hoogveensoorten slechts in geringe mate voorkomen. Over een oppervlakte
van slechts enkele tientallen hectare (in de zuidelijke helft van het Friese deel ofwel de
'kern') lijkt regeneratie van hoogveen mogelijk.
Het Fochteloërveen is een inzijgingsgebied en van oorsprong geheel regenwater afhankelijk. Door ingrepen vanaf de 1 68 eeuw tot op heden is het gebied verdroogd en
verrijkt (door mineralisatie en in bepaalde delen aanvoer van water).
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1 .2.2 Maatregelen

Welke maatregelen zijn uitgevoerd?

Vanaf 1965 zijn maatregelen getroffen om het regenwater vast te houden en zodoende
de grondwaterstand te verhogen (Altenburg et al., 1993).
Op de eerste plaats was het beheer gericht op het behoud van het meest gave deel van
het hoogveen ten zuiden van de Bonghaar. Daarvoor zijn in 1965 de eerste greppels
afgedamd, vanaf 1975 zijn op grotere schaal dammen gelegd in boekweitgreppels,
sloten en wijken. Er werd gestreefd naar het zoveel mogelijk vasthouden van regenwater zonder dat inundatie optrad.
In 1976 en 1977 zijn er dammen in een aantal wijken in het noordelijk deel van het
veen gelegd. Tevens werden er zeven dammen in de Norger petgaten gelegd. In een
aantal wijken en vaarten is het peil verhoogd. Hierdoor is het oppervlak open water
(met name in de Zuidwestplassen) aanzienlijk in omvang toegenomen. Vanaf 1978
werd de noordwestelijke punt van het reservaat aangepakt. Er zijn een tiental dammen
aangelegd.
Behalve deze grotere dammen zijn er vanaf 1975 in het machinaal afgeveende gebied
aan de noordkant (de turfstrooiselontginning) honderden dammen van veen met een
hart van landbouwplastic aangelegd tussen de petgaten. Dit werd eveneens gedaan in
het Kolonieveld aan weerszijden van de Reservaatswijk. Op plaatsen met lekken is met
PVC-platen gewerkt. De meeste andere dammen werken goed maar zijn veelal aan
revisie toe. In 1983 is gestart met de aanleg van kades in het Fochteloërveen en het
Kolonieveld met de bedoeling om het grote waterverlies door oppervlakkige en ondiepe
grondwater af stroming tegen te gaan.
In het Kleine Veen zijn omstreeks 1984 dammen aangelegd.
Bij het Esmeer is, in 1978,
de sloot die aan de westzijde het cultuurland afwaterde op
het Esmeer afgedamd om verdere eutrofiëring te voorkomen.
In het najaar en de winter van 1984/85 is een stelsel van dammen aangelegd (met een
foliescherm tot op een diepte van ca. 1,5 m) met een totale lengte van zo'n 15 km in
een gebied van ca. 1000 ha. Met deze dammen zijn een tiental compartimenten gemaakt (zie figuur 2, (3)). Er wordt naar gestreefd niet meer dan 10% van een compartiment te inunderen. De overstorthoogte zal na aanleg middels experimenten moeten
worden bepaald.
Rond 1987 is de Schaaphokswijk afgedamd en op hoger peil gebracht (waarmee een
einde is gekomen aan de afvoer van voedselrijk water naar de Kolonievaart). Verder zijn
er voorzieningen getroffen om het overtollige (voedselrijke) water van de Vloeivelden
naar het gebied ten zuiden van het Fochteloërveen af te voeren in plaats van naar de
Schaaphokswijk.
Wat waren de beoogde effecten?

Het beheer is gericht op het herstel van de hoogveenlevensgemeenschap, waarbij het
waterhuishoudkundige beheer is gericht op het zoveel en zolang mogelijk vasthouden
van regenwater. Het streven is het instellen van een winterpeil van max. 10 cm boven
NOVthema8
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maaiveld en zomerpeil van max. 30 cm beneden maaiveld. De grondwaterstand mag
voor de regeneratie van hoogveen in de zomer niet onder de 30 cm onder maaiveld
wegzakken.
Welke interfererende maatregelen zijn in de loop van de tijd gepleegd?

Naast het waterhuishoudkundige beheer zijn er ook andere maatregelen genomen. Om
de groei van bomen en Pijpestrootje af te remmen en om de terugkeer van heidevegetaties te bevorderen worden het Esmeergebied, delen van het Kolonieveld en het Kleine
Veen begraasd door schapen (aanvang in respectievelijk 1977, 1978 en 1983).
In de vloeivelden zijn in 1969 de kaden versterkt en verhoogd tot 11 .1 0 en 11.60 m
boven NAP. Sindsdien zijn nog regelmatig herstelwerkzaamheden aan de kaden uitgevoerd.

1 .2.3 Monitoring
Wat is er gemonitord?

In het verleden was van monitoring nauwelijks sprake. Vanaf 1978 - 1980 worden
grondwaterstanden. Met de aanpassingen in de waterhuishouding in 1985 is een nieuw
peilbuizenmeetnet ingericht. De vegetatie is in 1978, 1985 en 1992 in kaart gebracht.
In 1992 is een vegetatiekartering uitgevoerd en is de vegetatie-ontwikkeling vanaf '60
tot 1992 beschreven (Wybenga et al., 1993).
Wat is de aard van de beschikbare gegevens?

rapportage van de vegetatie-ontwikkeling van
Beheersplan, vegetatiekartering 1992,
1960- 1992.

