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S ch ra alla n den
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Elperstroom

5.1

Terrein

Object:

Elperstroom (Stroetma, Oosterma, Bosma, Reitma)
Beheerder: Staatsbosbeheer regio Drenthe noord
Contactp.:

dhr. W. ten Klooster

Oppervlak:

135 hectare (hele reservaat)

Terreintype: kleinschalig stroomdalgrasland met blauwgrasland van voornamelijk bovenloop van beekdal
Probleem:

'ondervoeding' van het reservaat

Oorzaak:

ruilverkaveling, heideontginning, beekkanalisatie

Maatregel:

in deel van reservaat namelijk Reitma zijn hydrologische inrichtingsmaatregelen getroffen om neerslagwater snel af te voeren en kwelwater extra te
benutten

Kenschets
De antiverdrogingsmaatregelen concentreren zich op de meest waardevolle vegetaties
in de Reitma. De beschrijving beperkt zich hier dan ook hoofdzakelijk toe.
Het reservaat betreft een vrijwel aaneengesloten complex stroomdalgronden langs de
bovenstroom van de Elperstroom en het ligt in de gemeente Westerbork (zie figuur 1).
In het noorden wordt het reservaat begrensd door de bossen van de boswachterij
Schoonloo, voor het overige overwegend door landbouwgronden.
Het stroomdal van de Elperstroom is ontstaan tijdens de ijstijden van het Midden en
Boven Pleistoceen (Saalien en Weichselien). Door de afvoer van smeltwater zijn diepe
stroomdalen ontstaan, die later grotendeels opgevuld werden met door wind en water
aangevoerd materiaal (vnl. zand en leem) en veen. Het beekdal sluit aan op het diepere
(2e ??) watervoerende pakket en wordt aan de bovenkant alleen begrensd door fluvio
periglaciale beekdalafzettingen en een veendek van maximaal 1 m. In het beekdal van
de Elperstroom ontbreekt ter plaatse van het reservaat keileem in de ondergrond (welke
normaal de belangrijkste weerstandsbiedende laag tegen verticale grondwaterstroming
is).
Vanuit de diepere watervoerende pakket treedt daardoor regionale kwel op. Het reservaat en met name het objectdeel de Reitma ontlenen hun botanische betekenis aan het
voorkomen van dit mineraal- en kalkrijke water.
De kalk is waarschijnlijk hoofdzakelijk afkomstig uit de zeer schelprijke afzetting van de
formatie van Scheemda.
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Ligging Elperstroom reservaat

In de beekdalflanken bevindt zich wel keileem. De grondwatervoeding vanuit de beekdalfianken speelt echter alleen in de winter en in het voorjaar een rol.
De bodem van de Elperstroom bestaat in zijn geheel uit vlierveengronden en moerige
eerdgronden. De zand ondergrond begint ondieper dan 1.20 meter onder maaiveld.
In de Reitma (en in delen van de Stroetma en zuidelijk deel van de Oosterma) komen
leemlagen voor (verspoelde keileem), beginnend tussen de 0.40 en 1.20 m onder
maaiveld, die tenminste 20 cm dik zijn.
Oorspronkelijk bestond het beekdal van de Elperstroom uit lage natte hooilanden, met
kleine ondiepe greppels die de afvoer van oppervlaktewater naar de Elperstroom verzorgden. De Elperstroom was niet meer dan een slingerend beekje, een zogenaamde
ruimsloot. De relatief trage afvoer van regenwater en de constante aanvoer van grondwater uit de beekdalflanken zorgden het gehele jaar voor een vochtige tot natte situatie.
Zeer natte situaties ontstonden als de benedenstrooms gelegen Beilerstroom en Westerborkerstroom de grote toevoer van water niet konden verwerken.
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Elperstroom
De Reitma omvat nu de laatste restanten van de vroeger in de Drentse beekdalen voorkomende blauwgraslanden. In 1955 trof Schimmel in de Reitma een rijk ontwikkelde
blauwgraslandvegetatie aan met onder meer Blonde zegge, Vlozegge, Tweehuizige
zegge, Paardehaarzegge, Sterzegge, Spaanse ruiter, Parnassia, Gevlekte orchis, Breedbladige orchis en Kleine valeriaan (Schimmel, 1955).
Het beekdallandschap bestaat momenteel uit kleine graslandpercelen, gescheiden door
greppels die begroeid zijn met elzen.
De meest waardevolle vegetaties bevinden zich in het objectdeel de Reitma. De helft
bestaat hier uit blauwgrasland met in de laagste terreindelen een lage zeggenvegetatie
met Blauwe zegge, Gewone zegge en Veenpluis. Verder komen hier Spaanse ruiter,
Ruw walstro, Draadzegge, en soms soorten als Moerasviooltje, Moerasspirea en Riet
voor. De drogere zandige kopjes zijn veelal begroeid met Blauwe knoop, Kruipwilg,
Tandjesgras, Brunei, Kruipend zenegroen, Gevlekte orchis, Breedbladige orchis (en in
het verleden Parnassia).
Met name de gradiënten van de hoge kopjes naar de lagere delen herbergen de bijzondere soorten als Vlozegge, Tweehuizige zegge, Blonde zegge, Paardehaarzegge en soms
ook Sterzegge. Over het hele gebied komt Kruipend struisgras veelvuldig voor.
De graslanden in de Oosterma hebben nog duidelijk het karakter van voorheen vrij
intensief bemeste hooilanden. De percelen in de Stroetma zijn iets schraler en soortenrijker.
In het kader van de 'verbetering' van de waterhuishouding van het waterschap 'De
Oude Vaart' werden in 1960 plannen ontwikkeld om zowel de Oude Elperstroom
(leiding A, zie figuur 2) als het stroompje langs de oostkant van de Reitma te bemalen.
In 1963 werd ten westen van de Reitma een nieuwe leiding aangelegd, de Nieuwe
Elperstroom (leiding B, zie figuur 2). De Elperstroom bleef als bermsloot gehandhaafd.
Omdat de nieuw aangelegde zandweg niet via grondwaterstroming mocht wegspoelen
naar de nieuwe leiding werd tevens een leembekisting aangebracht.
Aan de oostzijde van de Reitma werd eveneens een nieuwe leiding (leiding C, zie figuur
2) aangelegd. Met de vrijkomende grond zijn alle greppels vanuit het reservaatsdeel de
Reitma naar de leiding afgedamd. Aan de oostzijde werd op enige afstand een tweede
grote leiding aangelegd ter ontwatering van het landbouwgebied bij Schoonloo. De
leidingen A, B en C staan niet met elkaar in verbinding.
Reeds voor 1970 zijn in het reservaat grondwaterstanden gemeten. Hieruit blijkt dat de
fluctuaties tussen droge en natte perioden steeds groter worden en dat zeer geleidelijk
de grondwaterstand daalde. Blauwe zegge, Blonde zegge en Vlozegge namen sterk af.
Tot 1970 is nog wel eens gebruik gemaakt van de mogelijkheid om d.m.v. een afsluitbare duiker overtollig water uit de Oude Elperstroom op de Nieuwe Elperstroom te
lozen. In 1971/1 972 is de Nieuwe Elperstroom nogmaals verbreed en verdiept. Daarna
was het zo dat water in de winter vastgehouden moest worden in het reservaat om als
buffer te dienen in de droge zomermaanden, wat tussen '72 en '80 tot een sterke
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vernatting leidde. Soorten als Moerasstruisgras, Egelboterbloem en Pinksterbloem
namen sterk toe.
Ondanks leembekisting, afsluitbare duikers en grondwal kon het gewenste peil niet
worden gehaald. Vanaf deze tijd trad een versnelling op van de reeds in 1965 geconstateerde botanische achteruitgang.
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ingrepen in de waterhuishouding
1963

1970

1980

1983

heden

aanleg Nw. Elperstroom en leiding C

mogelijk effect op
grondwater- waterkwaliteit
stand

+

aanleg kade en afdam men greppels
verlenging en verdieping Nw. Elperstroom

+

plaatsing stuwen in reservaat
aanpassen detailontwatering

t+

peilverhoging Nw. Elperstroom
wateraanvoer uit bosw. Schoonloo

vegetatie-ontwikkeling
blauwgrasland

verdroogd blauwgrasland
Kleine zeggen'eg., grazige veg. met Struisgras
herstel blauwgrasland, met C. pul, C. dioica

Figuur 3

Overzicht van ingrepen in waterhuishouding
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Gevolg van alle ontwateringsmaatregelen was het meer en meer wegvangen en versneld afvoeren van kwelwater. Door daling van de grondwaterstand ontstond er meer
bergingscapaciteit voor neerslagwater in de winter hetgeen sterke verzuring betekende.
Waterconserveringsmaatregelen hebben dit versterkt. De menging van regenwater met
kalkrijk grondwater vond onder de wortelzone plaats en door een verschralend beheer
ontstond er een soortenarme vegetatie met kenmerkende soorten voor een zuur milieu.

2.1.2 Maatregelen
Welke maatregelen zijn uitgevoerd?

Figuur 3 geeft een overzicht van ingrepen en maatregelen in de waterhuishouding.
Vanaf 1980 is door middel van aankoop van diverse gronden en aanpassing van de
interne waterhuishouding weer één 'belangrijke' beek (leiding A) gemaakt die overtollig
water afvoert. In de beek zijn stuwen geplaatst die een trapsgewijze verdeling van het
water mogelijk maken. Tevens is er een nieuw lozingspunt voor het geheel reservaat
gemaakt (punt 4, zie figuur 2).
In de Nieuwe Elperstroom (leiding B) is een volautomatische stuw geplaatst. Aanvankelijk kon alleen in de zomer een hoger peil van zo'n 50 cm + NAP worden ingesteld. Het
stuwpeil bepaalt namelijk in sterke mate het niveau van het grondwater in het reservaat
(drainerende werking). Door deze maatregel steeg de gemiddelde grondwaterstand in de
zomer tot 50 - 80 cm onder maaiveld. Sinds 1984 is door verdere areaaluitbreiding ook
in de winter een peilverhoging mogelijk. Hierdoor ligt het grondwaterniveau in het
reservaat in de wintermaanden 20 - 30 cm hoger dan het peil in de Nieuwe Elperstroom. Hiermee is de kwelintensiteit van de Nieuwe Elperstroom met 50 - 80% afgenomen hetgeen het reservaat ten goede komt. Tevens zijn er aanwijzingen dat het
lithotrofe grondwater de atmotrofe regenwaterlenzen weer kan verdringen.
Vanaf deze tijd hebben zich op een paar plaatsen Tweehuizige zegge en Vlozegge weer
gevestigd.
Ter verbetering van de watertoevoer in het voorjaar en ter versterking van het beekkarakter is in 1983 d.m.v. een zinker (punt 1, zie figuur 2) de mogelijkheid gecreëerd om
overtollig water uit de boswachterij Schoonloo onder de waterschapsleiding door in het
reservaat te leiden. Momenteel zijn er plannen om delen van de boswachterij Schoonloo, die in het infiltratiegebied van de Elperstroom liggen, te kappen. Hierdoor wordt de
kweistroom naar de Elperstroom versterkt.
Ter verbetering van de kwel van dieper grondwater op de Oosterma is in de bovenstroomse leiding B (waarvan het peil onvoldoende door stuw 5 werd beïnvloed) in 1983
een vaste dam (punt II, zie figuur 2) aangebracht. Hierin is een duiker gelegd op zodanige hoogte dat het water in dit leidingvak kan stijgen tot 20 - 30 cm beneden het maaiveld van de naastliggende percelen. Hiermee wordt de drainerende werking van de
leiding op het grondwater sterk verminderd.
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Doordat de bergingscapaciteit is verminderd (hogere grondwaterstand) treedt in natte
perioden over aanzienlijke delen inundatie op. Op een aantal plaatsen is hiervoor de
detailontwatering aangepast. Ook na aanpassing van de detailontwatering traden in
ruimtelijke zin nog te grote inundaties op. Dit is nadelig voor de vegetatie-ontwikkeling
in het voorjaar en de zomer.
De noodzakelijke waterhuishoudkundige maatregelen zijn in grote lijnen afgerond, in het
gebied zijn dan ook vrijwel geen vergravingen meer nodig. Het is ook de bedoeling dat
naast het plaatselijk afpiaggen van vegetaties de bodem onberoerd wordt gelaten.
Wat waren de beoogde effecten?
Geprobeerd is om de stand van het grondwater en de kwaliteit ervan zodanig te verbeteren dat de blauwgraslandvegetaties van het Elperstroomgebied in stand gehouden,
hersteld of ontwikkeld konden worden. Daarnaast wordt het kleinschalig en gevarieerd
beekdallandschap behouden of ontwikkeld.

2.1 .3 Monitoring
Wat is er gemonitord?
In 1964 zijn door Chr. van Leeuwen 2 pq's in de Reitma gelegd, waarvan één quadraat
een Blonde zegge aspect vertoonde (een soort die op dat moment in Nederland in dit
reservaat het aspect bepaalde) en het andere quadraat omdat op die plaats Tweehuizige
zegge voorkwam. Vanaf 1966 worden deze pq's door W. ten Klooster opgenomen.
Ieder 10 jaar wordt er een basisvegetatiekartering uitgevoerd. Doel is om tussentijds
nog een herhalingskartering uit te voeren.
Grondwaterstanden worden tweewekelijks opgenomen. Er zijn Iangjarige reeksen van
grondwaterstanden beschikbaar (1965-1 976 en 1980-heden). Tot nu toe vindt geen
monitoring van de waterkwaliteit plaats.

2.1 .4 Resultaten en verwachtingen
Geef een (globale) aanduiding van veranderingen in hydro/ogie, bodem en vegetatie.
Door het wegvangen van de op het beekdal gerichte kwel en een verlaging van de
grondwaterstand, vond er in de begin jaren '70 in de Reitma een verschuivingen plaats
van een zeer fijn gestructureerde vegetatie met een groot aantal kenmerkende soorten
van blauwgraslanden naar een geleidelijk droger wordende grazige vegetatie met veel
Schapegras. Door een toename van de bergingscapaciteit kon in de winterperiode
regenwater in de bodem doordringen. Toen vanaf 1976 waterconserverende maatregelen werden genomen werd het reservaat veel natter en gedurende enkele jaren stond
het reservaat in het voorjaar vaak langdurig onder water. Dit leidde echter tot atmotrofiëring en een sterke afname van de kwelafhankelijke vegetatie. Door aanpassingen van
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het afwateringsstelsel en met name verhoging van de oppervlaktewaterpeilen begint
vanaf 1979 de vegetatie van de meest waardevolle percelen weer wat meer structuur
te krijgen en vallen de grove vegetatiepatronen weer wat uit elkaar.
Tot welk herstel hebben maatregelen geleid?
Door de genomen maatregelen zijn soorten karakteristiek voor de blauwgraslandvegetatie weer aan het terugkeren.
Zijn er correlaties en causale verbanden af te leiden?
Ja, er bestaat een directe relatie tussen herkomst van het water (lithotroof grondwater
of atmotroof regenwater), hoogte en stabiliteit van de grondwaterstand en de vegetatiesamenstelling.

2.1 .5 'Beoordeling'
Is er verhoging van de natuurwaarden opgetreden?
Ja, soorten karakteristiek voor de gewenste blauwgraslandvegetatie zijn door de genomen maatregelen en juist beheer weer aan het terugkeren.

2.1.6 Conclusies en aanbevelingen
Van oorsprong wordt het reservaat hoofdzakelijk gevoed door kalkrijk grondwater uit
het diepere watervoerende pakket.
De intensieve ontwatering in de periode 1965 tot eind jaren '70 leidde tot
- grotere fluctuatie van de grondwaterstanden tussen zomer en winter
- drainage en versnelde afvoer van kwel, afname van kwel in reservaat
- verlaging van de grondwaterstand
- toename bergingscapaciteit voor regenwater, atmotrofiëring
- 'vervuiling' met infiltrerend oppervlaktewater vanuit de leidingen
- een verschuiving van fijnmazige vegetatiepatronen van blauwgrasland naar grazige
vegetaties gedomineerd door schapegras
Het rigoureus vasthouden van water vanaf 1976 leidde tot langdurige inundatie waarbij
het reservaat een 'verdronken' indruk maakte. Kruipende boterbloem, Moeraswalstro,
Kruipend struisgras en Moerasspirea ontwikkelden zich massaal.
Peilregulatie in de aangrenzende leidingen (met name leiding B) betekent een aanzienlijk
herstel van de oude situatie.
Na de aanpassingen in de waterhuishouding begint de vegetatie vanaf 1979 te herstellen. De ontwikkeling gaat gepaard met minder extreme fluctuaties in de grondwater-
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standen. Daarnaast is het lithotrofe grondwater waarschijnlijk weer in staat de wortelzone te bereiken.

2.1.7 Gegevensbronnen

Anonymus, 1985. Beheersplan Elperstroom 1985 - 1995. Staatsbosbeheer Drenthe
Noord.
Veen. P., Zonneveld, L.M.L. Interview en veidbezoek met dhr. W. ten Klooster (Staatsbosbeheer)
Gieske, J.M.J., 1988. Hydrologische systeemanalyse van de Reitma (Drenthe). SWNBL
4g.
Gieske, J.M.J. & J. Runhaar, 1994. Milieubeleidsindicator Verdroging lib: Toepassing
van de MBI-verdroging in Noord-Nederland.
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Schraallanden langs de Meije
2.2

Schraallanden langs de Meije

2.2.1

Terrein

Object:

Schraallanden langs de Meije

Beheerder:

Staatsbosbeheer regio Holland/Utrecht

Contactp.:

dhr. M. Firet, dhr. F. Mayenburg

Oppervlak:

23 hectare

Terreintype: heischraalgrasland op laagveen met blauwgrasland elementen
Probleem:

afname diversiteit en convergentie van structuur

Oorzaak:

verzuring, verdroging en verandering beheer

Maatregel:

hydrologische isolatie en peilhandhaving, plagproeven. Aangepast inlaatsysteem, grootschalige plagvlakken.

Kenschets
Algemeen
De Schraallanden langs de Meije liggen in de polder Zegvelderbroek ten westen van
Woerden en ten oosten van de Nieuwkoopse plassen. Het reservaat vormt het restant
van de eens uitgestrekte blauwgraslanden in deze streek. De vegetatie bestaat voor het
overgrote deel uit schraallandvegetaties, waaronder een klein deel vrij goed ontwikkeld
blauwgrasland. Het reservaat wordt ingesloten door het riviertje de Meije in het noordwesten, en door de Slimme Wetering in het zuidoosten. Voor het overige grenzen
intensief gebruikte graslanden aan het reservaat, zie figuur 1.
Sinds de ontginning in de 1 0e eeuw is dit gebied eeuwenlang als hooiland in gebruik geweest. De slechte ontwatering (in de winter inundatie over grote delen van de polder)
had tot gevolg dat er vochtige en natte hooilanden ontstonden. Omdat niet bemest
werd en slechts eenmaal per jaar met de zeis werd gemaaid, ontstonden halfnatuurlijke
graslanden waaronder grote oppervlakten blauwgrasland.
De laatste eeuw is hier verandering in gekomen ten gevolge van de ontwateringen ten
behoeve van de landbouw. Dit werd gestart door de ingebruik name van het gemaal
langs de Grecht in 1874. Sindsdien zijn de half natuurlijke graslanden geleidelijk omgezet
in cultuurgrasland. In 1946 was het areaal blauwgrasland ingekrompen tot honderd
hectare.
In 1951 is circa 12 hectare aangekocht door de Staat. In het kader van de ruilverkaveling Zegveld is dit in 1966 uitgebreid tot 23 hectare. Vanaf deze tijd is het reservaat in
beheer bij Staatsbosbeheer. Het beheer is gericht op de instandhouding van de bestaande schraallandvegetatie. Dit gebeurt hoofdzakelijk door het jaarlijks maaien en afvoeren
van de vegetatie (met licht materieel). Als proef voor mogelijk hoogveenvegetatieontwikkeling wordt een deel van het zeer natte gedeelte sinds 1980 niet meer gemaaid.
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Figuur 1 Ligging van het reservaat (Bakker en Molenaar, 1991)

Schraal/anden langs de Meije
Vegetatie
Uit de vegetatiekartering 1946 (Rossenaar, 1989) blijkt dat er op dat moment goed
ontwikkelde blauwgraslandvegetaties over een groot deel van het terrein aanwezig waren. Op de hoger gelegen delen was reeds sprake van heischrale vegetaties.
In vergelijking met 1946 is de huidige blauwgraslandvegetatie veel soortenarmer. De
conclusie is dat er faciësvorming van Pijpestrootje en Borsteigras op de hogere terreindelen optreedt en van Kruipend struisgras in de lagere delen (Rossenaar, 1989). Lagere
delen inunderen in de winter en drogen in de zomer uit. Nadat hier in 1978 greppels zijn
aangelegd heeft zich veel Veenpluis, Wateraardbei en Pijpestrootje gevestigd. Karakteristieke blauwgraslandsoorten zoals Blauwe zegge, Blauwe knoop, Blonde zegge en
Spaanse ruiter zijn tot smalle stroken langs de sloten beperkt.
Harlekijnorchis (nog enkele exemplaren in 1 994) en Vlozegge (sinds 1983 niet meer gevonden) zijn sterk bedreigd terwijl soorten als Malaxis, Grote muggenorchis en Welriekende nachtorchis al eerder verdwenen zijn.
Een aantal soorten waaronder Klokjesgentiaan en Spaanse ruiter gaan daarentegen in
aantal vooruit.
Naast afname van diversiteit is convergentie van de oorspronkelijke fijnkorrelige vegetatiestructuur duidelijk waarneembaar. Blauwgrasland(soorten) zijn vrijwel geheel beperkt
tot smalle stroken langs de oever (dit blijkt zowel uit de slootkantenkartering van 1977
als 1989). In de kernen van de laaggelegen percelen bevinden zich over grote oppervlakten een Kleine zeggenvegetatie. Terreindelen die uit maaibeheer zijn genomen
bestaan vrijwel geheel uit Pijpestrootje.
Bodem en water
Binnen het reservaat komen voornamelijk koopveengronden en vlierveengronden voor.
De bovenlaag bestaat uit overwegend venige klei of kleiig veen en is 10 - 20 dik.
Hieronder begint het veen hetgeen voornamelijk uit eutroof broekveen en bosveen
bestaat. Het veen is gemiddeld 3.5 tot 4 m dik. In het reservaat komen op een aantal
plaatsen op 1 meter onder maaiveld kleiruggen voor, door geringe klink zijn deze ruggen
aanmerkelijk minder gedaald dan de omgeving.
De bovenlaag is vrijwel overal sterk veraard en bevat een dikke A 0 door ophoping van
planteresten. Dit wordt als een negatieve factor beschouwd voor de kieming van
plantensoorten.
Het gebied is waarschijnlijk altijd een infiltratiegebied geweest. Door langdurige inundatie in de winter van de gehele polder Zegvelderbroek werd voor voldoende basenbuffering gezorgd.
Met de aanleg van het gemaal in 1 874 is de waterstand zo'n 40 cm en met de ruilverkaveling in 1966 nog eens 30 cm gedaald. De totale verlaging is hierdoor zo'n 70 cm
(streefpeil 239 tot 244 cm - NAP). Hier komt nog bij dat de aangrenzende eigenaar
vanaf 1976 een onderbemaling op zijn percelen uitvoert tot 279 cm - NAP.
Als gevolg van deze ontwatering droogde het reservaat in het verleden sterk uit. Doordat de bodemopbouw niet overal gelijk is (delen met kleiruggen) trad er onregelmatig
klink op. Dit heeft het reliëf in het terrein verhoogd. Met name de perceelskernen zijn
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ingeklonken en zijn nu komvormig. De terreindelen met klei in de ondergrond zijn als
ruggen in het landschap te herkennen.