1.2.4 Resultaten
Geef een (globale) aanduiding van veranderingen in hydrologie, bodem en vegetatie.

Bij vergelijking van een aantal opnames uit 1964 - 1968 met 1984 blijkt dat langs de
westelijke rand met het vergraven veen Eenarig wollegras vrij sterk in bedekking is
toegenomen ten koste van Dopheide en Witte snavelbies. Veenpluis, Struikheide, Pijpestrootje, Veenbes en Lavendelheide zijn ongeveer gelijk gebleven. Over de mossen is
weinig bekend.
Ten behoeve van het volgen van de ontwikkelingen is kort na aanleg van dammen in
het Kleine Veen onderzoek gestart. Vanaf 1995 wordt in het Kleine Veen een uitgebreid
monitoringsprogramma gestart.
In het rapportage over de vegetatie-ontwikkeling (Wymenga et al., 1 993) is voorzover
de beschikbare gegevens dit toelaten een gedetailleerde beschrijving van de vegetatieontwikkeling gegeven. Hierbij zijn gegevens uit jaren '60, '70, '80 en 1992 vergeleken.
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Omdat aan de karteringen voor 1992 nogal wat 'maren' voor een goede vergelijking
kleven, zijn niet alle veranderingen even hard.
In het Kleine Veen is plaatselijk een sterke toename van slenkvegetaties (met veel
Spaghnum cuspidatum en Veenpluis). Dit is op andere plaatsen ook te verwachten
evenals natte heidevegetaties (met Dophei) op de randen van de watergangen.
In de gebiedsdelen Esmeer en Norger petgaten blijken beperkte maatregelen zoals
afdammen van greppels en wijken onvoldoende te zijn om verdroging tegen te gaan,
laat staan terug te dringen. Maatregelen hier zijn met name gericht op buffering van de
meer centraal liggende gebieden in het veen. De juiste omvang van de posten moeten
uit de hydrologische studie naar voren komen.
In het centrale deel van het veen zijn door middel van dammen tien compartimenten
met een totaal oppervlak van 1000 ha aangelegd en zijn eveneens wijken, sloten en
greppels afgedamd. De effecten binnen de compartimenten zijn Vrij spectaculair te
noemen:
- de oppervlakte permanent open water is sterk toegenomen door waterstagnatie
tegen de dammen op de laagst gelegen delen in de compartimenten
- de oppervlakte 'slenk'vegetaties met veel Veenpluis en Sp. cuspidatum, wijzend op
een permanent hoge waterstand, is sterk toegenomen (tijdelijk voorkomen op afgebrande delen daargelaten)
- binnen de dammenstructuur als geheel heeft een sterke toename plaatsgevonden van
Eenarig wollegras en een uitbreiding van de hoogveensoorten Lavendelheide,

Sp.
capiiifolium en Sp. rubellum. Of het totaal aan veenmossen is toegenomen is onduidelijk gezien de elkaar tegensprekende resultaten van pq's en detailkartering in de
'kern'. De toename van hoogveensoorten duidt op een gemiddeld hogere waterstand,
hoewel het veelvuldig voorkomen van Eenarig wollegras wel wijst op een zekere
schommeling in de waterstanden
- langs de grenzen van het 'kern'compartiment, waar naast langdurige inundaties de
grootste grondwaterschommelingen te verwachten zijn, is in bestaande Dopheivegetaties naast Eenarig wollegras ook Pijpestrootje sterk toegenomen en Dophei is
sterk afgenomen. In de meer centraal gelegen delen, met minder inundatie en naar
verwachting minder grote waterschommelingen, is Dophei eerder toegenomen en is
een eventuele toename van Pijpestrootje vooralsnog onduidelijk.
Tot welk herstel hebben maatregelen geleid?
De beschikbare gegevens geven aan dat de geleidelijke afdamming van de hoogveenkern tot verbeteringen van de omstandigheden voor veengroei leiden. De indruk bestaat
dat er in slenken secundaire veenvorming optreedt. Over de ontwikkeling van de vegetatie buiten de hoogveenkern zijn geen gegevens voorhanden.
In de randgebieden zijn de waterconserverende maatregelen beperkt gebleven tot het
opzetten van het peil in de grenssloten, het afdammen van wijken, sloten en greppels.
De daaruit voortvloeiende effecten zijn vooralsnog beperkt van omvang en hebben
vooral betrekking op vernatting van de watergangen.
NOVthema9
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Zijn er correlaties en causale verbanden af te leiden?
De permanente verhoging van de waterstand leidt tot een sterke toename van Eenarig
wollegras, Veenpluis en Sp. cuspidatum. De gemiddeld hogere waterstand leidt tot een
uitbreiding van enkele hoogveensoorten (Lavendelheide, Sp. capiilfolium en Sp. rubellum).

1.2.5 'Beoordeling'

Is er verhoging van de natuurwaarden opgetreden?
Ja, maar uit de nog lopende onderzoeken naar onder andere de waterbalans zal moeten
blijken in hoeverre de abiotische omstandigheden duurzaam geschikt voor hoogveenregeneratie.

1 .2.6 Conclusies en aanbevelingen
Met name in de kern van het gebied lijken de abiotische omstandigheden gunstig voor
herstel van hoogveenvorming.
In het Kleine Veen wordt vanaf 1995 een uitgebreid monitoringsprogramma uitgevoerd.
Hieruit zal blijken in hoeverre de maatregelen succesvol zijn.

1.2.7 Gegevensbronnen
Altenburg, W., H. Jansen en W.S. van der Veen, 1993.
Vegetatie-ontwikkeling in het
Fochteloërveen van de jaren '60 tot 1992. A&W-rapport 52 in opdracht van directie
NBLF Friesland.
Oosterveld, E., 1985. Beheersplan Fochteloërveen, 1985 - 1995. Natuurmonumenten,
's-Graveland.
Zonneveld, L.M.L., 1994.
Inventarisatie antiverdrogingsmaatregelen in 6 terreinen,
concept. LB&P, Assen.
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1.3

Engbertsdijksvenen

1.3.1

Terrein

Object:

Engbertsdijksvenen

Beheerder:

Staatsbosbeheer

Contactp.:

dhr. J. Hattink

Oppervlak:

840 ha

Terreintype:

hoogveenrestant

Probleem:

verdroging

Oorzaak:

ontwatering en vervening

Maatregel:

afdamming en damaanleg

Kenschets
In het verleden maakten de Engbertsdijksvenen onderdeel uit van een uitgestrekt veengebied op de grens van Overijssel en Duitsland. De in het gebied gelegen hoge zandkoppen bleven boven het veen uitsteken. Vanaf de late Middeleeuwen raakten deze zandkoppen bewoond en is gestart met de ontginning van het veen. In eerste instantie voor
akkerbouw op het veen (bovenveencultuur) en later vervening ten behoeve van turf winning.
Vanaf de laatste helft van de vorige eeuw tot 1984 zijn Eng bertsdijksvenen vrijwel
geheel verveend. Vanaf de vijftiger jaren is gestart met verwerving van de restanten
van het onvergraven veen en met de niet ontgonnen delen, zodat het huidige reservaat
ontstond (zie figuur 1). In gebied ligt een voormalige hoogveenkern van zo'n 12 hectare
met een veenpakket van zo'n 4 - 5 m. Voor het overige is het gebied grootschalig, tot
wisselende diepten afgegraven. Hierdoor is een rationeel verkaveld geheel ontstaan.
Door de verschillende diepten, zijn er nu verschillen in verschijningvorm. Er zijn grote
watervlakten, stukken met monotone pijpstrootjesvegetatie en delen die door een
kleinschalig patroon van sloten en legakkertjes en delen met bosopslag worden gekenmerkt.
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Ligging van het resorvaat Engbertsdijksvenen (Anonymus, 1 989)

Engbertsdijksvenen
1 .3.2 Maatregelen
Welke maatregelen zijn uitgevoerd?
Sinds de aankoop van het eerste hoogveenrestant in de jaren vijftig heeft het behoud
van een karakteristiek stuk hoogveen met bijbehorende waterhuishouding en vegetatie
centraal gestaan. Aanvankelijk was het beheer sterk gericht op uitbreiding van het
reservaat. Later stond de inrichting, het tegengaan van waterverlies centraal. In het
reservaat treedt op drie manieren waterverlies op namelijk door zijdelingse afvoer, door
wegzijging naar de ondergrond en door verdamping.
De eerste inrichtingsmaatregelen waren gericht op het tegengaan van de zijdelingse
afvoer door het afdammen van wijken, sloten en greppels met schotten en veendammen. Daarnaast zijn in de diep uitgeveende delen dammen aangelegd waardoor het
water in compartimenten wordt vastgehouden. Op de overgangen van veenrestanten
naar diep uitgeveende delen zijn met name de laatste jaren zogenaamde 'veenuitwisselingsdammen' aangelegd, die tot doel hebben de zijdelingse afvoer te beperken. Ter
illustratie is in figuur 2 een kaart opgenomen met de aangelegde dammen (met jaartal)
(Anonymus, 1989).
Met name in het zuidelijk deel van het reservaat is de wegzijging naar de zandondergrond groot. Dit wordt veroorzaakt door lekken op plaatsen waar de ondoorlatende
gyttjalaag is doorgraven en waar de potentiaal in de ondergrond laag is. In percelen
waar de waterstand opgezet is, zijn alle sloten en wijken met zwartveen afgedicht.
Door hier veel water door te laten stromen, zal deze laag dichtslibben en als ondoorlatende laag gaan fungeren.
Het terugdringen van de verdamping wordt vooral bereikt door de bosopslag te verwijderen. In de randen vindt begrazing plaats, op andere plaatsen wordt bos gekapt.
Wat waren de beoogde effecten?
Aanvankelijk was het doel geheel gericht op het behoud van het rustende hoogveenrestant in de kern. Deze doelstelling is in de loop van de tijd verbreed tot hoogveenregeneratie op de afgegraven delen.
De inrichting is vooral gericht op het verhogen van de grondwaterstand door het
tegengaan van waterverliezen.
Welke interferende maatregelen zijn in de loop van de tijd gepleegd?
Op de overgang naar de stuwwal van Sibculo komt heide voor. Deze is de laatste jaren
sterk vergrast met voornamelijk Bochtige smele. Een deel van de heide is geplagd. In
het zuiden van het reservaat wordt de heide beheert door begrazing met schapen en
rundvee. Aan de randen van het reservaat zijn een aantal landbouwgronden verworven.
Deze beheert door middel van een aangepaste, kleinschalige landbouw. Verder dient
deze strook als buffer/overgangszone naar de omgeving. Een aspect wat veel beheersinspanning heeft gevergd is de muggenproblematiek. Een aantal gebieden met veel plasdrassituaties zijn uitgebaggerd en opnieuw ingericht.
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Hierbij wordt in de zomer naar een grondwaterstand onder maaiveld gestreefd en in de
winter naar inundatie. Hiervoor zijn in bepaalde delen extra dammen en duikers aangelegd.
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Aaije le&de
dammer
Bron : Beheerskaart
Engbertsd i jksvenen, bijg'ewerkt tot 1989

4&4I1'

Verklaring:
dammen geIeg'd t/n 1975
(met jaartal)
dammen gelegd van 1976 tot 1988
(met jaartal)
dammen gelegd van 1981 tot 1985
(met jaartal)
dammen gelegd na 1985
(met jaartal)

H*;I
Figuur 2
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greppels af gedamd
(met jaartal)

Kaart met aangelegde dammen (Anonymus)
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1 .3.3 Monitoring
Wat is er gemonitord?
In 1988 is er een vegetatiekartering uitgevoerd. Daarnaast worden er jaarlijks tot
driejaarlijks 21 aandachtssoorten gekarteerd. In het reservaat is een uitgebreid hydrologisch meetnet aanwezig dat recent opnieuw is ingericht. Daarnaast is er (met name
door Schouwenaars) hydrologisch onderzoek in het reservaat verricht.
Verder zijn er door Staatsbosbeheer diverse onderzoeken uitgevoerd en adviezen opgesteld omtrent de optimale inrichting van het reservaat.
Wat is de aard van de beschikbare gegevens?
Goed toegankelijk, veelal sterk gedetailleerd en gericht op inrichting en beheer van
bepaalde gebiedsdelen.