2.2.2 Maatregelen
Welke maatregelen zijn uitgevoerd?
De eerste maatregelen zijn met de afronding van de ruilverkaveling in 1966 getroffen.
Op dat moment is er een ringsloot met kade om het reservaat gelegd. Vanaf dat moment heeft inlaat van water vanuit het riviertje de Meije (afkomstig van Oude Rijn)
plaatsgevonden. De ingestelde streef peilen beoogden een plas-dras situatie in de winter
en een lichte uitdroging van de bovenlag in de zomer. Door onvolkomenheden in het
inlaatsyssteem, het niet consequent handhaven van het peilregime en af laten van water
door onbevoegden werkte dit systeem maar zeer beperkt. In 1976 is hydrologisch
onderzoek uitgevoerd (Rossenaar, 1989). Hier op volgend zijn in 1978 zijn er een aantal
greppels gegraven met als doel het stagnerende regenwater af te voeren. In 1980 is de
waterhuishouding opnieuw ingericht tot de huidige situatie (figuur 2). Hierbij wordt het
peil met behulp van een gemaal automatisch geregeld. Het streefpeil is 215 cm - NAP
terwijl het maaiveld varieert tussen 140 en 240 cm - NAP. Dit komt overeen met een
gemiddelde drooglegging van 25 tot 75 cm. Uit het peilbuisonderzoek (Molenaar en
Bakker, 1 990) blijkt dat de waterstand in een strook (ongeveer 5 m) langs de sloten
varieert van 0 tot 40 cm - maaiveld. In de perceelskernen komt in de winter ook een
plas-dras situatie voor maar in de zomer zakt peil tot ver beneden de 40 cm - maaiveld,
zie figuur 3 (Bakker en Molenaar, 1991).
Voordat dit 'gebiedsvreemde' water het reservaat binnendringt wordt het eerst via de
ringsloot omgeleid (figuur 2). De totale lengte van het systeem bedraagt zo'n 3500 m.
Vanaf 1400 m kan het water via zijsloten en greppels het reservaat binnendringen; de
gemiddelde verblijftijd bedraagt ongeveer 25 -30 dagen per 1000 m slootlengte (Meuleman, 1990).
Ten behoeve van een nieuw beheersplan is in 1990 opnieuw hydrologisch onderzoek
verricht (Molenaar en Bakker, 1990).
Tengevolge van ondergraven van een deel van de kade door muskusratten is in 1991
een deel van de ringsloot om het reservaat verlegd. De oever van deze sloot is langs
één zijde vrijwel geheel geplagd, zie figuur 4 (de aanduiding aan te leggen sloot fase 1).
In 1993 is het reservaat aan de zuidwest zijde met 20 hectare uitgebreid. Hiermee is
een aangrenzende onderbemaling opgeheven. Op dit moment zijn er nog geen verdere
hydrologische inrichtingsmaatregelen in dit nieuw verworven deel genomen.
In 1994 zijn nieuwe sloten gegraven en oevers over een brede zone geplagd om de
contactzone oppervlaktewater - regen/grondwater te vergroten, zie figuur 4 en 5, fase
2).
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Wat waren de beoogde effecten?
Eén van de hoofddoelstellingen van het reservaat was en is het instandhouden van
schraallandvegetaties en waar mogelijk ontwikkelen van blauwgrasland. Verdroging
werd als knelpunt ervaren, de getroffen maatregelen hebben betrekking hierop. Ook
wordt gestreefd naar het behoud (of ontwikkeling) van het heischrale grasland en
enkele water-, oever- en verlandingsvegetaties. Beheersmaatregelen worden alleen
genomen indien deze niet strijdig zijn met overige doelstellingen.
Welke interferende maatregelen zijn in de loop van de tijd gepleegd?
De ingrepen in de waterhuishouding zowel binnen als buiten het reservaat zijn hierboven beschreven. Een ander aspect wat in de loop van de tijd sterk is veranderd is het
vegetatiekundig beheer. In het verleden (voordat het gebied de status reservaat had)
werd de polder als hooiland beheerd. De polder was slecht ontsloten en moeilijk bereikbaar. Vanuit Woerden werden in de zomer deze hooilanden handmatig gemaaid en niet
tot nauwelijks bemest. Vanaf verwerving is het maaibeheer uitgevoerd met licht materiaal (eenasser) en op een beperkt aantal plaatsen met grotere draagkracht met een
tweeasser. In hoeverre een veranderd maaibeheer bijdraagt tot een verandering van
vegetatie is niet geheel duidelijk maar invloed zal het zeker hebben.

2.2.3 Monitoring
Wat is er gemonitord?
Vegetatie wordt via basiskartering (om de 10 jaar) vastgelegd waarbij eveneens aandachtssoorten worden opgenomen. Slootkanten worden extra gekarteerd. In 1992 en
1994 hebben pq-opnamen plaats van de plagstroken. Grondwaterstanden worden 14De aanwezige peilbuizen zijn in figuur 2 aangegeven. In
daags opgenomen sinds 1980.
1993 is het peilbuizenmeetnet opnieuw ingericht waarbij een aantal punten uit de raai
zijn vervallen en in het zuidelijk deel van het gebied een nieuwe raai is geplaatst waarbij
teven een filter in het eerste watervoerend pakket (onder de veenlaag) is geplaatst.
Monitoring richt zich hoofdzakelijk op de vegetatieontwikkeling langs de slootkanten en
met name op de geplagde delen.
Ten behoeve van het beheer en herinrichting van de waterhuishouding heeft onderzoek
naar de waterstandsgegevens (duurlijnbundels) plaats gevonden (Molenaar en Bakker,
1990). De waterkwaliteit in de aanvoersloot, en met name de afname van nutriënten
door een lange transportweg, is door middel van een eenmalig onderzoek (de Bruin,
1990 en Meuleman, 1990) bepaald.
Wat is de aard van de beschikbare gegevens?
Goed en goed toegankelijk; beheersplan, vegetatiekartering met vergelijking met eerdere
kartering, hydrologisch onderzoek, geïnterpreteerde pq-opnamen.

Schraallanden langs de Meije
2.2.4 Resultaten en verwachtingen
De volgende feiten zijn in het veld of via onderzoek geconstateerd:
- Verdergaande afname van de diversiteit, met name van blauwgraslandsoorten op
plaatsen waar geen maatregelen zijn genomen.
- Verdergaande afname van de oorspronkelijke fijnkorrelige vegetatiestructuur (convergentie). Dit uit zich in een verschuiving van blauwgraslandsoorten naar oevers. In de
lage perceelskernen is er een toename Kleine zeggenvegetaties verder vindt er faciesvorming van Pijpestrootje, Borsteigras en Veenpluis plaats.
- Goede resultaten plagproeven in jaren '80; toename van Blonde zegge, Blauwe
zegge, Lage zegge, Spaanse ruiter, Kleine zonnedauw, Klokjesgentiaan en Moerasviooltje.
- Wisselende resultaten van plagstrook langs sloot (geplagd in 1991); op sommige
delen hervestiging Blonde zegge (aangetroffen in 1994), Kleine zonnedauw, Geelgroene zegge, Klokjesgentiaan, Struikheide. Op andere delen negatief resultaat, geen
hervestiging soorten m.u.v. Pitrus en op overgang met water Knolrus. Redenen
hiervoor zijn onbekend.
Door inlaat van water wordt de grondwaterstand gebufferd. Dit is niet overal gelijk.
Langs een strook van ongeveer 5 meter langs de sloten blijft de grondwaterstand
gedurende het gehele jaar net onder of boven maaiveld. Uit onderzoek blijkt dat het
oppervlaktewater over deze afstand het veen in kan dringen. Daarnaast heeft het
infiltrerende water een bufferende werking door de aanvoer van carbonaatrijk water.
In de perceelskernen treedt in de zomer verdroging op terwijl in natte (winter-)perioden regenwater in deze kommen stagneert. Gevolg hiervan is het ontstaan van
regenwaterlenzen met verzuring en in droge periode verdroging met maaiveidsdaling
en mineralisatie. De vegetatie bestaat hier voornamelijk uit Kleine zeggenvegetaties
en Pijpestrootje-kussentjesmosvegetatie.
- In de periode maart tot december 1989 zijn op 20 plaatsen tweewekelijks waterkwaliteitsmetingen verricht (Meuleman, 1990). Uit onderzoek (de Bruin, 1990 en Meuleman, 1 990) blijkt dat de ringsloot in de winter fungeert als afvoer van regenwater in
de winter en in de zomer als aanvoer van oppervlaktewater vanuit het riviertje de
Meije. Hierdoor treedt er binnen het reservaat een sterke gradiënt op in de waterkwaliteit. Deze gradiënt is zowel seizoensgebonden (zomer / winter) als ruimtelijke
(afstand tot inlaatpunt).
Het inlaatwater bevat hoge concentraties macro-ionen, zie figuur 5. Het 'gebiedseigen' water (regenwater) heeft een totaal andere samenstelling. Daarnaast verschilt
de samenstelling van het inlaatwater ook gedurende het seizoen (in april 50 - 60 mg/l
chloride oplopend tot 120 - 130 mg/l in de zomer. Dit is een gevolg van de voeding
van de Meije in de zomer met water vanuit de Oude Rijn.
De in de sloot gemeten scheiding tussen electrolietarm en -rijk water verschuift
gedurende het seizoen. Waterinlaat vindt plaats vanaf maart. Door inlaat wordt het
'gebiedseigen' water steeds verder teruggedrongen. In april reikt het de invloed van
het Meije-water tot circa 1400 m, in mei tot 2000 m en in juni tot 3000 m van het
inlaatpunt. In juli en augustus is het gehele oppervlaktewatersysteem gevuld met
NOVthema9
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Meije-water. De snelheid van indringing is afhankelijk van de inlaatbehoefte tijdens
de zomerperiode.
Uit het onderzoek (de Bruin, 1990 en Meuleman, 1990) blijken de nitraat en ammoniumconcentraties nauwelijks af te nemen in het slootsysteem. Een mogelijke verklaring hiervoor is de relatief lage concentratie van deze stoffen in het inlaatwater. Een
duidelijke afname tijdens de transportafstand is wel te zien voor de fosfaatconcentratie. De reductie blijkt voornamelijk plaats te vinden vanaf 1400 m na inlaat. Voor
deze afname zijn drie verklaringen mogelijk, namelijk; verdunning, adsorptie aan de
bodem en opname door de vegetatie. Verdurining is niet aannemelijk omdat bijvoorbeeld het inerte chloride niet in concentratie afneemt. In het deel van de afname van
fosfaat is de bedekking met submerse waterplanten zeer hoog. Met name bronmos is
hier zeer dominant. Het is bekend dat submerse planten in staat zijn opgelost fosfaat
direct uit het water op te nemen. Opname door de vegetatie lijkt dus zeer aannemelijk. Omdat de sloten jaarlijks wordt geschoond is de verwijdering de biomassa (en
fosfaat) definitief. De mogelijkheid van adsorptie aan de bodem is niet geheel duidelijk. Dit is goed mogelijk, alleen is het vreemd dat deze verlaging pas na 1400 m
optreedt. Een mogelijke verklaring hiervoor is een verzadiging van het fosfaatadsorptiecomplex op het eerste traject. (hier is nog geen verder onderzoek naar verricht).
Baggeren van de sloot (met name de eerste 1400 m lijkt echter zinvol). Het onderzoek laat verder zien dat er een duidelijke relatie is tussen het voorkomen het type
watervegetatie en de afstand tot het inlaatpunt (figuur 6).
Na het graven van een nieuwe sloot door onveraard veenmosveen is verandering van
de watervegetatie opgetreden, onder andere het aanwezige bronmos is plaatselijk
verdwenen (groeit nu op andere locaties). Waarschijnlijk is dit het gevolg van het
vrijkomen van humuszuren.
Naast de waterkwaliteit en -kwantiteit blijkt de dikte van de strooisellaag (Ao) een
belangrijke factor te zijn voor de vestiging van blauwgraslandsoorten. Langs sloten
met gelijke grondwaterstanden en kwaliteit blijken bij een strooisellaag dikker dan 10
cm geen blauwgraslandsoorten meer voor te komen. De vegetatie wordt hier gedomineerd door Pijpestrootje.
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Tot welk herstel hebben maatregelen geleid?
Uit hydrologisch onderzoek is gebleken dat peilverhoging vooral langs de sloten heeft
geleid tot een constante en een hoge grondwaterstand. Op een aantal geplagde delen
vindt hervestiging van blauwgraslandsoorten plaats.
Zijn er correlaties en causale verbanden af te leiden?
Ja, komvormige perceelskernen met langdurige inundatie door regenwater in de winter
worden gedomineerd door Veenpluis en Kleine zeggenvegetaties. Plaatsen die niet meer
gemaaid worden (met als oorspronkelijk doel hoogveenvorming) worden gedomineerd
door Pijpestrootje met plaatselijk wat Veenmos tussen de pollen.
Contactzones van grond- en oppervlaktewater bevatten de blauwgraslandsoorten.
In de aanvoerstoot blijkt een duidelijke gradiënt voor te komen in waterkwaliteit welke
wordt bepaald door het moment en de hoeveelheid van het ingelaten water. De watervegetatie brengt de verschillen in waterkwaliteit (die tijdens het groeiseizoen vooral
bepaald worden door de fosfaatconcentratie) duidelijk tot uitdrukking.

2.2.5 'Beoordeling'
Is er verhoging van de natuurwaarden opgetreden?
In vergelijking met de min of meer oorspronkelijke situatie (tot 1960) gaat het gebied
nog steeds achteruit. Blauwgraslandvegetaties komen in zeer beperkte mate en beperkt
ontwikkeld voor. Door de ingrepen in de waterhuishouding en het plaggen heeft enig
herstel van een aantal soorten plaats gevonden. Nu is nog niet in te schatten of deze ingrepen ook op de lange termijn perspectief bieden. De inschatting op dit moment is van
niet.

2.2.6 Conclusies en aanbevelingen
Door aanleg van een ringsloot en het plaatsen van een automatisch stuw is de verdroging op een aantal plaatsen verminderd. Desondanks treedt in droge perioden verdroging van perceelskernen op omdat het water vanuit de sloten over niet meer dan 5
meter in het veen kan dringen en een kleinschalige begreppeling ontbreekt. Verder zijn
door reliëfinversie hoge ruggen in het reservaat ontstaan waardoor er op die delen een
permanent lage grondwaterstand aanwezig is.
De vorming van regenwaterlenzen en bijbehorende verzuring en verandering van vegetatie wordt in de perceelskernen steeds duidelijker. Doordat er geen direct contact met
het oppervlaktewater is (via greppels) zijn hier zonder ingrepen geen verbeteringen te
verwachten.
In het reservaat komen diverse watertypen die duidelijk gerelateerd zijn aan de voorkomende vegetatietypen. Dit komt zowel in de aquatische als terrestische vegetaties tot
NOVtheme.9
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uitdrukking. In het oppervlaktewater lijkt fosfaat de beperkende factor te zijn. Met name
bronmos lijkt in staat de concentratie van fosfaat duidelijk af te laten nemen. Hierdoor
lijkt zuivering van inlaatwater via een lange transportweg een zinvolle maatregel.
Het verdwijnen van kritische soorten is ondanks de ingrepen niet geheel te stoppen.
Waarschijnlijk zijn hier meerdere en complexere redenen voor (zoals algehele milieuverslechtering, geen langdurig winterinundatie met boezemwater, verandering van beheer).
Het inlaatwater vertoont gedurende zijn weg door het gebied (3.5 km) een duidelijk
kwaliteitsverandering. Het gehalte fosfaat en chloride neemt duidelijk af. Omdat chloride vrijwel geheel afkomstig is van het ingelaten water en verder een inerte stof is, is
het verloop van het chioridegehalte een goede maat voor de invloed van het inlaatwater. De verschuiving tussen 'gebiedseigen' en 'gebiedsvreemd' water heeft een duidelijk
seizoensgebonden verloop. Omstreeks juli - augustus is het gehele oppervlaktewatersysteem met water vanuit de Meije gevuld.
Plaggen geeft plaatselijk goede resultaten doordat kritische soorten zich hervestigen.
Met name het plaggen langs sloten is kansrijk. Hier blijkt namelijk in veel gevallen het
water kwalitatief goed te zijn maar ligt de perceelsrand te hoog of is de strooisellaag te
dik. Niet alle geplagde stroken geven goede resultaten, de oorzaak hiervan is niet
bekend.
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Punthuizen, Stroothuizen en Lemselermaten

2.3.1

Terrein

Object:

Stroothuizen, Punthuizen en Lemselermaten

Beheerder:

A.Th.W. Eysink

Contactp.:

A.Th.W. Eysink

Oppervlak:

Dinkelland (340 ha): Stroothuizen, Punthuizen (40 ha)

Terreintype:

Gammelke (61 ha): Lemselermaten
schraallanden

Probleem:

lichte verzuring, verdroging, verruiging en eutrofiëring

Oorzaak:

grondwateronttrekking, atmosferische depositie en eutrofiëring

Maatregel:

plaatsen stuwen, plaggen en verondiepen sloot

Kenschets
Punthuizen (circa 80 hectare groot) en Stroothuizen (ca 40 ha) zijn deelobjecten van het
Dinkelland (340 ha) en liggen respectievelijk ten zuid-oosten en ten Oosten van Denekamp figuur 1). Beide gebieden kenmerken zich door een kleinschalige afwisseling van
terreintypen en worden omgeven door landbouwgronden.
In de diverse dekzandruggen van Dinkelland bevinden zich lokale grondwatersystemen.
Deze worden gevoed door lokaal infiltrerend regenwater. Ten Oosten van de Dinkel
(waar beide gebieden zich bevinden) komen naast het freatisch pakket twee watervoerende pakketten voor die van elkaar gescheiden door moeilijk doorlaatbare kleilagen. In
slenken en kommen leidt dit waarschijnlijk tot kwel van basenrijk grondwater. Het
lokale grondwater dat in de dekzandruggen inzijgt en bij opbolling van het freatisch vlak
oppervlakkig van de hellingen naar de slenken, kommen en laagten afstroomt, is zuurder van karakter.
Voorheen is er in Dinkelland op zeer lokale schaal sprake geweest van ontginningen. Dit
heeft geleid tot het ontstaan van een halfnatuurlijk landschap dat door de recente
ruilverkaveling grotendeels ontgonnen is (jaren '50/60).
Door ontginningen en grondwaterwinning is vermoedelijk met name de diepere kwelstroom in de loop der jaren afgenomen. Met de aanleg van waterschapsleidingen,
sloten, greppels en drainagebuizen is de ontwatering van het gebied landbouwkundig
geoptimaliseerd. De aanleg van het Dinkelomleidingskanaal en de kanalisatie van de
Puntbeek heeft geleid tot sterkere ontwatering van het gebied. Op veel plaatsen waar in
het verleden de diepe kwel tot in het maaiveld reikte wordt het basenrijke water afgevangen door de waterlossingen.
De overgang van de natte heide naar de slenk is in de loop van de tijd verdwenen.
Door een verbetering van de infrastructuur van de watergangen (tijdens de ruilverkaveling in de jaren zestig) in het Denekampse veld sterke fluctuaties in het waterpeil ontstaan in Punthuizen, met name beneden het maaiveld. Daarvoor hadden het Dinkelom-
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leidingskanaal, het kanaliseren van Puntbeek en talrijke waterschapsleidingen al invloed
op het gebied uitgeoefend.
De normalisatie van de beken in combinatie met de ruilverkaveling hebben geleid tot
een daling van de grondwaterstand. De grondwaterwinning heeft deze afname ver sterkt. De verdroging is weer enigszins teruggedrongen door het plaatsen van stuwen
en het verondiepen van de afwateringssloot.
Een overzicht van historische ingrepen is weergegeven in figuur 2.

--

--

Figuur 1 a
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Pun thuizen
In Punthuizen bestaat het grootste oppervlak uit heide, bos en grasland. Daarnaast
komen struweel, ruigte, water en bouwland voor.
Hydrologie
Punthuizen staat onder invloed van een lokaal grondwatersysteem, dat zijn oorsprong in
verzuurd gebied vindt. Een schematische weergaven van de hydrologische processen
laat zien dat op de middelhoog gelegen terreindelen, gedurende de winter en het voorjaar basenrijk grondwater uittreedt. De hogere maar ook de lager gelegen terreindelen
worden minder sterk gebufferd dan de er tussen gelegen zone op de flank en staan
respectievelijk voornamelijk onder invloed van regenwater of een mengsel van regenwater en jong grondwater en (De Graaf et al., 1994 en Jansen et al., 1993).
In de blauwgraslanden in Punthuizen komen gedurende een korte periode hoge waterstanden voor en in de zomer daalt de grondwaterstand tot ongeveer 1.40 meter onder
het maaiveld. Waterfluctuaties van meer dan een meter binnen een jaar zijn in dit
gebied niet uitzonderlijk (Eijsink, 1993; Eijsink en Jansen, 1993 en Jansen et al., 1993).
Dit in tegenstelling tot wat uit de literatuur bekend is over blauwgraslanden. Ze zijn
kenmerkend zijn voor standplaatsen waar gedurende langere tijd hoge waterstanden
voorkomen en waar het grondwater niet verder dan 50 beneden maaiveld zakt. Hierdoor is er dan een langdurige aanvoer van basenrijk grondwater uit een groot watersysteem.
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In Punthuizen ontstaan de basenrijke omstandigheden door kwel van basenrijk grondwater gedurende de winter en voorjaar. De kwel is het gevolg van de werking van een
lokaal hydrologisch systeem waarbij zich vooral langs de flanken basenrijk grondwater
uittreedt. Dit systeem versterkt zich in de loop van het voorjaar. Vanaf eind mei/begin
juni wordt het gebied weer een inzijggebied. Ondanks het feit dat de sloten het gebied
sterk draineren, kunnen door de werking van het lokale hydrologische systeem de
blauwgraslanden blijven bestaan (Eijsink en Jansen, 1993).
In Stroothuizen en Punthuizen is sprake van oppervlakkige instroom van sterk met
meststoffen verrijkt recent geïnfiltreerd regenwater. Ook is er sprake van een gemiddeld
te lage grondwaterstand. De periode met hoge grondwaterstanden is te kort. Het diepe
grondwater verzuurd door overbemesting.
Vegetatie
In Punthuizen zijn door de geleidelijke overgangen brede zones met bepaalde vegetatietypen ontstaan (Roelofs et al., 1993). Het uittredende grondwater heeft een bufferende
werking die voldoende lijkt om plaatselijk omstandigheden te creëren die geschikt zijn
voor blauwgraslandvegetaties. De lagere delen zijn de laatste jaren aan het verruigen.
Dit wordt veroorzaakt door eutrofiëring als gevolg van atmosferische depositie. In grote
delen zijn nog zeer fraai ontwikkelde vegetaties aanwezig, waarbij er overgangen naar
andere vegetaties op korte afstanden zijn (De Graaf et al., 1994). Ruim 4 hectare ervan
wordt in beslag genomen door blauwgrasland dat sinds 1958 nauwelijks van soortensamenstelling is veranderd. Binnen het blauwgrasland komen een aantal subassociaties
voor, namelijk het Cirsio-Molinietum nardetosum, Cirsio-Molinietum typicum, CirsioMolinietum peucedanetosum, Cirsio-Molinietum parnassietosum en de Littorella-variant
van het Cirsio-Molinietum (Eijsink en Jansen, 1993).
Onder invloed van hydrologische gradiënten hebben zich ook binnen de vegetatie
gradiënten ontwikkeld. In Punthuizen liggen de gebieden waar regenwater inzijgt en
waar grondwater uittreedt dicht bij elkaar en de dikte van het watervoerende pakket is
gering. De meest basenminnende plantengemeenschappen (zoals het Cirsio-Molinietum
parnassietosum) komen voor op de overgang van de dekzandrug naar de slenk (en niet
in de laagste delen van het gradiënt). Hierbij moet gedacht worden aan trilvenen en
dotterbloemhooilanden (Eijsink en Jansen, 1993 en Jansen et al., 1993).
Punthuizen herbergt ook een goed ontwikkelde vorm van het orchideeënrijke blauwgrasland (Jansen et al., 1993).
Stroo thuizen
Stroothuizen bestaat voornamelijk uit bouwland (niet in beheer van Staatsbosbeheer),
heide en bos terwijl er verder ook water, moeras en grasland aanwezig is. Stroothuizen
ligt in een dekzandvlakte met enkele zandruggen die van noord naar zuid door het
gebied lopen.
In het deelobject Stroothuizen komen twee vennen voor door de aanwezigheid van
'drempels'. Hierdoor wordt oppervlakkige afstroming bemoeilijkt. Er is permanent water
aanwezig, hoge waterstanden komen echter maar kortstondig voor. De plantengemeen-
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schappen die hier voorkomen zijn de biesvaren-waterlobelia-associatie (Isoeto-Lobelietum) en de associatie van Veelstengelige waterbies (Eleocharitetum multicaulis). De
natuurlijke bossen die men aantreft op plaatsen waar zwak zuur, matig voedselrijk
grondwater stagneert tot in het maaiveld, bevatten fragmenten van het elzenbroek
(Carici elongatae-Alnetum). Meer algemeen komt het berkenbroek (Betuletum pubescentis) voor op natte, zure zandbodems met een dunne veenlaag (Wondergem, 1992).
In Stroothuizen is sprake van oppervlakkige instroom van sterk met meststoffen verrijkt
recent geïnfiltreerd regenwater. Ook is er sprake van een gemiddeld te lage grondwaterstand. De periode met hoge grondwaterstanden is te kort. Het diepe grondwater verzuurt door overbemesting.
L emse/erma ten
Lemselermaten is een deelobject van het Gammelke en ligt ten zuid-oosten van Weerselo, tussen de Glipsdijk en de provinciale weg Weerselo-Oldenzaal (zie figuur 1). Het
bestaat uit loof bos, houtwallen, broekbos, beekdalgraslanden en vochtige heide (Anony mus, 1992b). Het beekdalblauwgrasland ligt op de zuidflank van het beekdal. Naar de
beek toe loopt het terrein geleidelijk af en in het midden van het schraalland is een
laagte (Jansen et al., 1993).
De Lemselermaten ligt voor een groot deel in het dal van de Weerseler beek. De in het
gebied aanwezige dekzandruggen liggen in noordelijke richting. Het oostelijke deel ligt
op de overgang van de dekzandrug naar het beekdal. Het hoogteverschil tussen de
stuwwal en de lagere delen bedraagt plaatselijk meer dan 50 meter (Anonymus, 1 992b
en Wondergem, 1993).
Hydro/ogie
Ter hoogte van Weerselo wordt op een diepte tussen 31 en 46 meter onder maaiveld
jaarlijks 1.046.000 m 3 grondwater onttrokken. Hierdoor treedt er in de Lemselermaten
én in de omringende landbouwgronden verdroging op (Anonymus, 1 992b).
De periode met hoge waterstanden is korter geworden, de laagste grondwaterstanden
zijn gedaald en schommelingen zijn groter geworden. Dit heeft tot gevolg dat het
basenrijke grondwater de wortelzone van de vegetatie korter kan bereiken. Daarnaast
leidt de daling van de grondwaterstand tot een afname van de invloed van het basenrijke grondwater uit het grote watersysteem. Er is daarentegen een toename van de
invloed van het regenwater en van het jonge grondwater dat zijdelings uittreedt (Jansen
etal., 1993).
In de Lemselermaten leidt de daling van de grondwaterstand tot een versterkte mineralisatie van organisch materiaal in droge perioden. Ook is er, door toestroming van voedselrijk landbouwwater, sprake van meer zure en voedselrijke omstandigheden (Jansen
et al., 1993 en Wondergem, 1993).
Vegetatie
In het deelobject Lemselermaten wordt nog een restant blauwgrasland aangetroffen.
Hier komen bijzondere planten als Bleke, Blonde, Blauwe en Vlozegge, Spaanse ruiter,
Vetblad en diverse orchideeën voor (Wondergem, 1993).
NOVthema9
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De blauwgraslandvegetatieS in Lemselermaten wijzen op calciumrijk kwelwater tot in
het maaiveld (Anonymus, 1 992b). De laagte in het schraalland wordt gekenmerkt door
gemeenschappen van de kalkmoerassen (Cirsio-Molinietum orchietosum) en in de rest
van het beekdalblauwgrasland komt Cirsio-Molinietum typicum voor. Er is sprake van
een zeer hoge soortenrijkdom. Dit beekdalblauwgrasland ligt op lemig zand met een
humeuze bovenlaag van 1 5-25 centimeter en behoort tot de best ontwikkelde beekdalblauwgraslanden van Nederland (Jansen et al., 1993).
Op basis van een vergelijking in de tijd van de reeksen van permanente quadraten van
Kleuver en twee opnames van Westhoff (1944 en 1973) in de Lemselermaten, kan
worden geconcludeerd dat soorten van natte, basenrijke, mesotrofe omstandigheden en
soorten van vochtige, zwak zure, oligo- tot mesotrofe omstandigheden verdwijnen of
sterk achteruit gaan. Terwijl soorten van wisselend natte, zwak zure eutrofe omstandigheden zijn verschenen of toegenomen. Een groot deel van het orchideënrijke blauwgrasland is vervangen door het typische b!auwgrasland. Er komt nog maar op een klein
oppervlak de oorspronkelijke zeer natte, basenrijke en matig voedselrijke omstandigheden voor die nodig zijn voor de orchideeënrijke variant (Jansen et al., 1993 en Wondergem, 1993).
In Lemselermaten heeft in de loop van de eeuw een normalisatie en uitdieping van
beken en verhoging van detailontwatering op perceelsniveau plaatsgevonden. Met als
gevolg dat de drainage van het gebied is toegenomen. Vanaf 1967 wordt er grondwater
gewonnen ten noordoosten van Kloppersblok, dit is de waterwinning Weerselo.