1 .3.4 Resultaten en verwachtingen

Geef een (globale) aanduiding van veranderingen in hydrologie, bodem en vegetatie.
Door waterconserveringsmaatregelen is de waterstand in het gehele reservaat sterk
verhoogd. Dit heeft geleid tot het behoud van de hoogveenvegetaties in de hoogveenkern. Op enkele plaatsen vindt nieuwe groei van veenmos plaats.
Tot welk herstel hebben maatregelen geleid?
De hoogveenvegetaties in de kern zijn behouden. Een spectaculair herstel of vestiging
van veenmos heeft zich nergens voorgedaan. Wel zijn er op een aantal plaatsen goede
aanzetten voor veenmosgroei. Met name in de grote, diepe watercompartimenten vindt
nog nauwelijks kolonisatie met veenmossen plaats. In de Engbertsdijksvenen komen
geen situaties voor met drijvend bonkveen.
Zijn er correlaties en causale verbanden af te leiden?
Uit onderzoek (Schouwenaars, 1 993) in het reservaat blijkt dat de verdamping door
Pijpestrootje tot grote schommelingen in de grondwaterstand leidt. Hierdoor kan veenmosgroei op niet permanent geïnundeerde locaties niet tot ontwikkeling komen.

1 .3.5 'Beoordeling'

Is er verhoging van de natuurwaarden opgetreden?
Ja, in die zin dat verdere aftakeling van het hoogveenrestant is stopgezet en er op
beperkte schaal aanzetten tot nieuwe veenvorming zijn. Daarnaast is er door het ontstaan van grote watervlakten een toename van het aantal water- en moerasvogels.
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1 .3.6 Conclusies en aanbevelingen
Hoogveenontwikkeling vanuit open water doet zich voor in de kleinschalig verveende
delen met kleine slootjes en veenputten. Hier worden op verschillende plaatsen dekens
van Waterveenmos (Sphagnum cuspidatum) aangetroffen. Dichte matten ontwikkelen
zich tot nu toe nog niet. Hiervoor zijn twee mogelijkheden namelijk een te voedselrijke
situatie ten gevolgen van veraarding en mineralisatie of een te instabiel waterpeil
(Anonymus, 1989). Groei van waterveenmos komt ook voor in de grote open water
compartimenten die na damaanleg zijn ontstaan. Hier groeit het veenmos vooral vanuit
de randen. Echt succesvol is de ontwikkeling nog niet. Onduidelijk is of de waterkwaliteit (te laag koolzuurgehalte of te rijk aan nutriënten en mineralen) hier oorzaken van
zijn.
In de Engbertsdijkvenen zijn geen ervaringen met veenmosontwikkeling op drijvend
bonkveen of bolster. Plaatsen waar dit veen in het water is gebracht, zonk het na korte
tijd.
Hoogveenvorming op witveen kan alleen plaats vinden in het restant van de onvergraven hoogveenkern. Waarschijnlijk wordt hier nog steeds teveel water afgevoerd om
hoogveenherstel op gang te brengen. Het idee is nu om overeenkomstig de aanleg van
zwartveendammen rond het Meerstalblok in het Bargerveen een veendam rond de
hoogveenkern aan te leggen. Hierdoor kan het water op een constanter peil worden
vastgehouden.

1 .3.7 Gegevensbronnen
Anonymus, 1989. Beheersplan Engbertsdijksvenen 1989 - 1999. Buro Hemmen in
opdracht van Staatsbosbeheer.
Blokland, K.A. en H. Runhaar, 1994. Interview met dhr. J. van Dijk (Staatsbosbeheer).
Schouwenaars, J.M., 1993. De verdamping van pijpestrootje (Molinia caerula) en
Veenmos (Spagnum papillosum) en hoogveengebieden en haar betekenis voor het
waterbeheer. H 2 0 (26) 1993 nr 14.
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1.4

Haaksbergerveen

1.4.1

Terrein

Object:

Haaksbergerveen

Beheerder:

Staatsbosbeheer

Contactp.:

dhr. Dear, dhr. Hattink

Oppervlak:

ongeveer 500 ha

Terreintype:

hoogveenrestant

Probleem:

verdroging

Oorzaak:

afgraving, afvoer neerslagwater

Maatregel:

waterconservering door damaanleg

Kenschets
Het Haaksbergerveen is een grotendeels vergraven hoogveengebied in zuidoost Twente
op de grens met Duitsland, zie figuur 1. Het is een restant van een keten van eertijds
uitgestrekte hoogveengebieden op de grens van Nederland en Duitsland. Na de markeverdeling in 1840 werd met de ontginning van het veengebied begonnen. Hierbij werd
zowel systematisch als wild verveend. In 1940 is het gebied door domeinen onteigend
met als doel totale ontginning. Na 1947 zijn deze ontginningen echter gestaakt. Opdat
moment resteerde er nog ongeveer 450 hectare hoogveen waarin vooral wilde (boeren)
vervening door middel van het graven van veenputten had plaats gevonden. In het
zuiden grenst het reservaat aan het in Duitsland gelegen hoogveengebied Ammeloer
Venne.
Aan de randen van het veen komen zandruggen voor die met bos beplant zijn. Er lopen
ook enkele zandruggen door het veen. Het huidige natuurreservaat bestaat uit een
complex van veenheidevegetaties met typische hoogveenplanten, in ontwikkeling zijnde
veenmosgezelschappen die zich voornamelijk in veenputten bevinden, natte en droge
heidevegetaties op kaden en op begraasde terreinen, bos op de zandruggen en enkele
natte graslanden.
In 1959 heeft een grote brand in het veen gewoed, waarna het gehele gebied volgegroeid is met berken.
De regionale grondwaterstroming is van oost naar west. Lokaal gezien verloopt de
grondwaterstroming in het reservaat radiaal naar de Buurserbeek en de Koffiegoot. Uit
hydrologisch onderzoek (Kok, 1 989) blijkt dat in het Haaksbergerveen zowel echt
mineraalarm, zuur veenwater wordt aangetroffen als gebieden met mineraalrijker
'grond'water. Dit duidt op kwel. Het voorkomen van plantensoorten als Wateraardbei,
Snavelzegge, Waterdrieblad bevestigen dit.
Waarschijnlijk wordt grondwater gestuwd door deze aanwezigheid van kelileemschollen.
De verspreiding hiervan is echter niet goed bekend.
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1 .4.2 Maatregelen

Welke maatregelen zijn uitgevoerd?
In het Haaksbergerveen heeft kleinschalige vergraving, vervening, ontwatering en
verbranding plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een versnipperd complex van verveende percelen, putten en richels. Vanaf 1973 is door middel van aanleg van dammen en
het dempen van sloten en greppels de ontwatering tegengegaan. Daarnaast is in de
periode tot 1985 zo'n 100 hectare vrijgesteld van berkenopslag. Vanaf 1984 is de
aandacht vooral gericht op verdere damaanleg en minder op de verwijdering van berkenopslag.
In figuur 2 (Ganzevles, 1991) is aangegeven waar dammen zijn aangelegd en waar
dammen zijn gepland. In figuur 3 (Kok, 1 989) is aangegeven hoe dammen in het Haaksbergerveeri zijn aangelegd.
Wat waren de beoogde effecten?
Doel was en is het herstel van hoogveenvorming.

1.4.3 Monitoring

In de periode 1980 - 1985 zijn de grondwaterstanden middels een peilbuizenmeetnet
gevolgd. Door inrichtingswerkzaamheden is dit meetnet grotendeels verdwenen. In
1992 is er een nieuw voorstel gemaakt voor inrichting van een grond- en oppervlaktewatermeetnet bestaande uit 34 peilbuizen en 19 peilschalen. In hoeverre dit is gerealiseerd is niet bekend.
Onbekend is in hoeverre de vegetatie-ontwikkeling wordt gemonitord.

1 .4.4 Resultaten en verwachtingen

Geef een (globale) aanduiding van veranderingen in hydro/ogie, bodem en vegetatie.
Veenvormende processen beginnen in het Haaksbergerveen vooral in de diverse veenputjes. Corporaal constateerde dit reeds in 1974 (Ganzevles, 1991) en beschrijft dit als
een ontwikkeling via veenmos-drijftilsituaties. Op de bodem van de putjes groeit in
eerste instantie Veenpluis waartussen zich Waterveenmos (Sphagnum cuspidatum)
vestigt. De drijvende dekens van veenmos breiden zich eerst horizontaal maar later ook
verticaal uit. Op de dekens verschijnen ook soorten als Sphagnum apiculatum en Sphagnum fimbricatum. De dikker wordende deken zakt onder invloed van het gewicht naar
beneden waardoor het oppervlak nagenoeg op het zelfde niveau blijft. Na enige tijd
verschijnen ook soorten als Sphagnum papillosum, Veenbes en Lavendelheide op de
drijftillen. Hierdoor ontwikkelt zich een zwak bulten-slenkenpatroon. Op de hogere plaatsen verschijnen ook Dop- en Struikheide. Uiteindelijk zakt het veenpakket steeds dieper
en raakt vast aan de bodem. Op dat moment vestigt zich Pijpestrootje en ontwikkelt de
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vegetatie zich naar een door Dopheide gedomineerde vegetatie. Ook Haarmos gaat zich
vestigen.
Een andere ontwikkeling doet zich voor op plaatsen waar een met Berken begroeid
terrein onder water wordt gezet. Na inundatie sterven de bomen af en gaan de
veenmospakketten (uit de moslaag of vanuit de drijftillen uit de veenputjes) drijven.
Vanaf dat moment vindt een ontwikkeling als hierboven geschetst plaats. Opmerkelijk is
dat na verloop van tijd een verschil in vegetatiesamenstelling ontstaat in ogenschijnlijk
gelijke compartimenten. Op sommige plaatsen vormde zich op de deken van waterveenmos bulten met onder andere Sphagnum magellanicum en Lavendelheide. In andere
compartimenten wordt de vegetatie gedomineerd door Eenarig wollegras met naast
waterveenmos vrijwel geen hoogveenvormende veenmossen. Mogelijke spelen verschillen in wegzijging en daardoor drogere situaties een rol.
Een zorgelijke ontwikkeling is de vestiging van Berk die plaatselijk massaal opslaat.
Onduidelijk is of hierdoor de hoogveenontwikkeling geremd of gestopt zal worden.
Tot welk herstel hebben maatregelen geleid?
Door damaanleg zijn er in de kern van het reservaat, met name tegen de Duitse grens,
compartimenten met relatief stabiele waterstanden ontstaan. Daarnaast zijn er in de
randen van het reservaat hydrologische bufferzones gerealiseerd. In de centraal gelegen
compartimenten heeft dit tot herstel van veenmosgroei geleid (zoals bovenstaand is
beschreven).
Zijn er correlaties en causale verbanden af te leiden?
Hoogveenontwikkeling is met name succesvol in de compartimenten tegen de Duitse
grens waar de opslag van Berken geheel is verwijderd, daarna dammen zijn aangelegd.
Op moment van waterstandsverhoging zijn de vegetatiedekens uit de veenputjes gaan
drijven, en hebben zich snel in horizontale en verticale richting uitgebreid.

1 .4.5 'Beoordeling'
Is er verhoging van de natuurwaarden opgetreden?
Ja, over vrij grote oppervlakte zijn veenvormende hoogveenvegetatie tot ontwikkeling
gebracht.

1.4.6 Conclusies en aanbevelingen
Het Haaksbergerveen is een van de beste (zo niet beste) voorbeelden van herstel van
hoogveenontwikkeling in Nederland. Onduidelijk is echter hoe de volgende fasen zich
gaan ontwikkelingen, en welke invloed de opslag van bomen en struiken hierop zal
hebben.
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Doordat de hydrologische situatie afwijkt van veel andere hoogveengebieden, door de
kweidruk vindt er vrijwel geen wegzijging plaats, is deze situatie niet direct extrapoleerbaar.
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1 .4.7 Gegevensbronnen

Blokland, K.A. en H. Runhaar, 1994. Interview en veldbezoek met dhr. J. Hattink, dhr.
R. Dear en dhr. J. van Dijk (Staatsbosbeheer).
Blokland, K.A., 1994. Interview met dhr. J. Kleuver (Staatsbosbeheer).
Ganzevles, P.H.J., 1991. Beheersplan Haaksbergerveen voor de periode 1991 - 2001.
Buro Hemmen in opdracht van Staatsbosbeheer.
Kok, A., 1989. Hydrologisch onderzoek Haaksbergerveen. LB&P rapportnr 89065 in
opdracht van Staatsbosbeheer.
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1 .5

Kootwijkerveen

1.5.1

Terrein

Object:

Kootwijkerveen

Beheerder:

Staatsbosbeheer

Contactp:

dhr. H. Hees

Oppervlak:

10 hectare

Terreintype:

hoogveenrestant en schraalland

Probleem:

verdroging hoogveenrestant

Oorzaak:

ontwatering, ontginning, doorspitting van gedeelte van de bodem

Maatregel:

afgraving en waterstandsverhoging

Kenschets

Het Kootwijkerveen ligt in de boswachterij Garderen, zie figuur 1. In een langgerekte
depressie op de westelijke stuwwaiflank van de Veluwe is in het verleden op een
ondoorlatende ijzeroerlaag een hoogveentje gevormd. In de Middeleeuwen is dit veen
door zandverstuiving met 0.5 - 1 m stuifzand bedekt. Omstreeks begin deze eeuw zijn
in het veen via wilde vervening veenputten gegraven. Hiervoor moest eerst de zandlaag
worden verwijderd. Omstreeks 1930 is het veen ontwaterd door de aanleg van een
sloot door het veen. Hierna is een deel van het veen ontgonnen en als weiland in
gebruik genomen. Vanaf 1968 heeft Staatsbosbeheer het beheer van het weiland in
eigen hand genomen en een verschralingsbeheer via maaien en afvoeren toegepast.
Omdat dit niet tot de gewenste schraallandvegetatie leidde en daarnaast een verdere
verdroging van het hoogveenrestant werd geconstateerd, zijn vanaf 1986 een aantal
herstelmaatregelen genomen.
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1.5.2 Maatregelen
Welke maatregelen zijn uitgevoerd?
In figuur 2 zijn schematisch de ingrepen en effecten weergegeven.
Begin deze eeuw zijn via wilde vervenin9 een groot aantal kleine veenputten in het veen
gegraven. In de jaren '30 is het veen ontwaterd door de aanleg van een sloot. Daarna is
het veen voor ongeveer de helft ontgonnen en als weiland in gebruik genomen (beweid
en bemest). Hierbij werd de bodem gespit (variërend van enkele dm tot een meter).
Sinds 1968 heeft Staatsbosbeheer het beheer in eigen hand genomen en wordt het
weiland één- tot tweemaal per jaar gemaaid. Omstreeks 1980 had dit nog weinig
resultaat. Het grasland was ruderaal en werd gedomineerd door Witbol.
In 1983 - 1984 is besloten het voormalig weiland Vrij diep af te graven. Over het
grootste deel van het weiland is 0.40 cm afgegraven. De grond is in depot gezet en in
1988 afgevoerd. Tijdens de graafwerkzaamheden bleek de grond dieper geroerd dan
verwacht. Veen en zand wisselden elkaar op geringe afstand op. Deze menging leidt tot
een hogere mineralisatie en voedselrijkdom. In de eerste jaren na uitgraven werd de
waterstand op het oude peil gehandhaafd, dat wil zeggen dat het gebied nog steeds
ontwaterd werd. Een klein deel van de uitgraving was bij deze waterstand geïnundeerd.
In de droge zomer van 1986 viel de bodem echter geheel droog. Vanaf 1986 is (bij
wijze van experiment) een dam in de afvoersloot aangebracht om de waterstand te
verhogen. Door de ontwatering vielen veel veenputten in droge perioden droog waardoor veengroei stagneerde. De verwachting was dat door afdamming van de sloot de
waterstand in de veenputten zou stijgen, daarnaast zou de mineralisatie in de geroerde
veengrond verminderen waardoor de voedselarmoede (verschraling) zou toenemen.
Verder zou er meer ondiep water ontstaan. Vanaf 1986 is de waterstand sterk gestegen (zo'n 60 tot 70 cm). Omdat voor 1986 de waterstanden in het gebied nooit zijn
gemeten is niets bekend over oorspronkelijke waterstanden en evenmin over het droogvallen van de veenputten voordat de sloot werd afgedamd.
Wat waren de beoogde effecten?
Doel was het herstel van veenvormende vegetaties, vochtige heide en schraalland.
Welke interfererende maatregelen zijn in de loop van de tijd gepleegd?
In de afgelopen jaren is veel naaldbos gekapt in de naaste omgeving van het veen, wat
een grondwaterstandsverhoging tot gevolg had.
Ten behoeve van een gevarieerde ontwikkeling van hoogveen, nat en vochtig schraalland en heide is bij het afgegraven extra reliëf aangebracht in de vorm van lage bulten,
ruggen en ondiepe laagten.
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1 .5.3 Monitoring