2.3.2 Maatregelen

Welke maatregelen zijn uitgevoerd?
Punthuizen
Begin jaren zeventig is er in de sloot langs de Strengeveldweg een stuw geplaatst om
de versnelde afvoer te beheersen. In de jaren tachtig is er, iets meer naar het noorden
om dezelfde reden nog een geplaatst (Wondergem, 1992).
In 1984 is op de overgang (heide-slenk) geleidelijk de houtopslag verwijderd. Ook zijn
handmatig stroken geplagd (Eijsink en Jansen, 1993).
In 1986 is een diepe ontwateringssloot verondiept tot een greppel met een diepte van
0.30-0.40 meter. Tussen een lage slenk en de Hoitweg is een watergang gedempt
(Eijsink, 1993).
In Punthuizen is per terreindeel een ander beheer. De graslanden worden één maal per
jaar of per twee jaar in de nazomer gemaaid, het maaisel wordt afgevoerd. De beheerder voert in het gebied een kleinschalig plagbeheer uit (enkele tientallen vierkante
meters heide en schraalgrasland).
In 1991 is in het westelijke deel van het blauwgrasland geplagd (Jansen et al., 1993).
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Tussen half augustus en begin oktober wordt het blauwgrasland in fasen gemaaid
(Eijsink en Jansen, 1993).
L emselermaten
In 1984 is een landbouwperceel van circa 1.3 hectare in oorspronkelijke staat teruggebracht. Hiertoe is de drainage verwijderd en is het gebied tot op de minerale ondergrond
afgegraven, variërend van 40 centimeter aan de westzijde tot 15 centimeter aan de
oostzijde. Hierbij is de natuurlijke hoogtegradiënt van het terrein gevolgd (Eijsink, 1 993b
en Wondergem, 1993).
Lemselermaten is ook als proefobject aangewezen in EGM-kader. In dit kader zijn in
1989 uitgebreide plagstroken gelegd. Hierbij is zorg gedragen dat de gekozen locaties
een zo groot mogelijk spectrum aan milieugradiënten (van hoog naar laag) vertegenwoordigen (Jansen et al., 1993).
Stroo thuizen
In dit gebied is een 7,5 ha groot voormalig landbouwperceel afgegraven.
Wat waren de beoogde effecten?
Het plaatsen van stuwen in Punthuizen is bedoeld om de sterke fluctuaties in waterstanden te verminderen en om in de winterperiode water vast te houden (Eijsink,
1993). Het vasthouden van water in het gebied is ook de bedoeling van het verondiepen van sloten en afdammen van de watergang.
Het verwijderen van opslag beoogt biotisch herstel en tevens het verminderen van de
verdamping. Het plaggen en maaibeheer is bedoeld als biotische herstel maatregel.
Het afgraven van de voormalig landbouwkundig gebruikte percelen in Lemselermaten en
Stroothuizen beoogt het biotisch herstel door terugkeer van de voor het gebied karakteristieke beekdalvegetaties.

2.3.3 Monitoring
Punthuizen
In Punthuizen zijn er 38 meetpunten van het KIWA, 36 peilbuizen en 2 peillatten. De
filters staan op een diepte van 40, 80, 120 en 200 centimeter onder maaiveld. Het
grondwater wordt in alle peilbuizen bemonsterd. Voor het oppervlaktewater worden op
4 plaatsen in totaal 7 monsters genomen. Analysering van grond- en oppervlaktewater
vindt plaats als in Stroothuizen. Daarnaast zijn er een aantal meetpunten in de nabije
omgeving. Om de veranderingen die veroorzaakt worden door inrichtingsmaatregelen (in
het kader van het antiverdrogingsproject) te kunnen registreren is het noodzakelijk dat
het grond- en oppervlaktewater via het bestaande meetnet gemonitord wordt. Hiertoe
zal 2 maal per maand gemeten moeten worden door Staatsbosbeheer, verwerking ervan
vindt plaats door KIWA. Het doel hiervan is onderzoek (Anonymus, 1992a).
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Naast de tweemaandelijkse opname van de grondwaterstanden is in de periode tussen
december 1991 en juni 1992 de zuurgraad en de chemische samenstelling van het
grondwater maandelijks bepaald in de peilbuizen en het oppervlaktewater (Eijsink en
Jansen, 1993 en De Graaf et al, 1994).
Stroothuizen
In Stroothuizen zijn 51 meetpunten door het KIWA geplaatst en 11 door Staatsbosbeheer. Filters staan op een diepte van 40, 80, 120, 150 of 200 centimeter onder het
maaiveld. Er is een peilbuis en 8 diepe meetpunten (10-12 meter onder maaiveld),
daarnaast zijn er 7 peillatten op 30-40 meter onder maaiveld geplaatst. Grondwaterbemonstering vindt in alle KIWA-peilbuizen plaats. Het oppervlaktewater wordt door het
KIWA op 10 plaatsen, waaronder 2 maal in vennen, bemonsterd. Analyse van watermonsters vindt plaats op pH, EGV, Ca, Mg, Na, K, Fe-totaal, NH 4 , HCO 3 , S0 41 Cl, CO 21
Si0 2 , NO 3 en ortho-fosfaat. Tot slot zijn er nog enkele meetpunten in de nabije omgeving.
Voor de monitoring hoeven geen nieuwe meetpunten te worden geplaatst, de KIWA
meetpunten zijn namelijk al geplaatst in het kader van het antiverdrogingsonderzoek. De
metingen zullen 2 maal per maand door Staatsbosbeheer worden gevolgd, opnamegegevens worden door het KIWA verwerkt. Voor de waterkwaliteit worden 10 grondmonsters genomen. Grondwater wordt in 5 peilbuizen in een droge (augustus of september)
en een natte (maart of begin april) periode genomen en geanalyseerd op EGV, pH,
D.O.C. (organisch C), Cl, Ca, HCO 3 , CO 3 , NO 3 , NH4, N-Kjeldahl, ortho-fosfaat, totaalfosfaat, SO 4, K, Na, Mg, Al en Fe. Het doel erbij is na te gaan of het voormalig landbouwkundig gebruik invloed heeft op de grondwaterkwaliteit (Anonymus, 1992a).
L emse/erma ten
In Lemselermaten wordt door het KIWA onderzoek verricht naar de mate van verzuring
en de maatregelen die hiertegen genomen zijn in het kader van de effectgerichte maatregelen tegen verzuring van natte schraallanden.
Het grondwater is op 25 november 1991 bemonsterd en geanalyseerd op Ca, Mg, Na,
K, HCO 3 , S0 41 Cl, pH en EGV. Hieruit lijkt te blijken dat het grondwater op 50 centimeter onder maaiveld minder is gebufferd dan op 150 centimeter onder maaiveld. Daarnaast wijzen de EGV en concentratie van HCO 3 op overwegend basenrijke omstandigheden. In het voorjaar van '92 is het grondwater nogmaals bemonsterd. Er zijn geen
kwaliteitsgegevens van de Lemseler- en de Weerselerbeek. Dat terwijl de Lemselerbeek
een deel van het water uit het schoonwaterriool van Oldenzaal ontvangt. Ook vindt beinvioeding door uitspoeling van stoffen uit aanliggende landbouwgronden plaats.
TNO heeft in 1991 voor Staatsbosbeheer 16 meetpunten geplaatst. Dit zijn 13 peilbuizen en 3 peilpiketten. De meetpunten worden 2 maal per maand opgenomen. Doel
hiervan is het verkrijgen van algemene hydrologische informatie. Het KIWA bezit, om
bovenvermelde reden, 14 meetpunten die ook 2 maal per maand worden opgenomen.
Daarnaast wordt het grondwater in de meetpunten bemonsterd en geanalyseerd op Ca,
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Mg, Na, K, HCO 3 , S0 4 Cl, pH en EGV. In de nabije omgeving zijn een aantal meetpun1

ten aanwezig van TNO (Anonymus, 1992b).
Voor nieuw onderzoek en inventarisatie is 1 peilpikket (totaal 31 meetpunten) bijgeplaatst. Deze meetpunten zijn, in ieder geval, tot 1993 gevolgd (Anonymus, 1 992b).

2.3.4 Resultaten
Punthuizen
Door het dempen van de watergang is plaatselijk het laterale stromingspatroon van jong
grondwater hersteld, het grondwater zakt echter nog steeds tot ver onder het maaiveld
in de slenk (Eijsink, 1993).
Ondanks alle genomen maatregelen is er in een aantal blauwgraslanden van Punthuizen
toch nog sprake van negatieve ontwikkelingen. Deze worden veroorzaakt door verdroging, verzuring, eutrofiëring en vergaande mechanisatie van het maaibeheer. Er komen
plekken voor met een dominantie van Moerasstruisgras, Hennegras of PijpestRootje.
Een belangrijk knelpunt hierbij is het beheer van de waterhuishouding, er kan veelal
geen invloed op de externe waterhuishouding worden uitgeoefend.
Plaggen in het vrijwel volledig vergraste blauwgrasland heeft geleid tot het terugkeren
van bijzondere soorten als Spaanse ruiter, Moerassmele, Oeverkruid, Parnassia, Alpenrus, Bleekgele droogbloem, Pilvaren, Oermos (Archidium alterniflonim) en Eendagsmos
(Ephemerum serratum). Op vergraste plekken waar in de winter basenrijk water wordt
uitgeperst, verschenen na het plaggen soorten als Vetblad, Sierlijk vetmuur, Wijdbloeiende rus, Draadgentiaan en na enkele jaren ook Moeraswespenorchis en Parnassia.
Hieruit blijkt dat de ephemere soorten van het dwergbiezenverbond verdwenen zijn en
dat de pioniers van het blauwgrasland in de verdrukking raken. Duurzaam herstel wordt
echter wel bereikt na plaggen gevolgd door maaien (Jansen et al., 1993).
Het verwijderen van houtopslag en het handmatig plaggen op de overgang van natte
heide naar slenk heeft geleid tot het verschijnen van pioniers als Wijdbloeiende rus,
Draadgentiaan, Dwergvlas en Sierlijke vetmuur. Na enkele jaren verschenen ook Orchideeën (Eijsink en Jansen, 1993).
Door het verkleinen van de ontwateringssloot naar een afwateringsgreppel is er herstel
van lokale hydrologische processen opgetreden. Hierdoor kunnen, mede in samenhang
met het voortgezette verschralingsbeheer, soorten als Tormentil, Klokjesgentiaan,
Tandjesgras, Blauwe knoop (Succisa pratensis), Spaanse ruiter, Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata) en Parnassia weer voorkomen. De sterke waterfluctuaties zijn gebleven (Eijsink en Jansen, 1993).
L emselerma ten
Het opheffen van ontwateringsmiddelen in combinatie met de afvoer van voedingsstoffen heeft in Lemselermaten een positief effect.
NûVthema.9
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Plaggen in de Lemselermaten leidt tot herstel van soortenrijke gemeenschappen met
diverse zeldzame soorten die zijn gebonden aan basenrijke omstandigheden.
Na herstel van bouwland in 1984, is in 1990 waargenomen dat de eerste typische
pioniers kwamen. Dit waren Wijdbloeiende rus, Geel hauwmos en Liggend hertshooi.
Ook enkele vochtige graslandsoorten als Margriet en Echte Koekoeksbloem verschenen.
In 1991 zijn Kleinste egelskop en de eerste orchideeën aangetroffen. In 1993 zijn de
orchideeën toegenomen (Eijsink, 1 993b).
Tussen percelen in de Lemselermaten is met organisch vuil gedempt, dit leidt tot
eutrofiëring van het oppervlaktewater (Wondergem, 1993). Hernieuwde toevoer van
voedingsstoffen via het oppervlakte- en grondwater zorgen ervoor dat plaggen slechts
een voorlopig herstel oplevert (Jansen et al., 1993).
Volledig herstel is waarschijnlijk pas mogelijk wanneer de druk van de waterwinning is
afgenomen. Basenrijk water (diepe kwel) kan dan weer tot in het maaiveld komen.

2.3.5 'Beoordeling'
Afplaggen leidt tot herstel van soortenrijke gemeenschappen (met zeldzame soorten) en
daarmee tot een verhoging van natuurwaarde. De vraag is echter hoe duurzaam het
herstel is aangezien het teniet gedaan wordt door eventuele invloed van voedselrijk
oppervlakte- en grondwater.

2.3.6 Conclusies en aanbevelingen
Verhoging van het grondwaterpeil is noodzakelijk om Punthuizen duurzaam veilig te
stellen, bij deze stand is het hydrologische systeem zeer gevoelig voor de ontwaterende
invloeden van het aanliggende landbouwgebied. Dit is vooral duidelijk in het noordwestelijke gedeelte (Eijsink, 1993).
Plaggen leidt (tijdelijk) tot het voorkomen van basenrijke, matig voedselrijke omstandigheden. Diverse soortenrijke gemeenschappen kunnen zich gedurende enige tijd herstellen. Langdurig herstel is pas mogelijk wanneer de invloed van het oppervlaktewater en
het voedselrijke grondwater (recent geïnfiltreerd) wordt vermindert en er sprake is van
een sterke toename, tot in het maaiveld, van het basenrijke (diepe kwel)water.
Volledig herstel van de vegetatie is pas mogelijk wanneer de druk van de waterwinning
is afgenomen. Basenrijk water (diepe kwel) kan dan weer tot in het maaiveld komen.
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De Barten
2.4

De Barten

2.4.1

Terrein

Object:

De Barten

Beheerder:

Staatsbosbeheer Friesland Zuid

Contactp.:

dhr. N. van der Weide

Oppervlak:

circa 50 hectare

Terreintype: beekdalschraalland op veengrond
Probleem:

daling grondwaterstand, eutrofiëring en wegvallen kwel

Oorzaak:

verlaging peil Linde, inlaat van vervuild water, ontwateringsloten

Maatregel:

aanpassing afwatersysteem en compartimentering, plaggen en aanvullend
beheer

Kenschets

Het reservaat de Barten ligt op de veengronden in de middenloop van het beekdal van
de Linde, tussen Oldeberkoop en Noordwolde (Grootjans et al., 1994). Het reservaat is
ongeveer 50 hectare groot en bestaat uit een aantal ten noorden en een aantal ten
zuiden van de Linde gelegen percelen, zie figuur 1. In de jaren dertig is het beekdal
gedeeltelijk verveend waarbij petgaten zijn gegraven.
Het reservaat heeft een botanische doelstelling die is gericht op het behoud en ontwikkeling van mesotrofe, kwelgevoede vegetaties.
Parallel aan de Linde lopen zandruggen waarbij met name vanuit het oostelijke gelegen
gebied Zandhuizen toestroming van grondwater plaatsvindt (Grootjans et al., 1994).
Voor de voeding van het beekdal zijn vier grondwaterstromen van belang.
- Diep grondwater uit het eerste watervoerende pakket, dat het maaiveld kan bereiken
doordat het beekdal geen keileem voorkomt.
- Ondiep grondwater dat vanaf de beekdalflanken over de keileemlaag het beekdal instroomt.
Oppervlaktewater dat bij hoge waterstanden in de Linde door overstroming de beekdalvegetaties bereikt.
Regenwater dat in afvoerloze laagten stagneert in gedraineerde delen infiltreert.
Gekoppeld aan deze gradiënt in waterkwaliteit, is er oorspronkelijk ook een gradiënt in
vegetatietypen te onderscheiden. Op de drogere beekdalflanken kwam heischraal
grasland voor, in de kwelgevoede delen diverse typen Dotterbloemhooiland en gemeenschappen van Grote en Kleine zeggen. Langs de beek kwamen voedselrijkere typen voor
die afhankelijk waren van periodieke inundatie.
De oorspronkelijke hydrologie van het beekdal is sterk verstoord. Het gaat hierbij zowel
om ingrepen van buitenaf als op ingrepen die binnen het gebied zelf op de hydrologie
i nwer ken.
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Figuur 1

102

De ligging van de Barten (Grootjans et al., 1994).

De Barten
De ondiepe grondwaterstroom is door het intensieve landbouwkundige gebruik op de
beekdalflank sterk vervuild. Daarnaast wordt veel grondwater door een diepe sloot op
de grens van beekdal en beekdalflank afgevangen en Ôm het reservaat heen naar de
Linde geleid. De regionale kwelstroom wordt door de vele sloten en het lage beekpeil
afgebogen en versneld afgevoerd. Het oorspronkelijk tot in het maaiveld opkwellende
grondwater is vervangen door stagnerend of infiltrerend regenwater wat tot een sterke
verzuring heeft geleid.
Op andere plaatsen, zoals in rietlanden maar ook in enkele graslandpercelen, is sprake
van eutrofiëring door inlaat van geëutrofieerd oppervlaktewater ter bevordering van de
rietcultuur (Jalink, 1991).
Ook vindt er door normalisatie van de beek en peilregulatie nauwelijks meer inundatie
plaats. Op plaatsen met grote drooglegging treedt mineralisatie van het veen op waardoor grote hoeveelheden voedingsstoffen beschikbaar komen. Tevens neemt door
veraarding van het veen de doorlatendheid van de bodem af waardoor het contact met
het grondwater vermindert en het regenwater stagneert wat tot een versnelde verzuring
leidt.
Binnen het gebied zelf is in het verleden een groot aantal sloten gegraven die Vrij afwaterden op de Linde en die geen beheersbaar peil hadden.
Daarnaast heeft het gebruik van niet aangepast materieel om te maaien een verstorende
invloed op de hydrologie. Maaien is alleen mogelijk als de waterstand tijdelijk sterk verlaagd wordt. Om te kunnen maaien werd het hele gebied in een keer ontwaterd en
werd na het maaien het peil weer opgezet, maar wel met het gevolg dat er minder
basenrijk grondwater en meer vervuild inlaatwater en/of regenwater in de percelen
aanwezig is. Door het gebruik van het niet aan de slappe veenbodem aangepast materieel is bovendien een diepere ontwatering nodig dan wanneer met meer aangepaste
machines zou worden gewerkt. Als gevolg van het gebruik van een tweeassige trekker
is de veenbodem op veel plaatsen zelfs zwaar beschadigd. Dit is vooral ernstig omdat
immers de natste percelen juist de meest waardevolle vegetatietypen en zeldzame soorten herbergen.
De voor de ontwatering gegraven sloten dragen bij aan het afvangen van kwelwater. De
verlaging van het waterpeil in de percelen leidt tot mineralisering en daarmee tot de
veraarding van het veen en daarmee tot eutrofiëring van de standplaats.
Genoemde ingrepen resulteerden met elkaar in veel te lange perioden met lage grondwaterstanden. In de meeste percelen is daardoor de bovenlaag sterk veraard en verdroogd.
Als gevolg van deze verstorende ingrepen zijn veel oorspronkelijk mesotrofe, natte
vegetatietypen vervangen door Kamgrasweiden of de verdroogde vormen van het
Dotterbloem hooiland. Op de verdroogde delen groeien soorten als Rood zwenkgras en
Echte witbol terwijl in de greppels en laagten regenwater stagneert en het aspect
bepaald wordt door Zwarte zegge of Snavelzegge. Aan de beekzijde komt een ijle grote
zeggen vegetatie voor. In het verleden werd deze zone regelmatig overstroomd. Nu
worden deze delen grotendeels gedraineerd door een paralleisloot. Op de dalrandzijde
NQV(hema9
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komt op veel plaatsen een Veldrus vegetatie voor welke van oorsprong thuis hoort op
de overgang van lokaal naar regionaal grondwater. Deze natuurlijke gradiënt is nu
echter verstoord.
In de percelen waar nog wel regionale kwel optreedt, komt de Noordse zegge gemeenschap en de Gemeenschap van Moeraszegge of het Dotterbloemhooiland met Moeraszegge voor. Op plaatsen waar regenwater stagneert en daardoor regenwaterinvioed ten
opzichte van het basenrijke grondwater toeneemt worden Kleine zegge vegetaties
aangetroffen.

2.4.2 Maatregelen en verwachtingen
Maatregelen
In 1985 werden de eerste verdrogingsverschijnselen geconstateerd (Jalink, 1987). In
1986 is het slotenstelsel van het gebied veranderd. Hiertoe is een aantal sloten dwars
door de percelen gegraven en zijn er op diverse plaatsen duikers en stuwtjes geplaatst
die het water kunnen vasthouden. De maatregelen hebben ertoe geleid dat de hooi- en
rietcompartimenten hydrologisch van elkaar zijn gescheiden en nu een afzonderlijk
waterbeheer hebben. Het graslandgedeelte is in 4 compartimenten verdeeld met afzonderlijk te regelen slootpeilen. Het slotenstelsel wordt gebruikt om het gebied, in verband
met het maaibeheer, in fasen te kunnen ontwateren en daardoor de periode met lage
waterstanden te bekorten. Hierbij wordt tevens geprobeerd om kwelwater in het gebied
vast te houden door het over te pompen van het ene naar het andere compartiment.
Na opstellen van een prae-advies zijn in kader van de effect gerichte maatregelen in
1991 herstelmaatregelen uitgevoerd. Wat betreft de hydrologische maatregelen gaat
het om het dempen en/of afdammen van sloten terwijl in het zuiden van het reservaat
een weerstandsbiedend schot geplaatst is om ontwatering naar het landbouwgebied
tegen te gaan.
De biotische herstelmaatregelen bestonden uit het plaggen van eutrofe vervangingsgemeenschappen en het uitvoeren van maaibeheer.
Ook wordt er gemaaid met aangepast lichter materieel hetgeen tot resultaat heeft dat
de percelen minder ver ontwaterd hoeven te worden om toch zonder bodembeschadigingen te maaien (niet duidelijk per wanneer deze maatregel wordt/zal worden uitgevoerd).
Door gebruik te maken van een terugsiagkiep is het mogelijk om schoner water in het
gebied in te laten. Deze maatregel wordt uitgevoerd sinds 1986 (?).
Een overzicht van historische ingrepen en maatregelen is weergegeven in figuur 2.
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Figuur 2
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De beoogde effecten?
De maatregelen hadden tot doel het waterpeil in het gebied te verhogen, de inlaat van
geëutrofieerd water te weren en het basenrijke regionale kwelwater zoveel mogelijk in
het gebied vast te houden en waar mogelijk in het maaiveld terug te brengen. Met
elkaar beogen de maatregelen het verzuren van de bovenste bodemlagen te voorkomen
door het diepe grondwater zo lang mogelijk in het maaiveld te behouden.
Met name in de oostelijke graslandpercelen en het rietland waar sprake is van een grote
kweldruk werd met de maatregelen het herstellen van de voor basenrijke omstandigheden kenmerkende vegetaties beoogd.
Het plaggen beoogde biotisch herstel door het afvoeren van veraard veenpakket en
daarmee de overmaat aan voedingsstoffen. De aanvullende beheersmaatregelen als
(zomer)maaien zijn noodzakelijk om daadwerkelijk de waardevolle (bloemrijke) hooiland
en moerasvegetaties uit het Magnocaricion, Caithion en Caricion curto-nigrae te realiseren.

2.4.3 Monitoring
Naar aanleiding van de uitvoering van effectgerichte maatregelen (EGM) is een uitvoerig
monitoring programma opgezet in 1991. In kader hiervan worden diverse parameters
gemeten en/of gekarteerd.
Voor het vastieggen van de 'uitgangssituatie' voor wat betreft de EGM-maatregelen is
Ook de verspreiding van een aantal afzonderde vegetatie uitvoerig gekarteerd in 1993.
lijke soorten is in kaart gebracht. De vegetatie en soortskartering is uitgevoerd in 1993
en zal periodiek worden herhaald.
In 1992 is het meetnet ingericht waarbij grondwaterbuizeri zijn geplaatst om zowel de waterpeilen als de grondwaterkwaliteit te kunnen volgen. Bij peilbuizen zijn tevens
permanente quadraten uitgezet om de veranderingen in de vegetatie te kunnen registreren. Daarnaast worden d.m.v. EGV-profielen de hydrologische effecten in de percelen
gemonitord. Ook worden bodemparameters bepaald.
In een ander kader is er door Jalink in 1985 een vegetatiekartering uitgevoerd waardoor
de veranderingen in de vegetatie ook over een iets langere periode kan worden vergeleken (Jalink, 1987).

2.4.4 Resultaten
Bij vergelijking van de eerder uitgevoerde vegetatiekartering met die van 1993 kan
worden afgeleid dat in 1993 ten opzichte van 1985 sprake is van een diversere vegetatie.
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In het evaluatierapport opgesteld naar aanleiding van de in 1991 uitgevoerde EGM
maatregelen komen Grootjans e.a. (1994) tot de volgende conclusies:
- Met name in de winterperiode is er sprake van een aanzienlijke stijging van de grondwaterstand.
- De regeneratie van een Dotterbloemvegetatie lijkt in de zuidelijke plagproef goed op
gang te komen. In de noordelijke plagproef is nog weinig regeneratie waarneembaar.
Een definitief oordeel over de vegetatieontwikkeling in de plagproeven kan vanwege
de korte looptijd van het project nog niet worden gegeven.
- De aanvoer van kwelwater door de uitgevoerde hydrologische maatregelen is sterk
toegenomen. De Linde trekt door haar lage stand echter nog permanent grondwater
uit het reservaat aan, waardoor het matig basenrijke grondwater het maaiveld onvoldoende bereikt.
- De lage standen in de Linde lijken de inspanningen van SBB weer teniet te doen.
SSB maakt melding van het feit dat door het inlaten van schoner water, hetgeen mogelijk is door het installeren van een terugslagklep er weer Bronmos voorkomt in het
Elyfytenveld (Van Aarle en Blokland, 1994).

2.4.5 'Beoordeling'
Er is sprake van een toename van natuurwaarde door de regeneratie van een Dotterbloemvegetatie.

2.4.6 Conclusies en aanbevelingen
De maatregelen leiden tot herstel van natuurwaarden in het gebied en zijn in die zin
positief te noemen.
Een beter herstel kan bewerkstelligd worden door het opstuwen van de Linde waar
deze door de Barten stroomt. Wanneer de Linde geen grondwater uit het reservaat meer
aantrekt zullen de maatregelen meer effect sorteren.

2.4.7 Gegevensbronnen
Grootjans, A.P., W. Bijkerk, F.H. Everts, P.S. Hartog en J. de Jong, 1994; Monitoring
van effectgerichte maatregelen tegen verzuring. Eindrapport iste fase 1991-1 993; RUG
& Everts en de Vries. Groningen.
Jalink, 1 991; Effectgerichte maatregelen tegen verzuring van natte schraallanden praeadvies De Barten. SWO 91.257, KIWA Nieuwegein.
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Veidbezoek aan de Lindevallei, een rondleiding door J.P. Stuursma met 1. Van Aarle en
K. Blokland.
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2.5

Labbegat

2.5.1

Terrein

Object:

Labbegat (Langstraat)

Beheerder:

Staatsbosbeheer

Contactp.:

dhr. Y. IJzerman

Oppervlak:

80 hectare

Terreintype:

schraalland

Probleem:
Oorzaak:

peilverlaging
afname kwel, ontwatering omgeving

Maatregel:

afgraven percelen

Kenschets
Het Labbegat is een 80 hectare groot natuurreservaat en sinds 1991 in eigendom en
beheer bij Staatsbosbeheer regio Brabant West. Het reservaat maakt onderdeel uit van
de westelijke Langstraat, een slagenlandschap dat wordt gekenmerkt door langgerekte
smalle percelen, veel sloten en elzensingels.
De westelijke Langstraat bestaat uit laaggelegen zand- en veengronden die de overgang
vormen van de hoge zandgronden van Kaatsheuvel en Drunense duinen naar de rivierkleigronden van de Bergse Maas.
Omstreeks 1 300 begon de ontginning van dit natte moeraslandschap en werden de
smalle percelen gebruikt als hooi- en vetweide. Vanaf de 16e eeuw werden veel delen
verveend waarna ze als hooi- en weiland werden gebruikt. Veel percelen werden bezand.
In het verleden was het gebied kwelgevoed. Dit in combinatie met een extensief beheer
en het voorkomen van diverse bodemtypen leidde tot een hoge natuurwetenschappelijke waarde (o.a. blauwgraslanden en op verveende delen trilveen).
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Figuur 1

Globale ligging reservaat Labbegat (IJzerman, 1 995)

Er zijn een aantal (historische) ingrepen die de hydrologie aanzienlijk hebben beïnvloed:
- ontginning; vanaf 1000 na Christus kleinschalig, vanaf 1400 grootschalige vervening
tot 1 600 daarna verlanding en extensief gebruik.
- aanleg Baardwijkse overlaat in 1766. De Langstraatse buitenpolders maakten deel uit
van de overlaat die tussen 15 november en 15 april als bergingsgebied voor de
Dommel dienst deed. Hierdoor kwamen regelmatig inundaties voor. De rest van het
jaar moesten de polders ten behoeve van agrarisch gebruik droog blijven. De functie
van de Baardwijkse overlaat verviel in 1910 met de aanleg van het Drongels Kanaal.
Tot 1969 bleven de Buitenpolders echter bergingsgebied bij hoge waterstanden van
de Maas.
Omstreeks 1890 werd de Bergsche Maas geopend en tevens het zuidelijk afwateringskanaal (ZAK) aangelegd. Tussen 1977 en 1984 is het ZAK verruimd en verlaagd
en het peil drastisch verlaagd (onder andere in kader van de laatste ruilverkaveling
die in 1990 werd afgesloten).
- bosaanplant in de 19e eeuw heeft het areaal bos in de omgeving (infiltratiegebieden)
sterk doen toenemen. In de omgeving bevinden zich tevens een aantal grondwaterwinningen.
- ruilverkaveling ZAK - Beneden Donge, die met een heel lange looptijd in 1990 is
afgerond. In het kader van de ruilverkaveling is het ZAK verbreed en verlaagd, waarna het peil met ongeveer 1.0 m verlaagd is.
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Door de ontwatering en ruilverkaveling was het mogelijk om het gebied steeds intensiever te gaan gebruiken. De schrale hooilanden zijn hierdoor vrijwel geheel omgevormd
tot Beemdraaigrasweide of Kamgrasweide.
Met name vanwege de landschappelijke waardering werd er in de laatste ruilverkaveling
een landschapsreservaat ingesteld. In 1991 heeft Staatsbosbeheer een 100 hectare
gedegradeerd slagenlandschap in eigendom. Na verwerving kreeg het reservaat een
landschapsdoelstelling. Het slagenlandschap met zeer smalle percelen werd hersteld
onder andere door het aanplanten van elzensingels.
De samenstelling van de vegetatie voordat herstelmaatregelen zijn uitgevoerd zijn in een
aantal karteringen vastgelegd. De sloten behoren tot het ruigtetype, waterscheerling wateraardbeitype, riet - gele listype of grote zeggentype. Daarnaast komen een groot
aantal Liesgras - Mannagrassloten voor.
Het meest interessant is het Waterscheerling - Wateraardbeitype met het veelvuldig
voorkomen van Snavelzegge, Moeraswalstro, Waterscheerling, Moeraswilgeroosje,
Zompzegge, Wateraardbei en Slangewortel. De vegetatie vormt drijftillen en vormt een
overgang naar de klasse der kleine zeggen. Deze vegetaties geven aan dat er plaatselijk
sprake is door voeding met gebufferd water en matig voedselrijke omstandigheden.
De graslanden worden gedomineerd door Engels raaigras, Grote vossestaart en Timothee. Deze typen zijn allemaal voedselrijk.
Eén perceel behoort tot het Pijpestrootjestype met kenmerkende soorten als Pijpestrotje, Welriekende Nachtorchis, Beenbreek, Tormentil, Gagel, Blauwe zegge, Gele en
Geelgroene zegge en Draadrus. Hier is ook de enigste vindplaats van Moerasvaren en in
de sloot ten zuiden van perceel Galigaan. Verder komt op een aantal plaatsen Padderus
voor.

2.5.2 Maatregelen en verwachtingen
Maa tre ge/en
Vrij snel na de overdracht startte de discussie of er geen botanische mogelijkheden voor
het reservaat waren. Bij wijze van proef is er van enkele percelen de bovenlaag van 0.6
meter afgegraven om zodoende weer een gunstige uitgangssituatie voor schrale hooilanden te creëren. Daarna is in het kader van de REGIWA-regeling een hydrologische
systeemanalyse uitgevoerd.
Uit het hydrologisch onderzoek (Stuurman et al., 1 992) blijkt het volgende:
- in westelijke Langstraat treedt alleen calciumrijke kwel op in sloten van de Dullaard
en Buitenpolder en in het ZAK;
- uit historische gegevens blijkt op diverse plaatsen de wortelzone onder invloed van
kalkrijke kwel te hebben gestaan;
- uit modelberekeningen blijkt dat het Labbegat alleen bij drastisch ingrijpen (ontgraven
tot 20 cm - NAP of meer), resultaten te verwachten zijn.
NOVthema9
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Deelconciusies uit onderzoek van Stuurman:
- het ZAK fungeert als belangrijkste drainagebasis voor het gebied;
- ten zuiden van Labbegat komt zowel kwel als infiltratie voor (een intermediair grondwaterregime in buizen 7 en 11, 1 2);
- uit analyse van grondwatermonsters blijkt dat het calciumcarbonaatrijke water
(g3CaCO 3; Stuifzand) alleen in het diepe pakket voorkomt. In de rest van het gebied
komt aan de oppervlakte een anthropogeen watertype (vermesting) of infiltratietypen
(Maaswater) voor. Het bovenste water is infiltratiewater afkomstig uit nabijgelegen
sloten (of door voormalig landbouwkundig gebruik beïnvloed water). In de sloten van
het Labbegat blijkt diepe kwel een belangrijk onderdeel van het aanwezige water,
met name in het noorden en rond het ZAK is dit het geval.
Samenvattend blijkt uit de studie dat peilverhoging in het Zuidelijk Afwateringskanaal
een goede maatregel zou zijn om de drainagefunctie op te heffen en daarmee het
regionale grondwater weer tot in het maaiveld te laten stijgen.
Omdat de agrarische belangen in het gebied dit niet toelieten is er voor gekozen om
meer af te graven.
Aanvullend op de eerder afgravingen is er van 6 hectare de bovenlaag afgegraven met
een diepte variërend van 50 cm tot 100 cm. Tevens is een deel van het resterende
schraallandje geplagd.
Maatregelen op het gebied van de waterhuishouding zijn in deze eerste periode 0991 1 994) nauwelijks genomen met uitzondering van het vasthouden van water in de
winterperiode.
Na onderzoek door Staatsbosbeheer en het Waterschap de Dongestroom is een vervolgplan opgesteld. Dit plan bestaat in hoofdlijnen uit:
- het plaatsen van stuwen in het Zuidelijk Afwateringskanaal;
- aanleg van een detailafwateringssysteem (ondiepe sloten en greppels) in de afgegraven percelen;
- afgraven (en opnieuw afgraven van te ondiep afgegraven) van circa 12 hectare met
gemiddeld 1 meter.
De eerste twee maatregelen zijn in 1994 uitgevoerd. Het afgraven is voor komende
jaren gepland.

De beoogde effecten?
Het doel is het verbeteren van de uitgangssituatie voor (kwelgevoede) schraallandvegetaties.
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2.5.3 Monitoring
In 1987 is het totale reservaat gekarteerd (van der Steen, 1987), de slootkanten nogmaals in 1990 (Wagemakers, 1 990) en de afgegraven percelen in 1990 en 1994
(Stooker, 1990 en 1994).
In 1991 - 1992 zijn middels veldonderzoek gegevens over chemische samenstelling van
de bodem en water verzameld en via archief onderzoek verspreiding van planten in het
verleden (Jager en de Wit, 1992). Ten behoeve van de hydrologische systeemanalyse
(Stuurman et.al , 1 992) zijn grondwaterbuizen geplaatst en heeft op diverse locaties bemonstering en analyse van het grondwaterplaats gevonden.
Deze gegevens zijn door de verslaglegging goed toegankelijk.

2.5.4 Resultaten
Hydro/ogie

Gegevens over hydrologie zijn slechts beperkt aanwezig. Uit de aanwezige peilbuisgegevens blijkt dat het grondwater in de wortelzone op een aantal plaatsen wordt beïnvloed
door lokaal afstromend grondwater uit hoger liggende landbouwgronden.
Bodem

Bodemonderzoek naar buffercapaciteit en pH (Jager en de Wit, 1992) laten zien dat in
vrijwel het gehele gebied een pH tussen 5 en 6 voorkomt. Nergens is een pH lager dan
4.2 gemeten. Op een aantal plaatsen (benoorden de winterdijk en op plaatsen waar
ZAK de winterdijk kruist) komt een pH groter dan 6.5 voor. De pH lijkt vooral gekoppeld
te zijn aan het voorkomen van klei (rivierinvloed) of van kwel (met name in en rond
ZAK).
Vegetatie

Van de afgegraven percelen zijn een vegetatiegegevens beschikbaar (Stooker, 1990 en
1994 en IJzerman, 1995). De samenstelling is divers.
Op de diep afgegraven percelen met een zandige ondergrond hebben zich de volgende
soorten gevestigd: Geelgroene zegge, Zompzegge, Draadzegge, Sterzegge, Zwarte
zegge, Blauwe zegge, Zeegroene zegge, Veelstengelige waterbies en Moeraswolfsklauw. Dit duidt op een ontwikkeling naar een zwak-zure kleine zeggenvegetatie.
Percelen met een bodem van onveraard veen bevatten vooral ruigere soorten als Moeraszegge, Pluimzegge, Bosbies, Padderus, Hoge cyperzegge, Stijve zegge en Pitrus.
Op de ondieper afgegraven percelen komen met name de voedselrijkere soorten uit de
Pijpestrootjesorde voor zoals Grote wederik, Poelruit, Moerasspirea, Kattestaart, Kale
jonker, Tweerijige zegge, Veel bloemige veldbies en Echte koekoeksbloem. Op een
aantal percelen komt een massale opslag van Haarmos met Zomprus en Greppelrus
voor. Op deze percelen ligt na het afgraven, plaatselijk, een oerbank aan het oppervlak
waardoor in de zomer een sterke uitdroging plaats vindt.
In de sloten blijkt een toename van Krabbescheer en Slangewortel.
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Het meest spectaculair zijn de ontwikkeling op geplagde delen van het schraalland.
Soorten die zich hier gevestigd hebben zijn Blauwe knoop, Tandjesgras, Moerasstruisgras, Witte en Bruine snavelbies, Pijpestrootje en Gewone dopheide. Verder breiden
Spaanse ruiter en Blonde zegge zich uit.
Tot welk herstel hebben maatregelen geleid?
De maatregelen hebben tot herstel van grondwaterinvloed op de dieper afgegraven
percelen geleid en hervestiging van bovenbeschreven soorten.
Zijn er correlaties en causale verbanden af te leiden?
Zowel uit het hydrologisch onderzoek als uit de ervaringen tot nu blijkt de diepte tot
waar ontgraven wordt is van groot belang voor de grondwaterinvloed, grondwaterstand
gedurende seizoen en minerale invloed. Op sommige percelen is een oerbank blijven
liggen, hetgeen leidt tot sterke verdroging in zomer en inundatie in winter. Een aantal
percelen die grenzen aan een hoger liggend landbouwgebied worden door een lokale
grondwaterstroom nog steeds verrijkt. Op dit moment lijken vooral de slootkanten en
het stukje schraalland als zandbron te fungeren.

2.5.5 'Beoordeling'
Is er verhoging van de natuurwaarden opgetreden?
Ja, percelen die enkele jaren geleden nog als intensief gras- of maïsland in gebruik
waren, geven nu een redelijke schraallandontwikkeling aan. De duurzaamheid van de
maatregelen is nog niet duidelijk. Er moeten nog maatregelen worden getroffen om
negatieve invloeden te weren en de regionale waterhuishouding aan te passen. Deels is
dit met de in 1994 geplaatste stuwen gerealiseerd.

2.5.6 Conclusies
De beheerder heeft er in eerste instantie voor gekozen om eerst experimentsgewijs
percelen af te graven. Daarna is hydrologisch onderzoek uitgevoerd op basis waarvan
aanpassing van de maatregelen heeft plaatsgevonden.
In de huidige aanpak wordt pragmatisch gewerkt. Omdat aanpassing van de regionale
waterhuishouding niet mogelijk blijkt, wordt het gebied afgegraven om zodoende toch
het grondwater te bereiken. De resultaten zijn na enkele jaren hoopvol en leiden ertoe
dat er over groter oppervlak afgegraven gaat worden. Onduidelijk is in hoeverre er in de
afgegraven percelen nog een zandbank aanwezig was. Momenteel wordt dit onderzocht.
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Heide en vennen

3.1

Doldersummerveld

3.1.1

Terrein

Object:

Doldersummerveld

Beheerder:

Stichting Het Drents Landschap

Contactp.:

dhr. E. van der Bilt

Oppervlak: 426 hectare
Terreintype: groot, open heideveld met droge en natte heidevegetaties
Probleem:

verruiging, verzuring, faciësvorming Pijpestrootje en verdroging

Oorzaak:

veranderingen in de waterhuishouding, ontginning tot landbouwgrond en

Maatregel:

bebossing
dempen sloten, natuurlijke afwatering, verwijderen opslag, maaien,
plaggen en begrazen

Kenschets
Het Doldersummerveld ligt in Zuidwest Drenthe op de flank van de Vledder Aa (figuur
1). Het is een complex van heide, bos en cultuurlanden en binnen de driehoek Dolder sum, Wateren en Zorgvlied in de gemeenten Vledder en Diever.
In het noordwesten wordt het veld begrensd door bossen, in het zuiden en het noorden
door cultuurgronden.
De waarde van het gebied wordt bepaald door de gecombineerde aanwezigheid van
natte, vochtige en droge heide, stuifzand, struweel, bos en cultuurgronden gelegen in
een glooiend heide-ontginningslandschap.
Op kaarten uit begin deze eeuw en midden vorige eeuw komt het Doldersummerveld
naar voren als een willekeurig groot vrijwel aaneengesloten open landschap. Stuifzanden lagen op dezelfde plaatsen als nu (hoewel ze nu veelal bebost zijn). Vennen en
natte venen kwamen voor ten noorden van Doldersum en in het noorden van het veld.
Het overige gebied varieerde van drassig tot droog.
Door veranderingen in de waterhuishouding, regelmatig optredende heidebranden en
verzuring waren omstreeks 1980 grote delen van het veld begroeid met een hoge, ruige
en vooral eenvormige Pijpestrootjevegetatie.
Vanaf 1980 is met een actief beheer verandering in de vegetatiesamenstelling en
verspreiding opgetreden. In 1982 en 1992 zijn vegetatiekarteringen verricht. In zijn
algemeenheid kan worden gesteld dat grote delen van de verruigde en monotone
Pijpestrootjevegetatie is omgevormd naar soorten- en structuurrijke droge en vochtige
heide.
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Figuur 1
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Ligging van het Doldersummerveld

Do/dersummerveld
Het Doldersummerveld is hoofdzakelijk een infiltratiegebied. De hoofdgrondwaterstroming is van noordwest naar zuidoosten gericht. Neerslag en ondiep afstromend grondwater stagneert op plaatsen met veen. Via de ondergrond stroomt het water naar het
dal van de Vledder Aa.
Aan het eind van de 1 9e eeuw is er voor het eerst sprake van ontwatering en bebossing van het veld; twee zaken die nauw met elkaar verband houden.
In 1904 reiken twee ontwateringssioten tot in het midden van het veld en grote delen
zijn bebost. In 1924 lopen er drie grote ontwateringssloten dwars over de heide van
west naar oost. Tevens zijn er een aantal veenputten gegraven. In 1932 is de Lange
Drift dwars over de heide aangelegd en aan de noordzijde van het veld vindt ontwatering via slootjes met een windmolen plaats. Tussen 1932 en 1952 zijn de ontginningen
vanuit Doldersum tot aan het huidige Doldersummerveld gekomen. Over de heide zijn
inmiddels vijf ontwateringssioten gegraven ter voorbereiding op de ontginning en
verdeling van vijf boerderijkavels. Op verscheidene plaatsen is veen gegraven. Veel bos
wordt omgezet in cultuurland. Eind jaren '50 wordt de Vledder Aa gekanaliseerd.
Op veel plaatsen op de heide treedt spontane verbossing op.
Halverwege de jaren '60 vindt de ruilverkaveling Vledder plaats. Langs de zuidrand van
het veld wordt een diepe ontwateringssloot gegraven en er wordt een peilverlaging
ingesteld.
In de periode 1971 - 1982 breiden Pijpestrootjevegetaties zich sterk uit ten koste van
Struikheide- en Dopheidevegetaties.

3.1.2 Maatregelen
Welke maatregelen zijn uitgevoerd?

In figuur 2 zijn de ingrepen en effecten schematisch weergegeven.
In 1967 heeft de eerste aankoop door de Stichting Het Drentse Landschap plaatsgevonden. In de periode 1967 - 1972 zijn aan de noordkant van het veld tientallen hectaren
naaidhout en laanbeplanting van Amerikaanse eik langs de Lange Drift gekapt. Tevens
zijn grote delen van de heide ontdaan van opslag. Na kap of verwijdering van opslag is
het betreffende gebied afgebrand. Door de storm in 1972-1973 zijn grote bressen in
het verschillende percelen geslagen. In de periode 1973 - 1976 zijn verschillende
dennenaanplantingen gekapt. In 1980 is circa 40 ha bos verbrand. Door het kappen in
de periode 1967 - 1980 is het aandeel bos sterk afgenomen ten gunste van de open
heide.
Vanaf 1979 is gestart met het maaien van een aantal Pijpestrootje percelen.
Eind jaren '70 en begin jaren '80 is gestart waterhuishoudkundige herstelmaatregelen
door het dempen en afdammen van sloten en greppels. In 1981 is een waterschapsleiding aan de zuidkant van het veld omgelegd zodat minder water uit het veld werd
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gezogen. De stijging van het waterpeil en met name de verdeling van het water op de
heide is van groot belang gebleken voor de vegetatie-ontwikkeling.
Vanaf 1979, 1980 is gestart met begrazing en het maaien van een delen van heide.
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Wat waren de beoogde effecten?
Het herstel van structuurrijke heide met vochtige elementen.
Welke interfererende maatregelen zijn in de loop van de tijd gepleegd?
Na de brand in 1980 is vrijwel direct besloten het veld door middel van begrazing te
gaan beheren. Lokaal zijn IJslandse pony's ingezet en vanaf eind 1982 schapen. Inmiddels is een jaarrondbegrazing met schapen (gestart met 110 en nu 75 stuks) en een
seizoensbegrazing met runderen (gestart met 100 en nu 40 stuks) ingesteld. De runderen worden ingezet om de groeipiek van Pijpestrootje te bestrijden.
Naast begrazing worden ook delen van het veld gemaaid en geplagd. Sinds 1980 is er
zo'n 100 ha gemaaid en ruim 13 ha geplagd.
Waar mogelijk zijn aangrenzende landbouwgronden aangekocht en met een aangepast
beheer als bouwland of weiland in gebruik.