Wat is er gemonitord?
Vanaf 1986 wordt op een aantal plaatsen de grondwaterstand en oppervlaktewaterstand opgenomen. De vegetatie-ontwikkeling in het veengebied wordt via kartering van
aandachtsoorten bijgehouden. In 1991 -1992 heeft een uitgebreide bemonstering van
het grond- en oppervlaktewater en soortskartering van een aantal veenputten plaats
gevonden (Blokland en van der Laan, 1992).
De vegetatie-ontwikkeling van het schraallandgedeelte wordt jaarlijks of tweejaarlijkse
gekarteerd.
Wat is de aard van de beschikbare gegevens?
Naast onderstaande bronnen zijn er weinig gegevens beschikbaar.

1 .5.4 Resultaten en verwachtingen

Geef een (globale) aanduiding van veranderingen in hydrologie, bodem en vegetatie.
Op de geroerde grond van het voormalige weiland ontwikkelde zich een ruige vegetatie
met veel Pitrus en Gestreepte witbol. Daartussen bevonden zich lage plekken met
Kruipende boterbloem, Grote weegbree en Knolrus. Dit beeld wijkt sterk af van de ver wachte vegetatieontwikkeling op ongestoorde voedselarme veengrond of voedsel- en
kalkarme zandgrond. Toch vestigde zich in de afgraving op lage open plekken ook
soorten van voedselarme milieus. In figuur 2 is een overzicht van de soortensamenstelling van de hoogveenputten en het schraalland gegeven (Van der Laan, 1994 en Londo
etal, 1994).
Figuur 2 laat het ambivalente karakter van de soortensamensteling in het schraalland
zien. Enerzijds komen er soorten van voedselarme milieus voor en anderzijds meer voedselrijke soorten. Diverse pioniersoorten van het Dwergbiezenverbond en Tandzaadverbond bereiken snel hun optimum en nemen daarna weer af.
Door de vrijkomende nutriënten en de wisselende grondwaterstanden is een snelle
toename van de bedekking van soorten te zien. Als gevolg van de waterstandsverhoging in 1986 zijn grote delen van de hierboven beschreven vegetatie permanent of
tijdelijk onder water komen te staan. Diverse soorten breidden zich uit naar de hoger
gelegen oeverdelen. Op de 's zomers niet geïnundeerde delen ontwikkelde zich een nat
tot vochtig schraalland. Sinds 1987 worden de niet geïnundeerde delen 's zomers
gemaaid hetgeen tot een versnelde verschraling leidt. De voor hoogveen meest kansrijke locatie is het permanent geïnundeerde deel. Als gevolg van de ruige begroeiing met
Pitrus, Mannagras en Grote lisdodde konden zich hier drijftillen met Sp. denticulatum
ontwikkelen. De genoemde ruigtesoorten zorgen voor luwte en rustig water.

Koot wijkerveen
Tot welk herstel hebben maatregelen geleid?
Er is een gevarieerd milieu ontstaan met een relatief grote soortenrijkdom. In het ondiepe water is een hoopgevende aanzet tot hoogveenvorming aanwezig. Op de niet of
alleen 's winters geïnundeerde oeverdelen is een schraallandvegetatie in ontwikkeling,
waarin ook vele soorten voorkomen van vochtige heide en veenvegetaties. Mogelijk zal
plaatselijk vochtige heide ontstaan.
Zijn er correlaties en causale verbanden af te leiden?
Door het grasland om te zetten en deels te inunderen is een zeer gevarieerd milieu
ontstaan met een grote soortenrijkdom. Het gebied is veel waardevoller dan het voormalige grasland (ook na jarenlang verschralingsbeheer). De hoop is dat in het huidige
open water op den duur een ringveentje ontstaat dat met de waterstand mee beweegt.
Hierbij kan het nabijgelegen veenrestant met zijn kenmerkende hoogveensoorten als
zaadbron dienen. Op de oevers ontstaat vochtig schraalland met hier en daar vochtige
heide.
De effecten van de waterstandsverhoging op de veenputtten in het hoogveenrestant
zijn minder duidelijk. Voornaamste oorzaak hiervan is het ontbreken van goede gegevens van voor de ingreep (1986). Duidelijk is in ieder geval dat ook hier de waterstand
omhoog is gegaan, hetgeen met name een stabieler peil betekent. In veel veenputten
komt veenmosgroei voor. Hierbij zijn diverse vormen te onderscheiden (kragges, groei
vanaf de bodem) en zijn diverse stadia van verlanding aangetroffen.