3.1.3 Monitoring
Wat is er gemonitord?
De vegetatie is in 1982 en in 1992 gekarteerd.
Sinds 1968 wordt jaarlijks in het voorjaar en in de zomer de oppervlakte drassig en
open water in het veld geschat. Op kaartjes wordt het verloop weergegeven.
Verder vindt geen monitoring op vegetatie en waterhuishouding plaats.
Jaarlijks wordt er een broedvogelkartering uitgevoerd.
Wat is de aard van de beschikbare gegevens?
Voor zover er onderzoek is gedaan goed toegankelijk middels duidelijke rapportage.

3.1.4 Resultaten en verwachtingen
Hydrologie
Uit de overzicht van de waterstanden in figuur 3 en de kaartjes met aanwezigheid en
verdeling van water in het gebied (figuur 4) is te zien dat het veld na het dempen en
afdammen van de watergangen natter is geworden.
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De algehele peilverlaging die zowel in het gebied als in de omgeving is opgetreden kan
niet worden opgeheven. In droge jaren zakt het waterpeil nog steeds tot ver onder het
maaiveld (exacte meetgegevens zijn niet verzameld).
In 1982 stelt van Dijk dat met name de ontwatering ertoe heeft geleid dat de vegetatie
sterk is verruigd en voornamelijk uit Pijpestrootjevegetaties bestaat. Vanaf 1967 is door
een actief beheer een deel van de nadelige effecten teruggedrongen.
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Vegetatie

In figuur 5 is de totale oppervlakte en de toe- en afname van de verschillende vegetaties op het Doldersummerveld in 1992 en 1992 weergegeven.

Oppervlakte
1992

Kaal

2,56 ha

0,13 ha

Water vegetatie

0,39 ha

1,90 ha

1,5

Juncus effusus

1,24 ha

2,60 ha

1,37 ha

10,85 ha

12,08 ha

1,23 ha

Natte Molinia vegetatie

32,60 ha

35,82 ha

3,22 ha

Erica vegetatie

31,46 ha

43,51 ha

12,51 ha

Droge Molinia vegetatie

72,70 ha

43,16 ha

Calluna vegetatie

49,11 ha

55,15 ha

6,04 ha

Grazige vegetatie

7,50 ha

28,54 ha

21,04 ha

Ruderale vegetatie

4,76 ha

-

4,76 ha

Juncus squarrosus

3,02 ha

-

3,02 ha

Eriophorum vegetatie

Bos
Totaal

Figuur 5
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17,64 ha

10,94 ha

1233,83 ha

233,83 ha

Toegenomen
oppervlakte

Afgenomen
oppervlakte

Oppervlakte
1982

2,43 ha
ha

29,54 ha

6,71 ha

Totale oppervlakte toe- en afname vegetaties
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In figuur 6 staan de verschuivingen per vegetatie (groep vegetatie-eenheden) die zijn
opgetreden ten opzichte van de situatie in 1982 steeds uitgedrukt in hectaren. Van
rechts naar links staat weergegeven uit welke vegetatie (1982) een vegetatie die in
1992 is aangetroffen is ontstaan. Van boven naar beneden is af te lezen in welke
vegetatie (1 992) een vegetatie van 1982 is veranderd.
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1992

Kaal

0,01

0,03

0,09

0,13

Water
vegetatie

0,29

0,16

Juncus effutus

0,10

1,77

0,01

Eriopborum
vegetatie

0,22

1,06

0,10

0,09

0,34

0,66

0,20

0,11

0,07

9,55

1,72

0,59

0,13

0,01

0,58

0,52

16,55

11,39

6,57

0,12

0,87

0,19

7,91

17,65

13,24

3,05

0,26

0,27

0,03

2,53

0,86

31,97

5,30

0,41

0,55

0,23

1,88

0,62

15,29

31,41

1,80

0,45

0,26

0,01

5,19

9,07

5,01

0,03

0,02

0,17

0,06

32,60

31,46

72,70

49,11

0,01

0,01

0,06

1,90

0,01

2,60

12,08

Natte Molinia
vegetatie

0,02

0,07

35,82

0,34

43,51

0,02

1,22

43,16

1,15

1,77

1,00

55,15

3,03

1,23

4,28

28,54

10,66

10,94

17,64

233,83

Erica
vegetatie
Droge Molinia
vegetatie
Cal luna
vegetatie
Grazige
vegetatie

Bos

Totaal

1982

Figuur 6

0,39

1,24

2,56

10,85

7,50

4,76

~

3,02

Verschuivingen per vegetatietype in 1992 ten opzichte van 1982

Watervegetaties
Door dempen van sloten en omleggen van waterschapsleiding begin '80 is het veld in
totaliteit natter geworden. Tevens treedt lokaal stagnatie van water op. Deze plekken
vallen in de loop van de zomer echter droog. In vergelijking met 1982 heeft dit type
zich met 1.5 ha uitgebreid.
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Wollegrasvegetatie
Deze vegetaties zijn wat soortensamenstelling betreft weinig veranderd. De structuur is
wel sterk gewijzigd. De vegetaties zijn opener en Pijpestrootje speelt geen dominante
rol meer. Met name aan de randen van de wat grotere veencomplexen heeft Dopheide
zich sterk uitgebreid. Soorten als Beenbreek, Lavendelheide, Eenarig wollegras,

Sp.
magel/anicum, Sp. auriculatum en Sp. molle hebben zich gehandhaafd. In delen die veel
natter zijn geworden en tevens worden gemaaid is de Wollegrasvegetatie vervanging
door korte grazige vegetaties. Lokaal is door vertrapping uitbreiding van Pitrus opgetreden, die op een schaars begroeide bodem voorkomt.
Natte Pijpestrootjevegetatie
Het totaal oppervlak natte Pijpestrootjevegetaties is met ruim 3 ha uitgebreid. De
overheersende rol van Pijpestrootje binnen andere vegetaties is sterk teruggedrongen.
De horsten zijn op veel plaatsen vervangen door een spruitvormige ijle begroeiing. De
monotone vegetatie is vervangen door een soortenrijkere vegetatie. Over een oppervlak
van 11.4 ha heeft zich een natte Pijpestrootjevegetatie gevestigd waar in 1982 een
Dopheidevegetatie voorkwam. Dit is vooral op plaatsen gebeurd waar de waterstand
omhoog is gegaan, op plaatsen waar grotere schommelingen in de waterstand zijn
opgetreden en waar naast begrazing geen andere beheersmaatregelen zijn uitgevoerd.
Als deze groep buiten beschouwing wordt gelaten is de natte Pijpestrootjevegetatie
over 10 ha afgenomen. Op 6.5 ha is een natte Pijpestrootjevegetatie verschenen waar
in 1982 droge Pijpestrootjevegetatie voorkwam. Hier is zowel de waterstand ats de
fluctuatie in standen toegenomen. Anderzijds is er 50% van de in 1982 aanwezige
natte Pijpestrootjevegetatie verdwenen. Op 7.9 ha zijn Dopheidevegetaties gekomen.
Dit is vooral gebeurd op plaatsen die de afgelopen tien jaar éénmaal zijn gemaaid.
Totaal aan natte Pijpestrootjevegetatie is in 1992 35.82 ha en in 1982 32.60 ha.
Dopheidevegetaties
Dopheidevegetaties komen met name voor in delen die lager liggen dan 7.5 m + NAP.
De oppervlakte met door Dopheide gedomineerde vegetatie is met 12 ha uitgebreid.
Ruim 56% is aanwezig waar het in 1982 ook was. De vegetaties hebben zich weten te
handhaven in permanent vochtige gebieden in lagere delen waar geen aanvullende
maatregelen zijn uitgevoerd. In delen waar de waterstand omhoog is gegaan en de
schommelingen in de waterstand zijn toegenomen is de Dopheidevegetatie vervangen
door natte Pijpestrootjevegetatie. Uitbreiding van Dopheidevegetaties heeft vooral
plaats gevonden in vochtige delen die zijn geplagd en in delen die naast begraasd éénof tweemaal zijn gemaaid.
Wijzigingen in de waterstand zijn van groot belang voor de Dopheidevegetaties; op
plaatsen waar Dopheide natte Pijpestrootje is gaan overheersen is de waterstand
stabieler geworden. Waar Dopheide in plaats van droge Pijpestrootje of Struikheide
voorkomt is de waterstand gestegen. Niet op alle geplagde delen heeft zich Dopheide
gevestigd; alleen op de vochtige locaties.
Totaal oppervlak Dopheidevegetatie is 1992 43.51 ha en is in 1982 31.46 ha.
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Droge Pijpestrootjevegetaties
Droge Pijpestrootjevegetatie is met 30 ha afgenomen.
Met name de ruige vorm is vrijwel geheel verdwenen. Op deze plaatsen komt nu voor
de helft Struikheide en door andere grassen (dan Pijpestrootje) gedomineerde vegetaties
voor en op de andere helft Dopheidevegetaties en de meest droge vorm van natte
Pijpestrootje.
De structuur van droge Pijpestrootjevegetatie is van een hoge sterk pollenvormend
veranderd in een opener structuur. Hierin is Pijpestrootje nog steeds dominant maar de
pollen groeien meer verspreid.
Op plaatsen die vochtige zijn geworden maar waar geen aanvullende beheersmaatregelen zijn uitgevoerd, is natte Pijpestrootje gaan overheersen. Op plaatsen waar tevens
geplagd is, hebben zich Dopheidevegetaties gevestigd.
Struikheide heeft zich met name in gemaaide delen weten uit te breiden. Grazige vegetaties komen voor op plaatsen waar eerst droge Pijpestrootje groeide, op plekken waar
voor 1980 bos is gekapt en op een vermoedelijk oude schapendrift.
Over 8.5 ha heeft zich droge Pijpestrootje gevestigd met name op plaatsen waar Struikheidevegetaties niet meer zijn gemaaid.
Totaal oppervlak droge Pijpestrootje in 1992 43,16 ha en in 1982 72.7 ha.
Struikheidevegetatie
Uitbreiding van Struikheidevegetatie heeft vooral plaats gevonden op plaatsen die eerst
door droge Pijpestrootje werden begroeid en voor een klein deel door de droge variant
van natte Pijpestrootje. Struikheidevegetaties hebben zich over 2 ha gevestigd in een
grazige vegetatie. Over het algemeen zijn de Struikheidevegetaties gevarieerder en
vitaler geworden. Ook op plaatsen waar geen aanvullende beheersmaatregelen zijn
genomen heeft Struikheide zich vrij goed gehandhaafd.
Totaal oppervlak Struikheidevegetatie is in 1992 55.15 ha en in 1982 49.11 ha.
Grazige vegetaties
Grazige, heischrale vegetaties hebben zich over 21.04 ha uitgebreid.
Deze vegetaties hebben zich met name ontwikkeld uit Struikheivegetaties, droge Pijpestrootjevegetaties, grazige ruderale vegetaties en een door Trekrus gedomineerde
kapvlakte van 1980-1 981. Een stuifzandvegetatie is alleen op een reliëfrijk deel aangetroffen waar in 1 985/1 986 bos is gekapt.
Totaal oppervlak Struiheidevegetaties is in 1992 55.15 ha en in 1982 49.11 ha.
Zeldzame soorten
Van een aantal landelijk (sterk) bedreigde soorten die op het Doldersummerveld voorkomen is er één afgenomen (Klein warkruid), heeft één soort zich gevestigd (Moeraswolfsklauw), zijn er een aantal soorten min of meer gelijk gebleven (Eenarig wollegras,
Grondster, Grote wolfsklauw, Wilde tijm en Gevlekte orchis) en hebben zich een aantal
soorten zich weten uit te breiden (Beenbreek, Moeraskarteiblad, Liggende vleugeltjesbloem, Bruine snavelbies, Klokjesgentiaan en Blauwe zegge).
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Zijn er corre/aties en causale verbanden af te leiden?
De vegetatie is in tien jaar sterk veranderd. In 1982 werd het veld gedomineerd door
hoog polvormend Pijpestrootje en in de hoge droge delen langs de bosranden Bochtige
smele. Vanaf 1980 is hierin, door een combinatie van begrazing, maaien, plaggen en
herstel van de waterhuishouding verandering in gebracht.
De volgende constateringen zijn gemaakt op basis van de vegetatiekarteringen, en
veldwaarnemingen:
- door runderbegrazing is de vergrassing teruggedrongen ten gunste van de Dopheideen Struikheidevegetaties.
- maaien en plaggen zijn als éénmalige ingreep noodzakelijk om de aanwezige vegetatie te verjongen. Na de ingreep is de vegetatie geschikt voor begrazing.
- door maatregelen in en direct om het veld met betrekking tot de waterhuishouding
(plaatsen stuwen, dempen sloten) te nemen is een hogere en meer stabiele water stand ingesteld. Dit heeft tot een zichtbare vernatting van het veld geleid. Op de
natte plaatsen hebben zich zowel watervegetaties als de aan natte en vochtige
omstandigheden gebonden vegetaties, zoals Wollegras- en Dopheidevegetaties, het
meest uitgebreid.
- bij locaties waar naast begrazing tevens aanvullende beheersmaatregelen zijn getroffen, valt op dat Dopheidevegetaties zich vooral op plaatsen hebben weten te handhaven en vestigen die worden gemaaid. Dopheide is verdwenen op plaatsen die natter
zijn geworden, waar de schommelingen in de waterstand zijn toegenomen en waar
niet gemaaid is; op deze plaatsen heeft zich Pijpestrootje uitgebreid.
- Struikheidevegetaties hebben zich eveneens in gemaaide gedeelten weten uit te
breiden. In Struikheidevegetaties hebben zich op kleine schaal grazige heischrale
vegetaties gevestigd.
- daar waar geplagd is hebben zich op de vochtige delen Dopheide en op droge delen
Struikheide gevestigd.
- Bochtige smele is met name door begrazing teruggedrongen.

3.1.5

'Beoordeling'

Is er verhoging van de natuurwaarden opgetreden?
Ja, er is een grotere diversiteit in zowel vegetatietypen (bij kartering in 1982 33 en in
1992 55 typen) als soortensamenstelling (in 1982 186 soorten in 1992 200) opgetreden. Er is sterke toename van natte en vochtige heidevegetaties. Pijpestrootje is met
40% van de oppervlakte teruggedrongen terwijl de overgebleven Pijpestrootjevegetatie
een ijl en open karakter heeft.
Zeldzame en kritische natte heidesoorten hebben zich weten te handhaven en plaatselijk
uit te breiden.
Ook in de samenstelling van de fauna zijn veranderingen opgetreden. Met name (broed)vogels van open heide, water en moeras hebben geprofiteerd van de gewijzigde
omstandigheden. Grutto, Tureluur, Wulp en Graspieper zijn verdubbeld in aantal. SoorNOV thema 9
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ten als Veldleeuwerik, Watersnip en Tapuit, die elders sterk achteruitgaan, blijven hier
constant.
In natte jaren zijn broedgevallen van Dodaars, Zwarte stem, Geoorde fuut, Visdiefje en
Zomertaling vastgesteld. Hoewel het oppervlak halfopen heide is afgenomen, is er nog
geen achteruitgaan van hieraan gebonden vogels (Paapje, Roodborsttapuit, Geelgors en
Kneu) te constateren. Met name de runderbegrazing die tot een structuurverrijking leidt
speelt hierbij een belangrijke rol.
Door een aangepast beheer van de aangrenzende landbouwgronden en weilanden blijft
het aantal vogelsoorten in cultuurland gelijk. Bijzonder soorten zijn hier Kwartel, Patrijs
en Gele kwikstaart.

3.1.6 Conclusies en aanbevelingen
Het Doldersummerveld behoort inmiddels tot één van de meest complete en soortenrijkste heidevelden van Nederland.
De genomen maatregelen hebben geleid tot een sterke achteruitgaan van Pijpestrootje,
Bochtige smele, Rankende helmbloem, veel ruderale soorten en boomopslag. Daarnaast
is er een spectaculaire toename van Dopheide, Struikheide en een aantal bijzondere of
zeldzame soorten.
Met name de grootschalige, eenmalige afvoer van organische materiaal (bos kappen,
maaien, plaggen) en de daarna ingestelde begrazing blijkt samen met het vasthouden
van water tot snelle veranderingen in de vegetatiesamenstelling te leiden.
Het Doldersummerveld was voor Het Drentse Landschap het eerste terrein waar met
runderbegrazing is gestart. Gebleken is dat schapen met name de voorkeur geven aan
de drogere terreindelen, ze mijden de natte Pijpestrootjesvegetaties en schillen daarnaast jonge boompjes waardoor het ontstaan van boomheide tegen wordt gegaan.
Runderen daarentegen zijn goed instaat om door middel van seizoensbegrazing de
groeipiek van Pijpestrootje te voorkomen.
Omdat het Doldersummerveld grotendeels een infiltratiegebied is, leidt het vasthouden
van het gebiedseigen water (dempen sloten en plaatsen stuwen) tot een direct positief
effect op de hoeveelheid water in het veld. Dit is met name in het winterhalfjaar duidelijk zichtbaar.
Omdat er een algehele peilverlaging in de omgeving is opgetreden (in aangrenzende
landbouwgebieden, peil van de Vledder Aa, potentiaal in watervoerende pakketten) is
een volledig herstel van de oude situatie niet mogelijk door alleen maatregelen in het
Doldersummerveld te nemen. Een probleem is het ver uitzakken van het waterpeil
tijdens het groeiseizoen. Deze fluctuaties in het waterpeil leiden tot een ongewenste
dynamiek waardoor met name Pijpestrootjesvegetaties worden bevoordeeld.
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3.1.7 Gegevensbronnen

Heinemeijer, H.D., 1994. Van groen naar paars. Kwartaalbiad Het Drentse Landschap
no. 3.
Van Dijk, A.J., 1983. Avifauna en vegetatie van het Doldersummerveld. Stichting Het
Drents Landschap, Assen.
Heinemeijer, H.D., A.J. van Dijk, 1993. Vegetatie en avifauna van het Doldersummerveld 1982 - 1992. Stichting Het Drents Landschap, Assen.
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3.2

Dwingelderveld

3.2.1

Terrein

Object:
Beheerder:
Contactp.:

Dwingelderveld; boswachterij Dwingeloo, Noorderveld en Kralooërheide
Staatsbosbeheer regio Drenthe zuid
dhr. R. van Leeuwen

Oppervlak: 2000 ha SBB, 1 500 ha NM
Terreintype: droge en natte heide, hoogveenrestant
Probleem:

verdroging

Oorzaak:

ontwatering, ontginning, eutrofiëring

Maatregel:

sloten gedempt, leiding omgelegd, geplagd, bos gekapt.

Kenschets
De ligging van het Dwingelderveld wordt weergegeven in figuur 1.
Deze beschrijving heeft met name betrekking op het de Kralooërheide en het Hoitveen.
De Kralooërheide bestaat voor een groot gedeelte uit vochtige tot natte heide (90 ha),
waarin een slenkenpatroon voorkomt met vennen en plassen. In het noordelijk deel ligt
het Holtveen (32 ha) hetgeen uit open water en moeras bestaat. Dicht onder het maaiveld bevindt zich een keileempakket waarop een reliëfrijk dekzandpakket is afgezet. In
de slenk van de Kralooërheide is het keileem op veel plaatsen door erosie verdwenen.
Plaatselijk komen oude stuifzandruggen voor. De bodem bestaat voor het overgrote deel
uit natte podzolgronden. Door het gebied loopt een aantal sloten die water afvoeren
t.b.v. diverse Iandbouwgebieden.
Op de Kralooërheide worden drie hoofdvegetatietypen aangetroffen namelijk droge
heide, natte heide en voormalig hoogveen. De oorspronkelijke verspreiding van deze
typen hangt nauw samen met de geo(morfologische) opbouw van het gebied. Op de
hogere dekzanddelen komt droge heide voor. In de slenken zonder keileem natte heide
en in de slenken met keileem hoogveen.
In het gebied zijn een aantal verdrogingsknelpunten gesignaleerd namelijk:
- algemene grondwaterstandsdaling
- begreppeling en ontwatering van de heide
- ontginning van heidegebied zoals Noorderveld
- eutrofiëring van Kralooër en Benderse plassen vanuit Noorderveld
Gevolgen hiervan zijn het verdwijnen van natte heide en hoogveenvegetatie en een
toenemende vergrassing van met name Pijpestrootje.
De belangrijkste sturende factor is de grondwaterstand. De van oorsprong hogere delen
zijn het hele jaar droog. De slen ken zonder keileem vertonen in de winter inundatie en in
de zomer een lichte verdroging (niet geheel bekend?). De slenken met keileem zijn het
hele jaar vochtig tot zeer nat en er treedt vorming van oerlagen op keileem op.
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Dwingelderveld
3.2.2 Maatregelen
Welke maatregelen zijn uitgevoerd?
Begin jaren '80 zijn door Natuurmonumenten een aantal sloten (gedeeltelijk) gedempt
die naar de Kralooër en Benderse plassen liepen.
De belangrijkste maatregelen die sinds 1988 zijn uitgevoerd betreffen het opheffen van
de ontwaterende en/of eutrofiërende invloed van en zijn erop gericht om het oorspronkelijke slenkensysteem in het Dwingelderveld te herstellen.
In het kader van het herstelplan Hoitveen is de Holtveenslenk gekoppeld met de Kralooërslenk, zodat het water weer op een natuurlijke manier kan afstromen over de
heide. Hiertoe is de watergang gedempt, die het water vanaf het Holtveen in zuidelijke
richting direct naar de Ruiner Aa afvoerde. Het water wordt nu met een duiker onder de
weg Lhee-Kraloo, over de Kralooërheide gevoerd. In het Holtveen en op de Kralooërheide ter hoogte van de Hoorns zijn twee stuwen geplaatst. Vanaf de Hoorns wordt het
water via een watergang naar de Ruiner Aa geleid.
Door Staatsbosbeheer is in 1991 een grote leiding omgelegd en in 1992 een leiding
gedempt. In 1993 is een deel van het bos in de slenk van het Hoitveen verwijderd. Dit
najaar (1994) zal de bovenlaag worden verwijderd. Lokaal is er geplagd.
In 1994 zijn in de Ruiner Aa stuwen geautomatiseerd hetgeen tot een verhoging van 20
cm in de stijghoogte van het grondwater in het Dwingelderveld zou kunnen leiden.
Wat waren de beoogde effecten?
De maatregelen beogen het vasthouden van water en verhogen van de waterstand in
het gebied. Veel inrichtingsmaatregelen zijn er op gericht om het oorspronkelijke slenkensysteem in het Dwingelderveld te herstellen. De maatregelen beogen hoogveenregeneratie in het Holtveen en herstel van natte heide in het overig deel van de slenk.

3.2.3 Monitoring
Wat is er gemonitord?
Staatsbosbeheer registreert sinds de jaren '80 grond- en oppervlaktewaterstanden.
Omdat het hydrologisch meetnet recent is aangepast bestaan er geen langjarige tijdreeksen over de ontwikkelingen van grond- en oppervlaktewaterstanden. Ook de gegevens uit de tachtiger jaren zijn slechts beperkt bruikbaar omdat een aantal peilbuizen is
komen te vervallen. De grondwaterstandsgegevens die over een langere periode bekend
zijn, zijn bovendien niet bewerkt tot voor het klimaat gecorrigeerde tijd-stijghoogereeksen, zodat nu geen harde uitspraken te doen zijn over het grondwaterstandsverloop als
gevolg van beheers- en inrichtingsmaatregelen. Daarnaast is het relatief kort geleden
dat de meeste hydrologische herstelmaatregelen zijn uitgevoerd.

NOVthema9

135

Herstel natte en vochtige ecosystemen

In 1992 heeft de Vereniging Natuurmonumenten een deel van het meetnet overgenomen (16 peilbuizen, 13 peilschalen).
Monitoring door SBB vindt plaats in het Holtveen en het Beekdal van de Ruiner Aa en is
gestart na uitvoering van de hydrologische maatregelen. Naast grondwater- en opper vlaktewaterstanden worden er aandachtssoorten gekarteerd.
Staatsbosbeheer heeft begin 1994 het meetnet aangepast (34 peilbuizen, 6 peilschalen). De meeste peilbuizen van Staatsbosbeheer staan in de omgeving van het Hoitveen
en het Witteveen; in het bosgebied en op de flank van het beekdal naar de Beiterstroom
zijn relatief weinig buizen aanwezig.
Het waterschap Meppelerdiep meet sinds 1989 grondwaterstanden en sinds 1992
oppervlaktewaterstanden in het beekdal van de Ruiner Aa. In dit beekdal is in 1993 een
uitvoerig monitoringprogramma gestart. Het bestaat uit het meten van grondwaterstanden en oppevlaktewaterstanden in combinatie met een vegetatiekartering van een
drietal transecten.

3.2.4 Resultaten

Geef een (globale) aanduiding van veranderingen in hydrologie, bodem en vegetatie.
Door R. v. Leeuwen is een interne publicatie in voorbereiding waarin een vergelijking
1984 - 1994 wordt gemaakt. Deze is niet beschikbaar. Mondeling zijn de voorlopige
resultaten gegeven.
- Droge heide
plag- en begraasbeheer zorgen ervoor dat vergrassing sterk wordt teruggedrongen.
Kwalitatief zijn de resultaten matig. Er komen niet direct kensoorten zoals Kruipbrem
en Stekelbrem terug. Door begrazing voeg je wel wat extra waarde aan het terrein
toe. Pioniersvegetaties blijven in stand met soorten als Vroege haver, Zandblauwtje,
Kraailook (stuifzandachtige vegetatie). Combinatie van plaggen en daarna begrazen
levert het meest natuurlijke beeld op.
- Natte heide:
Maatregelen nog niet afdoende. Op SBB deel is natte heide voor 95% verdwenen
door verdroging en eutrofiëring. Door maatregelen raakt de slenk in winter wel
geïnundeerd maar in de zomer zakt waterpeil tot ver beneden maaiveld. Reden
hiervoor is de afwezigheid van keileem en de te diepe ontwatering in de zomerperiode in de omgeving.
- Hoogveen:
Plaatselijk komt nog een hoogveenvegetatie voor in veenputjes. De hoogveenvegetatie breidt zich spectaculair uit na hydrologische ingrepen. Omdat hier wel keileem in
de grond zit, zakt het waterpeil zomers niet weg. Plaatselijk is zelfs het hele jaar
sprake van inundatie. R. v. Leeuwen heeft het vermoeden dat hoogveenregeneratie
in een systeem als Dwingelderveld meer perspectief biedt dan zoals in het Bargerveen. Reden hiervoor is dat het Dwingelderveld ook grondwatervoeding heeft en
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hierdoor minerotrofe invloeden en in het Bargerveen is alleen sprake van regenwaterinvloed. Het lijkt alsof er een iets mineraalrijke situatie nodig is om veenvorming
na de eerste fase te vervolgen. Vermoedelijk zal binnenkort door SBB onderzoek
hiernaar verricht worden.
- Vennen:
In jaren '70 zijn er 2 vennen gebaggerd namelijk de Benderse plas Noord (veenput)
en Hoornse plas (pingoruïne). Resultaten zijn niet erg succesvol. Momenteel wordt
door C. Aggenbach van KIWA nader onderzoek naar deze vennen verricht. In verleden waren deze vennen sterk geëutrofieerd. Na maatregelen is peil Vrij stabiel maar
hervestiging van soorten vindt nog niet plaats (m.u.v. Witte snavelbies en Sikkelm os).
Het meten van waterstanden in het Holtveen gebeurt nog te kort om harde uitspraken
te doen over effecten, maar tot nu toe zijn de grondwaterstanden verhoogd, heerst er
een stabieler peil en is de vegetatieontwikkeling positief te nomen. Veenmossen,
Veenpluis, Snavelzegge en Klein blaasjeskruid hebben een hoger aandeel in de vegetatie
dan voorheen (med. Brink in: Sjoukes & van Zanten).
Tot welk herstel hebben maatregelen geleid?
De maatregelen zijn nog te recent om van definitief herstel te kunnen spreken. De
waterstand met name in het Holtveen is als gevolg van maatregelen verhoogd. In het
Holtveen lijken de maatregelen een positief effect te hebben.
Zijn er correlaties en causale verbanden af te leiden?
Op basis van de hier gepresenteerde gegevens niet. De door R. v. Leeuwen in voorbereiding zijnde publicatie waarin een vergelijking 1984 - 1994 wordt gemaakt zal hierover meer duidelijkheid verschaffen.

3.2.5 'Beoordeling'
Is er verhoging van de natuurwaarden opgetreden?
Alleen voor wat betreft de hoogveenregeneratie in het Holtveen lijkt een toename van
natuurwaarden te zijn opgetreden.

3.2.6 Conclusies
De maatregelen zijn nog te recent om een goede evaluatie te geven. Maar de hoogveenregeneratie lijkt veelbelovend. Vervolgonderzoek en monitoring op langere termijn
moeten duidelijkheid geven.
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Grondwaterstand in voorjaar en zomer zijn van groot belang. De verspreiding van de
keileemlaag, die voorkomt dat water te snel weg zakt, bepaalt hier welk type ecosysteem hersteld kan worden.

3.2.7 Gegevensbronnen
Twee interviews met R. van Leeuwen door L.M.L. Zonneveld, P. Veen (1) en K. Blokland (2)
Sjoukes & Van Zanten, 1995 (in voorb); Herziening B&l-plan Nationaal Park Dwingelder veld, rapportage fase 2. LB&P ecologisch advies BV.
Bakker, T.W.M., l.l.Y Castel, F.H. Everts en N.P.J. de Vries, 1986. Het Dwingelderveld,
een Drents heidelandschap.
Beheersrichtlijnen Kralooërheide, Staatsbosbeheer, 1988.
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3.3

Duurswouderheide

3.3.1

Terrein

Object:

Duurswouderheide

Beheerder: Staatsbosbeheer
Oppervlak:
160 hectare
Terreintype: heide met een vennen
Probleem:

verdroging, stikstofdepostitie leidt tot vergrassing

Oorzaak:

daling grondwaterstand door ruilverkaveling, atmosferische depositie en
ontwateringswerken in de omgeving

Maatregel:

waterhuishoudkundige regeneratie (verbetering waterhuishouding)

Kenschets
De Duurswouderheide is in 1949 in het bezit van Staatsbosbeheer gekomen en sinds
1955 is het een Staatsnatuurmonument (zie figuur 1 voor de ligging). Duurswouderheide is met zijn 160 hectare het grootste Friese heideveld. Het natuurreservaat heeft een
open karakter en ligt op de hoge zandgronden in het oosten van de Provincie Friesland
ten zuidwesten van Bakkeveen. Het ligt op een dekzandrug tussen het oude beekdal
van de vroegere zijtak van de Tjonger aan de zuidoostzijde en het beekdal van het
Koningsdiep aan de noordwestkant.
De Duurswouderheide bestaat uit een heideterrein met dobben omgeven door produktiebos met naald- en loofhout. Buiten het gebied liggen landbouwgronden die voornamelijk
in gebruik zijn als grasland.
Vanaf de middeleeuwen tot duizend jaar terug had de heide zijn functie voor veebegrazing en plaggen. Ook is het gebruikt voor de boekweitcultuur, waarvoor diepe greppels
op korte afstanden gegraven zijn. De afgelopen eeuw is veel heide ontgonnen voor
landbouwgrond.
De Duurswouderheide is een wegzijgingsgebied (figuur 2). In het midden ligt een waterscheiding door de keileembult in de ondergrond, waardoor het water naar noordwestelijke of zuidoostelijke richting afstroomt. In het westen en Oosten liggen waterlossingen,
die water van de heide en landbouwgronden moeten afvoeren. Op de heide liggen vele
boekweitgreppels.
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Figuur 3: Een schematische doorsnede van de Duurswouderheide.
De ligging en dikte van het keileem is onbekend

Figuur 2
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Schematische doorsnede van de Duurswouderheide (de ligging van de keileem is onbekend)

Duurs wouderheide
Hydro/ogie
Duurswouderheide is hydrologisch een inzijgingsgebied. De afgezette keileem (waterscheidende laag) isoleert de dekzandlaag (eerste watervoerende pakket) van de diepere
ondergrond. De keileemlaag is dun en zeer variabel van dikte, er kunnen zelfs gaten in
zijn ontstaan. De hoge ligging in combinatie met het keileem in de ondergrond en de
isolerende werking ervan zorgen ervoor dat er voornamelijk voeding is door neerslag.
Voor de lokale hydrologische situatie zijn waterstagnatie en grondwaterstromingen over
de keileem van belang. Het eronder liggende watervoerende pakket bestaat uit een
tientallen meters dikke opeenvolging van vooral zandige lagen.
Het grondwaterpeil bevindt zich voornamelijk onder het eerste watervoerende pakket.
Door het keileem kan het water gedurende nattere perioden toch hoog opgestuwd
worden. De ruilverkaveling had in het omliggende agrarische gebied tot gevolg dat het
zomerpeil 20 tot 30 cm hoger werd en in de winter beter ontwaterd werd. In de Duurswouderheid betekent dit een sterkere winterontwatering en een lagere voorjaarsgrondwaterstand. De dobben staan in de zomer droog. Voorheen heeft er volgens de terreinbeheerder wel water in gestaan. De seizoensfluctuatie van de waterstanden in de
dobben bedraagt 25 tot 30 cm. In de dobben komen schijngrondwaterspiegels voor
omdat ze een zeer slecht waterdoorlatende bodem hebben.
Er is op de Duurswouderheide alleen wateraanvoer in de vorm van neerslag. De neerslag zijgt in de bodem weg door het keileem heen naar het grondwater. Naast de
afvoer via het diepe grondwater is er ook waterafvoer door de greppels op de heide en
de waterlossingen.
Sinds de ruilverkaveling is de ontwatering versterkt. De indruk bestaat dat de heide
droger is geworden (Anonymus, 1991). Door greppels die door de heide lopen en de
waterlossingen door het bos wordt de Duurswouderheide ontwaterd. Het is onbekend
of de waterlossingen en boekweitgreppels tot in het keileem reiken of er door heen
steken. De waterlossing in het westen steekt plaatselijk door het keileem heen.
's Zomers kan in het Koningsdiep water worden ingelaten vanuit de Bakkeveense vaart.
De waterkwaliteit wordt door deze inlaat van gebiedsvreemd water beïnvloed. In het
noordelijke deel van het systeem wordt ook op enkele plaatsen water ingelaten, dit
gebeurt vanuit het Afwateringskanaal. Zuidelijk kan vanuit de Opsterlandse Compagnons vaart en de Appelschaastervaart vanaf verschillende plaatsen water worden
ingelaten. Deze bovenstroomse inlaat beïnvloedt het water in de tochtsloten (Anonymus, 1 994) en heeft geen effect op de hydrologie van de dobben.
In het kader van de ruilverkaveling Koningsdiep (1970) zijn in de omgeving ontwateringswerken uitgevoerd. Het vermoeden bestaat dat in de heide hierdoor de grondwaterstanden zijn gedaald. Daarnaast zijn er in de omgeving ontwateringswerken uitgevoerd die hebben geleid tot lagere voorjaarsgrondwaterstanden in de heide (Altenburg
etal., 1991).
De maatregelen hebben echter geen effect op de geïsoleerd gelegen dobben.
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Overzicht van in grepen en een inschatting van de effecten
Figuur 3 geeft een overzicht van recente en oudere maatregelen en een globale inschatting van de effecten op de hydrologie.

Vegetatie
De vegetatie bestaat voor een groot gedeelte uit meer of minder vergraste droge heide
met veel Pijpestrootje, waarin als bijzonderheid voor dit gebied Kraaiheide kan voorkomen. Op een paar laaggelegen plaatsen komen natte heidvegetaties met veel Dopheide
voor. Plaatselijk komen daarin soorten als Blauwe zegge, Bruine snavelbies, Kleine
Zonnedauw en Klokjesgentiaan voor (Altenburg e.a. 1991).
De begroeiing van de vennen is vrij soortenarm. Langs de rand komen veelal ruige
vegetaties met veel Pitrus en Pijpstrootje voor. Lokaal komen veenmosvegetaties voor
met daarin soorten als Kleine veenbes, Eenarig wollegras, Lavendelheide, Ronde zonnedauw en Witte snavelbies. Op grond van de vroegere beschrijvingen moeten de laatste
soorten veel algemener zijn geweest, terwijl soorten als Wolverlei en Oeverkruid geheel
zijn verdwenen.
In de ondiepe heideplassen zijn Knolrusvegetaties indicatoren voor een zekere mate van
verzuring en eutrofiëring. Deze plassen vallen in de zomer vaak geheel of gedeeltelijk
droog. In de relatief kort droogvallende plassen komen (water)veenmosvegetaties met
Veenpluis en/of Snavelzegge voor (Altenburg et al., 1991).
De opgetreden veranderingen doen vermoeden dat verzuring en vermesting via atmosferische depositie een grote rol hebben gespeeld in de vergrassing en verruiging van de
vegetatie. Veel dobben zijn hydrologisch (vrijwel) geïsoleerd van hun omgeving zodat
verdroging naar verwachting geen rol heeft gespeeld.
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3.3.2 Maatregelen
Welke maatregelen zijn uitgevoerd?
Het merendeel van de te nemen maatregelen heeft betrekking op een permanente
waterstandsverhoging van het oppervlaktewater in sloten, greppels en laagten in het
heideterrein en zijn in 1992 uitgevoerd (figuur 3).
Een aantal diepere en minder diepe sloten die door de heide heen lopen zijn door de
jaren heen door Staatsbosbeheer gedempt of afgedamd (Anonymus, 1991). Men heeft
echter niet de boekweitgreppels gedempt.
Rond de dobben zijn waterbufferende maatregelen genomen (Anonymus, 1993 en
1994). Daarnaast wordt een aantal dobben in fasen opgeschoond door te plaggen
(uitvoer in 1992?).
Van de heide is in 1992 een groot aaneengesloten oppervlakte van het terrein geplagd,
dit ligt vooral ten noorden van het Waskemeer. Daarna is het terrein in zijn geheel
ingerasterd, er is een binnenraster langs het door het gebied lopende fietspad gelegd.
Binnen dit raster grazen schapen en runderen (pinken). Ook worden er kleine oppervlakten incidenteel gemaaid. Opslag is plaatselijk, met name in de randzone van de dobben,
verwijderd (Anonymus, 1994).
Van 1920 tot 1945 is het Waskemeer uitgebaggerd, de sloot die hierbij gebruikt werd
is in 1980 gedempt (Anonymus, 1991).
Met het oog op de grote oppervlakten Pijpestrootje zullen (of zijn?) meer runderen ingezet moeten worden. Schapen eten enkel van de jonge scheuten terwijl runderen veel
intensiever begrazen. Door runderbegrazing in combinatie met maaien kan vergrassing
met Pijpestrootje worden teruggedrongen omdat deze soort niet bestand is tegen
(sterke) begrazing (Altenburg et al., 1991) (niet duidelijk of deze maatregel is uitgevoerd).
Wat waren de beoogde effecten?
De hydrologische maatregelen waren bedoeld om meer water in het gebied vast te
houden en de heide en dobben te behouden en/of te herstellen (Anonymus, 1993).
In combinatie met plaggen en aanvullende beheersmaatregelen beogen deze om Pijpestrootje terug te dringen en om de ontwikkeling van Veenmosrijke vegetaties en de
nattere heidentypen te bevorderen. Door regeneratie van (vochtige) dopheidevegetaties
zou een aantal zeldzame, soorten zich kunnen uitbreiden. Hierbij moet gedacht worden
aan Klokjesgentiaan, Wolfsklauwsoorten, Snavelbiessoorten, Beenbreek, Lepeltjesheide,
Wolverlei en Veenbes (Anonymus, 1991).

3.3.3 Monitoring
Wat is er gemonitord?
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Naar aanleiding van de maatregelen die in het kader van de REGIWA regeling zijn
uitgevoerd zijn er op twee plaatsen zijn peilbuizen geplaatst waarbij zowel boven als
onder de keileem gemeten wordt. De ene ligt in het produktiebos in het noordwesten en
de andere in het hart tussen de vergraste natte heidevegetaties.
In het noordoostelijke deel van het terrein ligt een raai peilbuizen die al vanaf 1986 is
waargenomen. Dit maakt onderdeel uit van het bestaande meetnet van Staatsbosbeheer waar een maal in de maand een meting verricht wordt (Anonymus, 1991).
In de pingo's en de dobben wordt van het open waterpeil de seizoensfluctuatie bepaald
(Anonymus, 1993).
De vegetatie wordt (vanaf 1 991?) gevolgd door middel van een jaarlijkse vegetatieopname in vaste transecten. Hiermee wordt de ontwikkeling van de vegetatie en het gebied
in het algemeen in beeld gebracht (Anonymus, 1991).
Een overzicht van peilbuislocaties en ligging van transecten is weergegeven in figuur 4.

3.3.4 Resultaten en verwachtingen
Tot welk herstel hebben maatregelen geleid?
Hydrologie
De verblijftijd van het water is toegenomen na een natte periode. Het is nog de vraag
hoelang er genoeg water na de winter blijft staan.
In het produktiebos is bij opstuwing in de westelijke waterlossing alleen in het voorjaar
een grondwaterstand boven het keileem te zien. Dit betekent dat in de rest van het jaar
de waterlossing een waterafvoerende werking heeft. Het effect van deze maatregel is
te verwaarlozen.
Aan de oostzijde heeft het opzetten van het water in de lossing wel effect, maar
slechts in de directe omgeving. Hieruit blijkt dat vernatten van het gebied alleen mogelijk is door middel van lokale maatregelen zoals het dichten van greppels.
Het blijkt dat het dichten van laagten op de heide ook effectief geweest zou kunnen
zijn. Het waterpeil van de dobben zou hierdoor ook op een hoger peil gehouden kunnen
worden. De waterbodems van de dobben zijn slecht doorlatend met als gevolg dat het
waterpeil bepaald worden door verdamping en neerslag en het overstromen bij een
teveel aan water. Dit wordt bevestigd doordat de meetresultaten van het oppervlaktewaterpeil van de dobben dezelfde schommelingen laten zien.
Ondanks de vernattingsmaatregelen stonden beide peilbuizen boven de keileemlaag het
grootste deel van het jaar 1992 droog. Opgemerkt moet worden dat 1992 een uitzonderlijk droog jaar is geweest (Anonymus, 1993).
Vegetatie
Er is als gevolg van de vernatting nog geen verandering in de vegetatie te zien. Als oorzaak van de verdroging wordt achteraf vooral de begreppeling van de heide aangegeven.
NOVthema9
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Wel is de vegetatie plaatselijk veranderd door het plaggen. Het gevoerde plagbeheer
heeft ertoe geleid dat de vergrassing is teruggedrongen. Deze heide is echter zeer
soortenarm, wat waarschijnlijk te wijten is aan het plaggen over grote oppervlakten.
Ook is er redelijk diep geplagd, waarschijnlijk is zo een groot deel van de zaadbank
verwijderd (Altenburg et al., 1991).
Op de relatief vochtige delen lijkt het beheer te leiden tot een handhaving en uitbreiding
van het heidekarakter van het gebied. Ook het begrazings- en het maaibeheer lijken de
vergrassing terug te dringen (Altenburg et al., 1991).
Niet duidelijk is wat het opschonen van dobben heeft opgeleverd.
Zijn er corre/aties en causale verbanden af te leiden?
Een groot deel van de verruiging en vergrassing die werd toegeschreven aan de verdroging is waarschijnlijk hoofdzakelijk het gevolg van atmosferische depositie.
Met name lokale maatregelen, zoals het afdammen van greppels, zijn belangrijk om
meer regenwater in het systeem te houden.
Diep plaggen en plaggen over grote oppervlakten leidt tot verarming van heideterreinen.
Door runderbegrazing in combinatie met maaien kan vergrassing met Pijpestrootje
worden teruggedrongen.

3.3.5 'Beoordeling'
Het door plagwerkzaamheden teruggedrongen overmaat aan Pijpestrootje kan worden
aangeduid als verhoging van natuurwaarde.
De beoogde terugkeer van een aantal bijzonder plantensoorten heeft nog niet plaatsgevonden.

3.3.6 Conclusies en aanbevelingen
De recente maatregelen hebben de verlaging van de grondwaterstand die werden
veroorzaakt door oudere ingrepen enigszins weten terug te dringen. Het blijkt dat met
door het nemen van lokale maatregelen een verhoging van de grondwaterstand kan
worden bewerkstelligd. Met name lokale maatregelen, zoals het afdammen van greppels, zijn belangrijk om meer regenwater in het systeem te houden.
Een groot deel van de verruiging en vergrassing die werd toegeschreven aan de verdroging is waarschijnlijk hoofdzakelijk het gevolg van atmosferische depositie. Hierdoor
vormt plaggen een plaggen een belangrijk middel om tot (tijdelijk) herstel te komen.
Diep plaggen en plaggen over grote oppervlakten lijkt in het gebied te leiden tot verarming van heideterreinen.
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Omdat de meeste dobben hydrologisch zijn geïsoleerd hebben deze vooral baat bij
biotische herstelmaatregelen.
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Laagveen

4.1

Weerribben

4.1.1

Terrein

Object:
De Weerribben (Woldiakenbos, Wobberibben en Stobbenribben)
Beheerder: Staatsbosbeheer
dhr. P. op 't Hof
Contactp.:
Oppervlak: ca. 3160 hectare
Terreintype: laagveenmoeras
eutrofiëring door inlaat vervuild boezemwater en daarna verzuring door
Probleem:
hydrologische isolatie (dichtgroeien sloten en vastgroeien kraggen)
Oorzaak:
eutrofiëring, veranderd inlaatbeheer en natuurlijke successie
Maatregel:
hydrologische isolatie en daarna kwaliteitsverbeterende maatregelen

Kenschets
De onderstaande omschrijving is grotendeels gebaseerd op het beheersplan (Staatsbosbeheer, 1989), tenzij anders vermeld.
Weerribben

De Weerribben, een staatsnatuurreservaat, is gelegen in Noordwest-Overijssel in de
gemeente lJsselham. In het noordoosten wordt het begrensd door het Hoge Land van
Paasloo, in het noordwesten door de Linde. In het zuidwesten grenst het gebied aan de
polders rond Blankenham en in het zuidoosten scheiden de ontginningspolders het
gebied van het natuurgebied De Wieden. Het oppervlakte van het gebied is ca. 3160
hectare. De ligging wordt weergegeven in figuur 1.
De Weerribben maakt deel uit van het oorspronkelijke laagveengebied van Friesland en
Overijssel en is gelegen tussen de hogere gronden van het Drents Plateau en afzettingen van de voormalige Zuiderzee (Jalink, 1991b). De overgang naar het stuwwallenlandschap van Paasloo en Steenwijk is Vrij abrupt, de overgang naar de voormalige
Zuiderzeekust wordt alleen onderbroken door het Hoge Land van Vollenhove.
De verlanding en het in ruimte en tijd sterk wisselende grondgebruik hebben een grote
variatie aan milieutypen, en daarmee vegetatietypen, tot gevolg gehad.
In het oorspronkelijke laagveen zijn langs de hoger gelegen zandgronden trilvenen opgebouwd uit laag blijvende Zeggesoorten als Ronde zegge en Draadzegge. Langs de
wateren komen vegetaties, kenmerkend voor de voedselrijke milieus (met name Elzenbroek) voor. In de moerasstrook langs de voormalige Zuiderzee is voornamelijk Riet
aanwezig en op zekere afstand van open water komt steeds meer Veenmos tot ontwikkeling (Westhoff et al., 1971).
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Ligging Weerribben met daarin Stobbenribben, Wobbenribben en het aangrenzende Woldiakenbos
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Hydrologie
Trilveenvegetaties zijn afhankelijk van lithoclien boezemwater (en niet van lithoclien van
grondwater zoals vroeger werd gedacht). Door menging van boezemwater en regenwater in verschillende mengverhoudingen kunnen er gradiëntrijke milieus ontstaan. Naast
de ruimtelijke overgangen van watertypen die hierdoor ontstaan kenmerken zulke zones
zich door variatie van ionenconcentraties in de tijd (de z.g. poikilotrofe omstandigheden). In figuur 2 worden de gradiëntzones weergegeven, hierbij wordt de relatie van de
vegetatietypen in trilvenen met de waterstromen (met name boezemwater) geschetst.
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Situering trilveenvegetatie in relatie tot waterstromen

In figuur 3 is een trilveen geschetst en is aangegeven hoe de kragge is aangepast aan
het watertype dat van onder wordt aangevoerd. Binnen de kragge komen drie zones tot
ontwikkeling die zich onderscheiden door afname van overstromingsinvioed en toename
van regenwater invloed bij een toenemende afstand tot het open water.
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Verschillende schalen van milieuhomogeniteit in een trilveen (van Wirdum, 1 991)