NOVthema9

59

Herstel natte en vochtige ecosystemen

PUTTYPE

VEGETATIETYPE

•

Kanmerkenda
soorten

water
vegetatie

fluctuatie
Klein blaasieskruid
Veenpluis
Sphagnuns t lexuosurn
Sphagnum denticulatum

Vr

Witte snavelzegge
Ronde zonnedauw
Kleine zonnedauw
Sphagnun papillosum
Beenbreek
Ronde zonnedauw
Veenpluis
Sphagnum denticulatuin
Dopheide

7
1

r

Sooflnnvendrng.(nrU)00050.l.n.1.gnaelendev
0 StIdOS

raar

1

1

G.eflOrr MIluirgren (Agroclel capigene)
G.voOfl 1.0191.9 )AdhoearRrsnr 000lelunr(

Veenpluis
Sphagnuxn flexuosusn
Snavelzegge

84 85 86 85 95 92

1

1

Rlnlnhe. (Ceflufle 91.5005)

A

Rode bn.0ee )Vaoonu.mrr oSc-idede)

Dopheide
Sphagnum papillosum
Sphagnum magellanicum
Pijpestrootje

--

--

-

Soorten van nene .Chnsall.fld.R. vochtIg. 10145fl .n vaRen
Plpecl.00I). (MOMliO 00.810e)
Veoe (SeQne11 do. 95
Zware C,ÇÇ. (Cer.o 851e)
Gewone doplre(Enoe leIreIiv)
tonrnered (Pot,rsg. .necra)

piipestroote
Sphagnum t lexuosuin

-1

Sonoeggo (Cern. 004000e)

-t

Ronde ronnedaac, (Dm501. rolumdIoka)
g0bwd
Soorten van fl.11. vø.da.trl)kI graslanden .n
.lv.tflgsQ.flra.fl.ohepp.fl
Gesloopt. wobOl

(Pobd

endron)

P59r. 5.lRcvs effoso.)
5810.850101,840ev, )RdflonRoUfl repens)
Werafirlevol (Hydn0o0ly oern)
Moor.sslrusç,ds )AQrnfln Oenna)
Au. be.rndgras Pc. Innam)
Gelnari, vorlsvSlee,l )AiOp85n.s gef101dIofi)

1

Kien, eOrvlvdsorn (5109,10 fllerrrrarSa)

mimmim

--------------------

Mo.n.o,oStllemio, )Ln0060dMinrrvrinridelunr(
5.518.09

Veidron

oclSIOfl.5)

VeerSMoe (Erioplronnnr orrpooldOlolrt(
E.nertgefl0ognao (Et000eglnalorn)
Beetdenel (NeIRwosnr0000reponr(
01.0.0 enfirtOS
Wel,

(OoyRo85l,

.0.0,1409

poldIns)

(Rhyncloopone cbS)

Klokqvsgornmeefl (Gontane pneorrooernrre)
Gnvinkln

Soorrsfl ven bOt dw.rgblo500venbvnd .n een
tredg.tn..n.Crl.pp.n

(Sorpos onoptosus subsp gornoancis)

(JIO,

0101.1

(Decryronloe. roecolele)

S0OeWI van vo.d.el.ttfl )oece.-)wMnn
BOrdlflb,S (Sonpus fleleCtus)

1

85 86 U

1

80 92

1

KnoMoR(JunousbubosuS(
Gr.ppeln,s (MincO 4040855)
Done,ld.rROÇARr8neflmrod (PolenrognIRIr polygondokun)

E1

M.reOo5ble,nn(Gnapinalcrn oIignrn,nunr)
.0011

000ronee (Sphagnomnd.olnooI.rolrr)

GIRl, weoptires (Plenlego nrape
Kl2v, blecoleakmnd (LOnnIlafle

1,10101)

T4nnwrepnms (8.1000e serp)rmiloka)
SneveSogge (Care' rOOlrele)
LAgende 0,1111101 )Sdpu.prouoflIRenn)
flnnSteflgnlçeveelerbns (01000inarro rnsMcau(ro(
WalerpOs101vin (L)lhnJrnpOflUIe)
10011.85, bien (Socp.s MolenS)
Soorl.nu.n hel tendza.d,e.rbond
WSlnrpep.r(Pc5g

KnopçoBerrdnr0p(P,)ygonnr)ep0IhOolMi1fl
nobno )ep)

Figuur 2

1-

çe1)

1 r-1

1

1

Soorten van vO.d.eltt)k )e.oen)wet.n
MdroleOr,fl (GIy00e
Grote

49050,

(TypnI. I.rmlOka)

________

Soortensamenstelling en veranderingen in de hoogveenputten en het schraalland (Van der Laan
en Blokland, 1994 en Londo et.aI, 1 994)

Kootwijkerveen
1 .5.5 'Beoordeling'

Er is sprake van een grotere variatie in het milieu en de soortenrijkdom zijn vergroot. Er
is een aanzet tot hoogveenvorming en een ontwikkeling van schraalland. Er is sprake
van een verhoging van de natuurwaarden.

1 .5.6 Conclusies en aanbevelingen

In het permanent geYnundeerde deel konden zich, door de daar aanwezige ruigtesoorten
als Pitrus, Mannagras en Grote lisdodde, drijftillen ontwikkelen die een goed uitgangspunt voor veenontwikkeling bieden. Tevens verminderen deze soorten de golfslag en de
mineralisatie, hetgeen leidt tot een minder voedselrijk milieu.
Het uitgraven van het ontgonnen deel heeft geleid tot een gevarieerd milieu met een
grote soortenrijkdom. In het ondiepe water is een hoopgevende aanzet tot hoogveenvorming aanwezig. Op de niet of alleen 's winters geïnundeerde oeverdelen is een
schraalland in ontwikkeling.

1 .5.7 Gegevensbronnen

Blokland, K., Y. van der Laan, 1992. Ecohydrologisch onderzoek in het Kootwijkerveen.
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