Het lithocliene karakter van het boezemwater wordt vooral aangetast door eutrofiëring
en inlaat van lJsselmeerwater. Er treedt geen watertekort op door wegzijging naar
omliggende polders met een lager peil omdat dit wordt gecompenseerd door extra inlaat
van boezemwater. De diverse waterstromingen in de Weerribben en de aangrenzende
polders worden weergegeven in het schema in figuur 4.
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De veranderingen worden gekenmerkt door een achteruitgang van de aan basenrijke
omstandigheden gebonden water- en moerasvegetaties en door een verruiging van de
kraggevegetaties. Behalve de eutrofiëring zal daarnaast ook de voortschrijdende successie (veroudering) en achterwege blijven van beheer van de vegetatie een rol hebben
gespeeld. Zonder beheersingrepen groeit een kragge uiteindelijk vast en komt een hoger
opgaande (ruigere) vegetatie tot ontwikkeling.
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Woldiakenbos
Dit is een 200 hectare groot gebied in de polder Wetering-Oost, grenzend aan de
Weerribben (figuur 1). In de zestiende tot en met de twintigste eeuw is er veen gewonnen. Dit had tot resultaat dat er een landschap van petgaten en ribben is ontstaan.
De opgetreden verlanding heeft tot rietcultuur geleid.
In 1949 is het gebied drooggelegd en verkaveld in verband met de behoefte aan landbouwgrond. In 1967 was deze grond niet meer nodig en zijn de ontginningen gestaakt.
Het waterpeil was inmiddels zo'n twee meter gedaald; de kraggevegetatie was hierdoor
als het ware op de ondergrond komen te liggen. Van de bestaande flora is dan ook
weinig overgebleven, wel was er een sterke verruiging met plaatselijk bos waar te
nemen (Anonymus, ?). De rietboslanden, die door hun uitgestrektheid aspectbepalend
voor het gebied zijn, zijn echter soortenarm. Het gebied is met name voor de fauna van
(internationaal) belang (Van Aarle en Blokland, 1 994b).
Stobbenribben
De Stobbenribben is een kraggencomplex in het oostelijke deel van de Weerribben
(figuur 1), in het Zeggeveengebied. Het bestaat uit 5 kraggen, van circa 200 meter
lang, die aan de ribben vastzitten. In figuur 5 staat een schematische weergave van het
kraggencomplex gegeven met voorkomende bodemopbouw, slotenpatroon en voorkomende vegetaties (uit: Van Wirdum, 1991).
Stobbenribben

de dijk
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Klein: dijk
vegetatie

Kragge

4

Figuur 5

bOm
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Schematische weergave Stobbenribben

Samen met de ribben is het complex 165 meter breed. Het totale oppervlakte is ongeveer 3.3 hectare. In het begin van deze eeuw is het complex verveend, waarna verlanding is opgetreden.
In de Stobbenribben is vanaf 1965 gestopt met het regelmatig maaien van de kraggen
en kon de boomopslag gaan uitgroeien tot bomen. In 1973 is het maaien van riet op de
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kraggen in de (na)zomer weer ingevoerd, waarna het afval verbrand werd op de kraggen en de ribben. De systematische bemaling werd gestopt.
De kraggen zijn momenteel in zomermaaibeheer met behulp van handkracht. Verder
wordt er gebrand, bevloeid ten behoeve van de rietcultuur en bomen worden gekapt of
getrokken (Jalink, 1991b).
De veranderingen die in de vegetatie zijn opgetreden maken in belangrijke mate deel uit
van een natuurlijke successie van een dikker wordende kragge en ten gevolge daarvan
toenemende isolatie ten opzicht van basenrijk oppervlaktewater en toenemende ophoping van zuur regenwater. Als gevolg van sterke wegzijging naar omliggende diep
ontwaterde polders, die er toe leidt, dat de verhouding tussen infiltratie van regen- of
boezemwater in de kraggen verschuift is het proces van verzuring waarschijnlijk versneld opgetreden.
Als gevolg van achterwege blijvende beheersmaatregelen is het gebied (tot 1 973) sterk
verruigd. Een vegetatiekaart van het gebied uit 1975 is weergegeven in figuur 6.
Het weer uitvoeren van maaibeheer is echter niet afdoende om de waardevolle trilveenvegetatie te herstellen. Hiervoor moet de successie teruggezet worden.
Wobberibben
Dit is een trilveencomplex dat vergelijkbaar is met de Stobbenribben (figuur 1).
De vegetatieontwikkeling van de Wobberibben weerspiegelt zowel de invloed van
eutrofiëring als de toenemende invloed van regenwater (figuur 7) (Jalink, 1991c).
In figuur 8 en 9 is respectievelijk een vereenvoudigde vegetatiekaart van de Wobberibben uit 1973 en 1983 weergegeven.
In de Wobberibben wordt sinds 1991 (?) jaarlijks in de nazomer gemaaid en de opslaande bomen worden getrokken (Jalink, 1991c).
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Vegetatiekaart Stobbenribben 1975
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Sphagno-Caricetum lasiocarpae Sphagnetum palustri-papillosi
Sphagnum palustre/S.fimbriatum
type (3)

Figuur 7
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4.1.2 Maatregelen
Weerribben algemeen

In Noordwest-Overijssel is in 1920 een groot gemaal gebouwd, waardoor het gemakkelijker werd om de waterafvoer te reguleren.
Omdat het Fries boezemwater, aanmerkelijk slechter van kwaliteit is dan het gebiedseigen water, werd het gebied zoveel mogelijk hydrologisch geïsoleerd.
V66r de 70-er jaren was er een groot probleem bij het afstemmen van het waterbeheer
en het natuurbeheer. Boezemwater werd al ingelaten bij een daling van circa 1 cm en
soms al op voorhand. De inlaat vond vanaf allerlei gebieden plaats. In de 70-er jaren is
een beheersvisie (door Smittenberg) opgesteld hetgeen leidde tot een afstemming
tussen water- en natuurbeheer.
Inlaat van water gebeurde nog slechts vanaf 1 plaats.
De hydrologische isolatie leidde er toe dat in de winter de kraggen geheel onder water
stonden en in de zomer de hoeken uitdroogden, hetgeen tot verdroging en nitrificatie
leidde. Bovendien kwam er door de isolatie minder boezemwater in het systeem. De
isolatie had tot gevolg dat er regenwaterlenzen ontstonden en leidden tot een verzuring
van de mesotrofe vegetaties. Midden jaren '80 (?) werden er greppeltjes gegraven die
het regenwater af moesten voeren. Dit had nauwelijks effect omdat het water onder de
kragge (dus het hele systeem) aan het verzuren was. Het gebied is namelijk een infiltratiegebied. Bovendien waren de kraggen te oud waren geworden om nog met het waterpeil mee te zakken.
Om de bereikbaarheid van de kraggen voor het boezemwater te verbeteren en de
invloed van infiltrerend regenwater te verminderen zijn er op voorstel van Van Wirdum
in 1990 (?) sloten dwars door de kraggen heengegraven (zowel Wobberibben als
Stobbenribben?). Om de kwaliteit van het aangevoerde oppervlaktewater te verbeteren
is een lange aanvoerweg voor oppervlakte water gecreëerd door alle uitgangen van de
sloten te dichten op één enkele ingang na. Het ingelaten boezemwater legt hierdoor een
langere weg af waarbij de biologische zuivering toeneemt naarmate de verblijftijd is
verlengd. Het resultaat is aanvoer van relatief schoon oppervlakte water in de zomer en
afvoer van neerslag in de natte periode. Een nadeel is dat het waterpeil zo'n 6 centimeter daalt.
Door het graven van sloten komen de kraggen weer los te liggen en kan het water de
wortelzone in de kragge goed bereiken. Bij het graven moet er een beperkte afstand
tussen de watergangen zijn (kragge niet te breed).
Door de gesloten uitgangen kan het gebiedseigen water ook beter in het systeem behouden blijven.
Bij het waterinlaatregiem moet een middenweg gevonden worden tussen niet al te grote
verdroging en niet al te grote achteruitgang van de waterkwaliteit.
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Dit heeft geleid tot een gematigder inlaatregiem en inlaat gebeurde slechts vanaf een
plaats. Afgesproken is dat het peil niet onder 8 cm onder maaiveld mag zakken. Wanneer echter een weersverandering wordt verwacht, zoals zware regen, laat men het peil
soms tot meer dan 10 cm dalen. De inlaat van water wordt besloten door drie personen
van respectievelijk het hoogheemraadschap, Staatsbosbeheer en het waterschap.
In het kader van effectgerichte maatregelen zijn in 1990 Stobberibben en Wobberibben
(?) sloten gegraven en is er geplagd. Ook is het belangrijk dat er weer jonge dunne
kraggen komen door nieuwe verlanding te stimuleren. Het graven van petgaten wordt in
De Weerribben als een onderdeel van cyclisch beheer gezien. Door de ontwikkeling van
een zogenaamde kraggevreter is het mogelijk om de zetwallen (met de daarop voorkomende blauwgraslanden) te sparen, dit was voorheen (kraan op pontons) niet mogelijk.
Deze kraggevreter is een omgebouwde cutterzuiger met een vijzel erop en is daardoor in
staat het bagger en de kragge te verwijderen vanaf het 'water'.
Er is een pompproef uitgevoerd in een petgat, van 15 â 20 hectare groot, met een
damwand. Een pomp is op 12 meter diepte geplaatst. Door tegendruk wordt het opgepompte oppervlaktewater iets boven het boezempeil gehouden. Het water is iets zouter
doordat de pomp niet diep genoeg is gelegen en daardoor geen 'echt' grondwater
oppompt. Het waterschap zorgt voor de bemaling en het peilbeheer.
Woldiakenbos
In het Woldlakenbos wordt water vanuit De Weerribben ingelaten. Bij watertekort
nemen de omliggende boeren echter water op uit het Woldlakenbos en ze laten dit bij
een overschot ook weer verrijkt terugvloeien (Van Aarle en Blokland, 1994b). In 1976
is voorgesteld dat in de compartimenten verschillende waterpeilen worden aangelegd,
de hogere peilen konden zo een hydrologische bufferfunctie voor de Weerribben gaan
vormen.
Wat waren de beoogde effecten?
Bij de maatregelen op regionaal niveau was het streefbeeld om een evenwichtig peil te
krijgen dat voldoende hoog was om verdroging te voorkomen. Ook werd gestreefd naar
schoon water in het gebied.
Voor de 70-er jaren was het belangrijkste dat de verdroging werd tegengegaan. De
gedachte was: hoe natter hoe beter, en om verdroging te voorkomen werd water soms
al op voorhand ingelaten.
In de 70-er jaren kwam men tot de conclusie dat niet alleen verdrogen een slechte
invloed op het gebied heeft. Ook de inlaat van geëutrofieerd gebiedsvreemd water
(Fries boezemwater) kan een nadelige invloed op het gebied hebben.
Bij de maatregelen die op standplaats niveau werden genomen was het van belang dat
de regenwaterlens werd vervangen door circum neutrale/ mesotroof water en dat dit
weer tot in de wortelzone door kon dringen.
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De in de jaren 80 gegraven greppeltjes, om het regenwater af te voeren en zo de
verzuring tegen te gaan, werkten niet afdoende omdat het water in en onder de kragge
sterk verzuurd was (ligging in infiltratiegebied).
De maatregelen op lokaal niveau (sloten, plaggen, biologische zuivering) en het vinden
van een middenweg in het inlaatregiem (niet teveel eutrofiëring maar ook niet een te
laag peil) beoogt het bereiken van mesotrofe omstandigheden en de bijbehorende
trilveenvegetaties. Ook wordt getracht om opnieuw mogelijkheden te scheppen voor
vroeger in het gebied voorkomende soorten.
Het maaibeheer en het verwijderen van opslag zorgen voor het vertragen van de successie en beogen biotisch herstel.

4.1.3 Monitoring
Wat is er gemonitord?
Er is in 1991 een monitoringsplan opgesteld (1992-1997). Jaarlijks wordt een verslag
gepresenteerd. De monitoring op standplaatsniveau vindt plaats door de onderzoeker
(Van Wirdum, van het IBN-DLO), op lokaal niveau door de beheerder en op regionaal
niveau door zowel de beheerder als door derden.
De basisvegetatiekaart uit 1987 leverde onduidelijkheden op met betrekking tot de
juistheid van de classificatie. Hierom is in 1992 de monitoring eerste fase gestart
waarbij van alle bevaarbare watergangen de water- en oevervegetaties met behulp van
indicatorsoorten (voor verzuring, verdroging, kwel en eutrofiëring) worden gekarteerd.
Het doel is het vastleggen van de uitgangssituatie. De uitvoering is op schaal 1:2500
met een Tansleyschaal.
Bij de monitoring tweede fase staat de monitoring van bepaalde processen toegespitst
op bepaalde beheersaspecten centraal. Hierbij zijn voor watervegetaties, trilvenen
(actueel en potentieel), veenheides en veenmoshooilanden, dotterbloemvegetaties,
glanshaverhooiland en biezeknoppen-pijpestrootjesverbond, bemeste percelen, en
voorheen intensief beweide en bemeste percelen zowel afzonderlijk indicatoren vastgesteld als een methode en intensiteit van opname (Staatsbosbeheer, 1991 en 1994).
In het kader van effect gerichte maatregelen worden de Stobbenribben en de Wobberibben door KIWA en IBN-DLO gemonitord.
Er is een hydrologisch meetnet met 8 meetpunten dat onderdeel is van het provinciale
meetnet. Er is een intensieve meting van het oppervlaktewater van eens in de twee
maanden. Staatsbosbeheer neemt de monsters en het Waterschap analyseert de chemische samenstelling. Gedurende een jaar zal in een gebied met verondersteld hoogveenontwikkeling de relatie boezemwater en waterstand onder de kragge bestudeerd worden door op drie punten peilbuizen te plaatsen.
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Met behulp van de grondwaterproef (pompproef) wordt nagegaan wat de ecologische
effecten van 'schoon' water zijn, de basissituatie moet zo vastgelegd worden. Het
waterschap zorgt voor de bemaling en het peilbeheer.
In 1990 zijn 8 pq's uitgezet en opgenomen, deze werden in 1992 niet terug gevonden
en daarom zijn er 12 nieuwe pq's uitgezet die in 1993 weer zijn opgenomen en in het
vervolg iedere 5 jaar worden opgenomen.
Daarnaast vindt een jaarlijkse intekening (10 opnames per jaar) van de indicatorsoorten
plaats (Van Aarle en Blokland, 1 994b en Anonymus, ?).
Door mensen van Staatsbosbeheer vindt monitoring van o.a. broedvogels en zoogdieren
plaats, ook is er een monitoringsplan gericht op waterplanten (Van Aarle en Blokland,
1 994b).

4.1.4 Resultaten en verwachtingen
Geef een (globale) aanduiding van veranderingen in hydro/ogie, bodem en vegetatie.
Door de lokale maatregelen (graven van sloten, langere aanvoerweg en aanvullende
beheersmaatregelen als plaggen, opslag verwijderen, maaien) is herstel opgetreden.
Nadat de sloot is gegraven is het peil gestabiliseerd en daardoor heeft een poikilotrofe
zone kunnen ontstaan.
De zuurgraad is afgenomen en er is sprake van herstel van een aantal oudere verdroogde trilvenen. Als gevolg hiervan is op sommige stukken het Schorpioenmos weer terug
(Van Aarle en Blokland, 1 994b).
Invloed van gebiedsvreemd water is enkel in de overgangszone van water naar land
waar te nemen en is gering.
Met de ontwikkeling van een 'kraggevreter' is het mogelijk geworden om de oorspronkelijke zetwallen met de erop voorkomende blauwgraslanden te behouden.
Grote delen van de rietvegetaties worden echter nog steeds bevloeid met gebiedsvreemd (voedselrijk en vervuild) water, waardoor een natuurlijke ontwikkeling uitblijft.
Er treden lokale eutrofiërings- en verzuringsverschijnselen op. (Van Aarle en Blokland,
1 994b).
Tot welk herstel hebben maatregelen geleid?
Over het geheel is er sprake van een positieve ontwikkeling.
Door het afnemen van de verzuring/ zure omstandigheden in met name de oudere
kraggen is er een herstel waar te nemen van deze kraggen. Er komen meer soorten en
soorten uit een jonger ontwikkelingsstadium voor. Ook is er sprake van herstel van een
aantal oudere verdroogde trilvenen. Volgens Op 't Hof is er zelfs in sommige stukken
een terugkeer van het Schorpioenmos waar te nemen.
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4.1.5 Beoordeling
Is er verhoging van de natuurwaarden opgetreden?
Er is nog steeds veel riet en 'rietteelt', en met name de rietteelt belemmert een natuurlijke ontwikkeling van de rietvegetaties.
De terugkeer van Schorpioenmos kan worden opgevat als belangrijke verhoging van
natuurwaarde. Ook het herstel van oude en verdroogde kraggen moet opgevat worden
als verhoging van de natuurwaarde.

4.1.6 Conclusies en aanbevelingen
Het voorkomen van karakteristieke trilveen vegetatie is gebonden aan de aanvoer van
lithoclien boezemwater, wat echter niet te geëutrofieerd mag zijn.
Over het geheel leiden de genomen herstelmaatregelen tot een positieve ontwikkeling.
Door de hydrologische maatregelen in combinatie met graven van sloten en afplaggen
treedt er weer gradiëntvorming op. Hierdoor is er een diverser milieu ontstaan en een
grotere variatie aan vegetatietypen, waaronder de toename van waardevolle karakteristieke vegetatietypen.
Bij de ontwikkeling van de Weerribben in de toekomst kan voor twee richtingen gekozen worden. Allereerst kan de huidige tendens van een kunstmatig cultuurlandschap
worden voortgezet of er kan gestreefd worden naar een zelfregulerend moerassysteem,
met eventueel hoogveenontwikkeling.

4.1.6 Gegevensbronnen
Van Aarle, I.M.J.R. en K. Blokland, 1994; Interview 6 oktober 1994 met de heer P. op
't Hof
Jalink, M.H., 1991; Effectgerichte maatregelen tegen verzuring van natte schraallanden, prae-advies Stobbenribben, SWO 91.259, KIWA
Jalink, M.H., 1991; Effectgerichte maatregelen tegen verzuring van natte schraallanden, prae-advies Wobberibben, SWO 91.258, KIWA
Staatsbosbeheer, 1991; Monitoring in de Weerribben, programma 1991-1996, SBB
regio 6 intern-rapport
Staatsbosbeheer, 1 994; Monitoring 1993 Nationaal park De Weerribben, regio Overijssel

Weerribben
Van Wirdum, G., 1991; Vegetation and hydrology of floating rich-fens. Proefschrift.
Datawyse, Maastricht
Westhoff, V., P.A. Bakker, C.G. van Leeuwen en E.E. van der Voo, 1971; Wilde
planten, flora en vegetatie in onze natuurgebieden, deel 2: het lage land, Vereniging tot
behoud van natuurmonumenten in Nederland
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Duinen

5.1

Griltjeplak

5.1.1

Terrein

Object:

Griltjeplak, in natuurreservaat de Noordvaarder, Terschelling

Beheerder: SBB
Oppervlak: ongeveer 10 hectare
Terreintype: vochtig tot natte duinvallei
Probleem:
verzuring, eutrofiëring, verruiging
Oorzaak:

complex van met elkaar interfererende ingrepen (waterwinning, ontwatering, atmosferische depositie, stuwen, bebossing, Kroons'polders)

Maatregelen: aanleg stuwen, verlagen drainage basis, verminderen waterwinning,
verwijderen van rietkraag en organisch sliblaag, plaggen
Kenschets
Griltjeplak is een natte duinvallei gelegen in het natuurreservaat De Noordvaarder, in het
noordwesten van Terschelling (figuur 1).
Het Griltjeplak is tussen 1 800 en 1 850 ontstaan, door afsnoering van een strandvlakte
tijdens duinvorming. Daarna is de primaire duinvallei verder uitgestoven, waardoor een
semi-permanente duinplas is ontstaan (Zonneveld, 1993 en Bellemakers et al., 1993).
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Figuur 1 Ligging van Griltjeplak

Vegetatie
Wanneer de huidige vegetatie met de vroegere vergeleken wordt dan valt op dat er in
het noordelijke deel van de vallei nauwelijks iets is veranderd, terwijl aan de zuid- en
oostkant grote delen van de vegetatie zijn dichtgegroeid met Riet (figuur 2). In figuur 3
wordt de successie van de vegetatie weergegeven, deze wordt gekoppeld aan de
vochtigheid van het gebied, de mate van buffering in het wortelmilieu en de mate van
ophoping van organisch stof. Hierbij valt op dat de huidige vegetatie zich in het eindstadium van de ontwikkeling bevindt. Dit komt voornamelijk omdat het basenrijke grondwater de wortelzone niet meer kan bereiken, daarnaast is de afname van de dynamiek
een belangrijke factor. In het zuidelijke deel was rond 1940 een goed ontwikkelde
Knopbiesvegetatie was. Rond 1950 was deze echter al tot de valleirand teruggedron-
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gen en in 1961 was enkel nog de natte vorm aanwezig. In de jaren zeventig is deze
vegetatie en de voor de Knopbiesgemeenschap kenmerkende soorten vervangen door
een vegetatie met kleine zeggesoorten, Riet, Kruipwilg en gagelstruwelen. Aan de
noordwestzijde heeft zich daarentegen een kruipwilg-gagelstruweel gevestigd, met aan
de noordzijde een overgangszone naar een Lisdoddeveld (Zonneveld, 1992 en 1993 en
Bellemakers et al., 1993).
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Figuur 2 Globale vegetatiekaart 1988
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Figuur 3 Ontwikkeling van de valleivegetatie

Hydro/ogie
Griltjeplak was vroeger een kwelvallei die gevoed werd door kaikrijke grondwaterstromen. Mede door de drinkwaterwinning (vanaf 1957 waarbij de winning vanaf 1978 is
gehalveerd) is deze stroom dieper komen te liggen of van richting veranderd. Oorspronkelijk was er een grondwaterstanddaling van 20-70 cm, later is dit teruggebracht tot
een daling van 10-35 cm. Hierbij is de verlaging het grootst in het zuiden, het dichtst bij
de waterwinning (Zonneveld, 1993).
Hierdoor is een verlaging van de grondwaterstand opgetreden. Ter compensatie hiervan
zijn dammen en stuwen aangelegd. Deze hebben er toe geleid dat het gebied een
infiltratiegebied is geworden. Diep grondwater kan onder de huidige omstandigheden
(infiltratiegebied) niet uittreden. Er is enkel aanvoer van kalkrijk water via ondiepe lokale
grondwaterstromen mogelijk. Het vastgehouden regenwater leidt tot verzuring terwijl
het basische water wordt weggedrukt.
Gegevens over de oppervlaktewaterkwaliteit duiden de laatste decennia op eutrofiëring
atmosferische depositie. Deze leidt tot een verlaging van de pH, waardoor verschillende
afbraakprocessen sterk geremd worden. Hierdoor ontwikkelden zich nutriëntrijke organische sliblagen. Voorheen was het water echter voedselarm en was er een behoorlijke
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buffercapaciteit aanwezig (Bellemakers et al., 1993 en Cals, 1992). De opslag van
organisch materiaal op de bodem verhindert het spontaan optreden van deze plantensoorten uit het Oeverkruid en Dwergbiezenverbond welke karakteristiek waren voor het
natte gedeelte van de vallei.
In tabel 1 is een overzicht gegeven van de bedekkingsgraad en het voorkomen (volgens
de Braun-Blanquetschaal) van de verschillende plantesoorten in diverse jaren (Bellemakers et al., 1993). In de loop van de tijd is een duidelijke verschuiving in de soortensamenstelling waar te nemen. Ook valt te zien dat het aantal soorten de afgelopen jaren is
toegenomen.

Overzichl von de obundonlies volgens de Broun-t3lanqueischool van plantesootten in hei
Grifijeplak. Opnamen 1939-1 968 naar Visser (1973); opnamen 1977 noor Sykora
(1978); opnamen 1984 noor von Gemer! & Moessen (1987); opnamen 1990 naar van
Beers & Kursijens (1991) en opnamen 1992 noor Koopmons & Nobben (in prep.)
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Tabel 1

-

Overzicht van ebundanties van plantensoorten in Griltjeplak

5.1 .2 Maatregelen
De historische maatregelen en ingrepen die in de loop van de tijd in het gebied of nabije
omgeving zijn gepleegd die van invloed zijn op abiotische omstandigheden zijn weergegeven in figuur 4.
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Figuur 4 Historisch overzicht van gepleegde ingrepen

In verband met de naaldbosaanplant is in 1909 het afwaterende duinbeekje vergraven,
dit heeft waarschijnlijk een verhoogde afwatering tot gevolg gehad.
In 1920 is tussen het Griltjeplak en het stroompje de Weeversdam aangelegd. Dit had
tot gevolg dat er opstuwing van water plaatsvond. Hierdoor is de vallei te lang nat
gebleven. Daarnaast is de grondwaterspiegel in de duinvallei gestegen door de vorming
van duinen rondom de vallei (Kroonspolders). Combinatie van deze factoren leidde tot
een afname van de dynamiek in de duinvallei.
Vlak naast de vallei in het zuiden zijn de pompputten voor de drinkwaterwinning gesitueerd. Hier wordt sinds 1957 drinkwater gewonnen. Om voor het waterverlies, als
gevolg van drinkwaterwinning en ontwatering ten behoeve van de naaldbosaanplant en
overige ontwateringssloten, te compenseren zijn dammen en stuwen aangelegd (Zonneveld, 1993 en Bellemakers et al., 1993). In 1978 is de winning gehalveerd. De hydrologie van de vallei is door al deze maatregelen sterk beïnvloed. Het kalkrijke grondwater
kan niet meer tot in de wortelzone doordringen (Zonneveld, 1989, 1992 en 1993;
Bellemakers et al., 1993 en Cals, 1992).
In 1989 is een proefstrook geplagd waarin in 1990 Waterpunge, Oeverkruid (Littorella
un/flora), Ongelijkbladig fonteinkruid

(Potamogeton gram/neus),

Dwergzegge (Carex

oederi) en Ondergedoken moerasscherm (Ap/um inundatum) tot ontwikkeling kwamen.
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Deze veel belovende ontwikkeling heeft er toe geleid om de maatregel over een grotere
oppervlakte uit te voeren.
Welke herstelmaa tregelen zijn (recent) uitgevoerd?
In 1991 is in het kader van effectgerichte maatregelen de organische sliblaag van de
plas tot op de minerale zandbodem verwijderd (Bellemakers et al, 1993; Bobbink et al.,
1993 en Cals, 1992). De Weeversdam is opengebroken en er is een regelbare stuw met
schotbalken geplaatst opdat het waterpeil weer beheerd kan worden en ophoping van
regenwater kan worden voorkomen.
Wat waren de beoogde effecten?
De EGM-maatregel was bedoeld om het voorkomen van plantesoorten uit het Oever kruidverbond en het Dwergbiezenverbond weer mogelijk te maken.
Met de genomen maatregelen is getracht om de duinplas weer tot een semi-permanente
plas te maken, met een vochtig, nutriëntarm en kalkrijk milieu. Daarnaast werd beoogd
om de kwel van kalkrijk water in de hoger gelegen delen te stimuleren. Deze zou nieuwe ophoping van organisch materiaal en eutrofiëring kunnen beperken en daarmee de
verruiging en het een in hoog tempo dichtgroeien van de plas. Zoals uit de plagproef
van 1989 bleek zou herstel van het oeverkruidverbond en het dwergbiezenverbond
weer mogelijk moeten zijn (Zonneveld, 1993; Bellemakers et al., 1993; Cals, 1992 en
Bobbink et al., 1993).
Welke interfererende maatregelen zijn in de loop van de tijd gepleegd?
Zoals hierboven reeds is aangegeven hebben de ontwatering en aanleg van het bos
hebben geleid tot een verlaging van de grondwaterstand (figuur 4). Aanleg van de
Kroon polders in 1920 aan de westzijde van het Griltjeplak de Kroon polders leidde ertoe
dat de vallei van een buitenvallei tot een binnenvallei werd veranderd. De hiermee
gepaard gaande opstuwing kan geleid hebben tot een vergroting van de aanvoer van
basenrijk grondwater in de vallei.
De waterwinning (1 957) heeft ertoe geleid dat de grondwaterstand gedaald is (de
onttrekking was in 1978 toegenomen tot 400.000 m 3 per jaar en is in de jaren 80
teruggebracht tot 190.000 m 3 per jaar).
De aanleg van de Weeversdam en andere stuwen waren bedoeld om te compenseren
voor de verlaging als gevolg van de winning en ontwatering. Deze hebben tot een grote
vernatting geleid, waarbij met name regenwater in het gebied werd vastgehouden. Het
resultaat van al deze met elkaar interferende maatregelen was uiteindelijk negatief.
Door de recente verwijdering van stuwen en dammen opdat er weer natuurlijk kan
worden afgewaterd is dit probleem opgelost. Of hierdoor de lokale basenrijke kwelstroom weer in voldoende mate en blijvend terugkeert is nog de vraag.
Er is echter nog geen compensatie voor het afvangen van de basenrijk kwelwater door
de waterwinning. Voor positieve ontwikkelingen van de vegetatie zal waarschijnlijk de
waterwinning verder verminderd moeten worden (Bellemakers et al., 1993, Cals, 1992
en Bobbink et al., 1993).
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5.1.3 Monitoring
Wat is er gemonitord?
In het kader van effect gerichte maatregelen (EGM) wordt met name het afgeplagde
gedeelte van het Griltjeplak onderzocht. Voor en na de genomen afplagmaatregelen zijn
er driemaandelijks monsters genomen van het water en de bodem. Ook zijn er vegetatiekaarten en stippenkaarten gemaakt van een aantal soorten (Bellemakers et al.,
1993).
Zowel in 1988 als 1993 is de vegetatie beschreven terwijl er een oude beschrijving van
de vallei is gemaakt door Westhoff (Westhoff & van Oosten, 1991).

5.1 .4 Resultaten en verwachtingen
Globale aanduiding van veranderingen
Na uitvoering van de effectgerichte maatregelen verschenen binnen een jaar verschillende soorten uit het oeverkruidverbond en het dwergbiezenverbond. Deze soorten zijn
Oeverkruid, Stijve moerasweegbree, Ongelijkbladig fonteinkruid, Waterpunge, Nitella
opaca en Dwergrus. Daarnaast zijn verschillende ondergedoken plantesoorten gevonden.
Deze ontwikkeling en gegevens over de waterkwaliteit duiden erop dat het kaikrijke en
bicarbonaathoudende water waarschijnlijk weer tot in de duinplas komt.
Tot welk herstel hebben maatregelen geleid?
De oudere ingrepen tezamen hebben ertoe geleid dat de kaikrijke (lokale kwel-) stroom
niet meer in de wortelzone kon doordringen. Het Griltjeplak werd een infiltratiegebied
waarin bovendien veel regenwater werd vastgehouden.
Door de recente EGM-maatregel echter kan ophoping van regenwater worden voorkomen. Onderzoeksresultaten duiden erop dat er door de effectgerichte maatregelen weer
kalkrijk, bicarbonaathoudend water in de duinplas komt (Bellemakers et al., 1993).
In tabel 2 is de chemische samenstelling van het water weergegeven, zoals dit in het
Griltjeplak is gemeten voor en na de effectgerichte maatregelen. Hieruit blijkt dat de
alkaliniteit, het calcium- en het magnesiumgehalte sterk zijn toegenomen. Dit wordt
veroorzaakt door de droogte van de jaren ten tijde van de maatregelen. De stijging van
het chioride-gehalte is te verklaren door indamping als gevolg van het tekort aan neerslag.
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Tabel 2 Waterchemw van het Griltjoplak

Na de effectgerichte maatregelen verschenen binnen een jaar verschillende soorten uit
het oeverkruidverbond en het dwergbiezenverbond. Na uitvoering waren er nog enkele
resten van het oorspronkelijke oeverkruidverbond aanwezig. De teruggekeerde soorten
zijn Oeverkruid, Stijve moerasweegbree, Ongelijkbladig fonteinkruid, Waterpunge en
enkele exemplaren van Nitella opaca en Dwergrus. Ook werden verschillende ondergedoken plantesoorten gevonden (Bellemakers et al., 1993 en Zonneveld, 1989).
Zijn er correlaties en causale verbanden af te leiden?
Een deel van de afname van de soorten uit het oeverkruidverbond kan verklaard worden
door opstuwing van water door de Weeversdam. Hierdoor blijft de vallei te lang nat en
is de dynamiek te gering voor handhaving van deze vegetatie in dit gebufferd gebied.
Daarnaast heeft ontwatering van de vallei (door drinkwaterwinning) geleid tot het
beëindigen van de kalkrijke kweistroom (in ieder geval in de wortelzone).
Onderzoeksresultaten duiden erop dat de optredende plantensoorten als gevolg van de
effectgerichte maatregelen direct het gevolg zijn van het weer tot in de wortelzone
kunnen doordringen van kaikrijk grondwater.
Voor langdurig herstel van de vegetatie vereist herstel van de hydrologische situatie
waarbij basisch grondwater weer tot in de wortelzone kan doordringen.
De toekomst zal moeten uitwijzen of dit ook permanent het geval is.
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5.1 .5 'Beoordeling'
Is er verhoging van de natuurwaarde opgetreden?
Na het plaggen en opschonen van de plas zijn weer soorten teruggekeerd die kenmer kend zijn voor jongere successiestadia en die duiden op de aanvoer van kalkrijk grondwater in de wortelzone. Aangezien dergelijke plantengemeenschappen worden vanuit
natuurbeschermingsoogpunt hoog gewaardeerd is er een belangrijke verhoging van de
natuurwaarde.

5.1.6 Conclusies en aanbevelingen
De genomen maatregelen voor enkele zeldzame plantengemeenschappen uit het instabiele duinmilieu werken erg positief uit (Bellemakers et al., 1993).
Na uitvoering van de effectgerichte maatregelen, waardoor de oorspronkelijke standplaatsfactoren weer in grote lijnen aanwezig zijn, keren een aantal soorten van het
oeverkruid- en het dwergbiezenverbond terug. De zeer snelle terugkeer kan mede
verklaard worden door het nog voorkomen van een stukje van de intacte verbonden in
de buurt.
Het is niet volledig duidelijk of de als gevolg van de effectgerichte maatregelen opgetreden verbetering permanent is. Het is de vraag of de nu voorkomende kalkrijke abiotische omstandigheden, waarop de vegetatie duidt, een herstel is van een voorheen
onderdrukte stroom of dat er sprake is van een tijdelijke aanvoer. Bijvoorbeeld doordat
het een stroom is die door een kalkrijk sediment voert dat is uitgeput (ontkalkt) of dat
kleine hydrologische veranderingen al kunnen leiden tot een verandering van stroomrichting waardoor het kaikrijke sediment niet meer wordt aangesneden. Om dit zeker te
weten is het noodzakelijk om zowel de regionale als de lokale hydrologie te kennen.
Waarschijnlijk kan alleen herstel van een voorheen onderdrukte stroom kan tot een
langdurig herstel van de vegetatie leiden. Indien de nu genomen maatregelen hiervoor
niet voldoende blijken te zijn zou een verdere terugdringing van de waterwinning hieraan kunnen bijdragen.
Voorlopig mag geconcludeerd worden dat verzuring van de vallei kan worden teruggedrongen door het verwijderen van stuwen en dammen opdat er weer natuurlijk kan
worden afgewaterd. Of hierdoor de lokale basenrijke kwelstroom zich voldoende heeft
kunnen herstellen moet de toekomst uitwijzen. Mogelijk is het noodzakelijk dat de
onttrekking van basenrijk grondwater door de drinkwaterwinning verder moet worden
teruggedrongen.
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Gezien de vele vragen die er nog zijn is het belangrijk een nader hydrologisch onderzoek
uit te voeren. Het is in ieder geval belangrijk om tenminste de ontwikkeling van vegetatie, hydrologie en bodem nauwlettend te volgen.
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5.2

Graf elijkheidsduinen

5.2.1 Algemene beschrijving
De Grafelijkheidsduinen zijn gelegen pal ten (zuid-)westen van Den Helder (kilometercoördinaten: 110-551). Figuur 1 geeft een overzichtskaart van het gebied. In het gebied
bevindt zich, direct achter de zeewering gelegen en aan alle zijden omsioten door lage
tot middelhoge duinruggen, een centraal complex van oorspronkelijk natte en vochtige
duinvalleien. Voor zover onder natuurbeheer, beslaat het geheel een oppervlakte van
ongeveer 80 ha (op een later tijdstip uit te breiden naar 100 ha). De beherende instantie
is het Noordhollands Landschap.
Vernatting van de door waterwinning verdroogde valleien heeft geleid tot een ernstige
verruiging ervan. Bij herstelwerkzaamheden in juli-oktober 1994 is in een groot deel van
de valleien de verruiging verwijderd en de humuslaag afgegraven.
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Figuur 1 Ligging van de Grafelijkheidsduinen.
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5.2.2 Wordingsgeschiedenis
De Grafelijkheidsduinen zijn te beschouwen als 'jonge' (dat wil zeggen: weer verstoven)
resten van oude eilandsduinen, die hun ontstaan danken aan ontwikkelingen ten
gevolge van de zeespiegelrijzing rond 1200.
Hierbij werden de oorspronkelijke, ongeveer
10 km meer westelijk liggende strandwallen overspoeld en doorbraakgeulen (onder
andere het Marsdiep en Heersdiep) en de eilanden Huisduinen en 't Oghe gevormd. Met
name het eerste strekte zich toen nog veel verder in noord-westelijke richting uit dan de
huidige kustlijn. Ten oosten van deze eilanden ontstond een uitgestrekt waddengebied
(zie figuur 2).
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Figuur 2 Ligging en omvang van duingebied in de Kop van Noord-Holland in het begin van de veertiende
eeuw (Bakker et al. 1 97gb, naar Schoon 1 972)
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In de volgende eeuwen verzandden de geulen ten zuiden van het Marsdiep weer -mede
gestimuleerd door de menselijk ingrijpen- waardoor de kustlijn weer gesloten werd. De
kusterosie als zodanig ging echter door (sinds 1 650 is de kust nog ruim een kilometer
teruggedrongen) en zo ook de overstuiving van het gebied achter de nu geheel verdwenen oude duinenrij. In dergelijke uit- en overstuivingsprocessen zijn ook de huidige
Grafelijkheidsduinen gevormd. Zij liggen nu op een (Duinkerke-)zandbodem met klei en
veen, die weer is afgezet op Hollandveen (Basisveen is afwezig). Op 5-8 meter -NAP
ligt in het Pleistoceen afgezet fijnzandig dekzand (Bakker et al. 1 979b).

5.2.3 Beheers- en gebruiksgeschiedenis
Verspreid in de Grafelijkheidsduinen zijn tot ongeveer 1940 valleien in hooiland-beheer
geweest. Om de wateroverlast te beperken, is rond 1 850 de Harmssloot gegraven die
het vertollige water naar de polder moest afvoeren. Verdroging van het gebied in latere
jaren leidde weer tot afdamming van deze sloot om waterverlies te beperken. Dit had
echter geen succes, zodat rendabele landbouw in het gebied steeds moeilijker werd en
uiteindelijk is opgegeven.
De Grafelijkheidsduinen zijn voorts lokaal gebruikt voor militaire doeleinden: zo zijn er in
de loop der jaren enkele schietbanen, oefenterreinen en bunkers aangelegd. Sinds 1 855
tot onlangs is er drinkwater gewonnen, waartoe ondermeer waterwinkanalen zijn
aangelegd. In het zuiden grenzen de Donkere Duinen aan het gebied, waar in jaren 20
en 30 naaidbossen zijn aangeplant die nu gebruikt worden voor recreatie-doeleinden.

5.2.4 Beschrijving van het ecosysteem
Het zand in de Grafelijkheidsduinen is kalkarm (echter niet zozeer als gebruikelijk in het
Duindistrict): volgens Ten Haaf (mond. meded.) ligt het kalkgehalte op ongeveer 1,5 %,
wat meer is dan in het Zwanewater, en vergelijkbaar met Texel. Volgens Bakker et al.
(1979b) komt echter alleen nabij de zee kalkhoudend zand, en kent het grootste deel
van de Grafelijkheidsduinen een laag kalkgehalte van enkele tienden van procenten. Ook
Bekius et al. (1976) spreken van kalkarme duinen.
Op 3 tot 7 m onder NAP is waarschijnlijk brak tot zout grondwater aanwezig, dat zich
echter onder een slecht doorlatende klei- veenlaag bevindt en dus geen rol speelt in het
de ecologie van het gebied. Vooral het zuidelijke deel van de centrale duinvalleien
worden oorspronkelijk beïnvloed door zoet freatisch water uit de omringende duinen,
dat tot het begin van deze eeuw vaak tot aan of boven het maaiveld stond. In het
noordelijke deel is van oudsher sprake van een wat drogere situatie (Bakker et al.
1 979a).
Volgens een beschrijving van Hoek en Redeke (1901) is er in het begin van deze eeuw
in gebied sprake van een goed ontwikkelde vegetatie van moerassige tot natte duinval-
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leien met schrale graslanden, vochtige hei, kalkmoerassen en rietland. Tabel 1 geeft een
lijstje van de (meer bijzondere) soorten die door hen zijn aangetroffen.

Tabel 1

Enkele (min of meer) bijzondere, door Hoek en Redeke (1901) aangetroffen hogere plantesoorten
van vochtige schrale graslanden, vochtige heide, kalkrnoerassen en rietland. Al deze soorten zijn,
onder andere volgens gegevens van Bakker et al. 0 979b) in de jaren zeventig verdwenen of sterk
achteruitgegaan. De opmerkingen achter de soortsnaam zijn ontleend aan Hoek en Redeke en
gelden dus voor het begin van deze eeuw.
Apium inundatum
Caitha palustris
Carex acuta
Carex diandra
Carex echinata
Carex flacca
Carex pulicaris
Cerex trine4rvis
Centaurium littorale
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza maja/is
Drosera rotundifolia
Echinodorus ranunculoides
Epipactis palustris
Equisetum limosum (=?)
Eriophorum angustifolium
Genista tinctoria
Gen tianella amarella
Gymnadenia conopsea
Hippurus vufgaris
Uparis loeselii
Listera ovata
Men yanthes trifoliata
Ophioglossum vulgatum
Orchis morio
Oxycoccus macro carpos
Parnassia palustris
Pedicularis palustris
Pedicularis sylvatica
Pyrola minor
Pyrola rotundifolia
Plafanthera bifolia
Potentilla palustris
Radiola linoides
Ranunculus Fin gua
Sagina nodosa
Scirpus setaceus
Schoenus nigricans
Vaccinium uliginosum
Valeriana dioica

algemeen op moerassige plaatsen

algemeen

algemeen in de valleien bij de schietbaan

vrij algemeen op vochtige plekken
zeldzaam
zeldzaam in duinvalleien
zeer zeldzaam in duinvalleien
in vochtige duinvalleien, vnl tZv schietbaan

algemeen
algemeen

algemeen op vochtige plekken
vrij algemeen in de valleien
zeldzaam

in vochtige duinvalleien tZv Harmsloot

5.2.5 Oorzaken en gevolgen van verdroging
Al in 1855 is er in de Grafelijkheidsduinen een begin gemaakt met drinkwaterwinning.
Dit gebeurde via winningskanalen uit het freatisch water (het grondwater in de watervoerende pakketten is brak tot zout en hiervoor dus ongeschikt). Figuur 3 geeft een
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overzicht van de locaties van deze kanalen en van de effecten van de winning op het
peil tot 1953.
Aanvankelijk was er slechts sprake van een geleidelijke daling van het grondwaterpeil.
In 1901 waren er zeker nog goed ontwikkelde natte valleien (Hoek en Redeke, 1901).
De effecten in de zin van 'echte' verdroging zijn, onder andere door toename van de
grondwateronttrekking, pas sinds enkele decennia goed merkbaar geworden. Ondanks
de -beperkte- stijging ervan door de afdamming van de Harmssloot was de grondwater stand in 1953 in grote delen van de valleien in de Grafelijkheidsduinen minstens 2
meter lager dan in 1901.
In de zeventiger jaren had het gebied al hoofdzakelijk een
droog karakter gekregen, en resteerde er slechts een enkele natte en vochtige vallei
(Bakker et al. 1 979b)
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Figuur 3 Ligging van de winningskanalen ('winningsmiddelen') en de grondwaterstandsdaling tussen 1901
en 1953 in het duingebied bij Den Helder. Ontleend aan Bakker et al. 1 979b

Naast de winning van drinkwater zijn er nog enkele andere verdrogingsoorzaken aan te
wijzen, die echter wat effecten voor de Grafelijkheidsduinen als zodanig betreft bij de
eerste in het niet vallen. Zo is er door de aanleg van de Harmssloot in de vorige eeuw
waarschijnlijk enige verdroging opgetreden, en is door de bosaanplant in de Donkere
Duinen de grondwaterstand in omgeving ervan gedaald met (maximaal) 1 meter.
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Volgens Bakker et al. (1979b) kan de kustafslag niet als verdrogingsoorzaak aangeduid
worden. Een beschermende bitumen- en basaltlaag die sinds 1956 op een deel van
buitenste duinenrij is aangebracht, verhindert immers afstroming van het grondwater en
veroorzaakt stuwing ervan.
Door de verdroging is vooral in de lager gelegen, nog wat nattere delen van de valleien
een humuslaag van een halve meter dikte gevormd; in de droge delen was deze laag
minder dik. Een groot aantal van de soorten die Hoek en Redeke in 1901 hadden
aangetroffen waren in de jaren zeventig verdwenen of sterk achteruitgegaan. Het
betreft hier vooral soorten van vochtige schrale graslanden, vochtige hei, kalkmoerassen en rietland, die zijn vervangen door verruigingssoorten als Duinriet.
Op sommige plaatsen konden vegetaties en soorten van natte omstandigheden het niettemin nog volhouden. Zo melden Bekius et al. (1976) van een gebied in het zuiden van
de Grafelijkheidsduinen, dat vroeger (zeer) vochtig en uitzonderlijk rijk moet zijn geweest, ook in de zeventiger jaren nog een waardevolle vegetatie ('een van de laatste
vochtige duinvalleien in het kalkarme Waddendistrict op het vasteland'). Hierin kwamen
(elementen uit) het Junco baltici-Schoenetum nigricantis, Pyrolo-Salicetum, CirsioMolinietum, Ericetum en Polypodio-Empetretum nog voor.
Grenzend aan deze vallei, in de Harmsloot en omgeving, werden Wateraardbei, Gagel,
Blauwe zegge, Kantig hertshooi, Dotterbloem nog aangetroffen, en in een nabijgelegen,
tot grondwater uitgestoven duinpan met stagnerend water Dwergvlas, Late zegge,
Egelboterbloem, Waternavel, Tormentil, Duinrus, Pitrus, Zomprus, Hondsviooltje en tot
voor enkele jaren daarvoor ook nog: Oeverkruid, Spaanse ruiter, Kantig hertshooi en
Duizend knoop-fonteinkruid.

5.2.6 Herstelmaatregelen
Om louter technische redenen, en niet als beheersmaatregel, is de waterwinning in
1980 in één keer gestopt. In verband met de hierdoor optredende wateroverlast voor
omwonenden is echter nog herhaaldelijk water opgepompt. In 1986 is een drainagesysteem aangelegd waardoor de overlast op de plaatsen waar dit speelde is opgelost.
Sindsdien is het herstel van het grondwaterpeil in de rest van Grafelijkheidsduinen
permanent.
In het hele terrein is sprake van een aanzienlijke vernatting, in de lagere delen met 40
cm tot aan en boven het maaiveld (Ten Haaf en Bakker 1986). Deze peilstijging van het
relatief kalkrijke grondwater leidde -ook in het kalkarme zand- tot een versnelde mineralisatie van de humuslaag, en vervolgens eutrofiëring en verruiging van nagenoeg het
hele terrein. Deze effecten werden nog vergroot door de, zeker in de eerste periode
optredende, versterkte peilfluctuaties, waardoor een goede zuurstof-voorziening verze-

kerd was.
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Op een aantal plaatsen ontstonden aanvankelijk massale Duinrus-velden. Deze werden
echter na korte tijd vervangen door zeer soortenarme ruigten met Kruipwilg, Braam
(Rubus fruticosus) en Duinriet. In de natte delen ontwikkelden zich meer dan manshoge
ruigten met Kruipwilg, Duinriet, Riet en Grauwe wilg en in mindere mate Riet, Oeverzegge, Rietgras en Galigaan (deze laatste soort was er overigens ook vôÔr de vernatting). In deze ruigten heeft zich later ook Veenwortel uitgebreid tot een massale aanwezigheid in 1993.
Aan de randen van deze vegetatie vestigden zich verspreid ook Duinrus, Drienerf- en Zwarte zegge (Louman en Slings 1990).
Plaatselijk handhaafde Duinrus zich en breidden soorten als Wateraardbei, Egelboterbloem en Tormentil zich uit. Op de spaarzame (door begrazing) opengebleven stukjes
verschenen wat later soorten als Late zegge, Moeraskartelblad, Verf brem, Hondsviooltje
en zeer lokaal Dwergvlas.
Onder andere omdat in de drogere delen de humuslaag minder dik was, is hier de
(eutrofiëring en) verruiging beperkt gebleven. Omdat hierdoor ook de toegankelijkheid
voor de grote grazers beter was, zijn de begrazingseffecten in de vegetatie-patronen er
duidelijker te zien.
Om het eerste en meest in het oog lopende effect van de vernatting, een sterke verruiging, enigszins terug te dringen, wordt het hele gebied sinds 1 986/87 begraasd door
zes Schotse Hooglanders, en sinds 1993 bovendien door vier pony's. Dit bleek echter
geen afdoende oplossing van het verruigingsprobleem te kunnen zijn.
In de zomer en herfst van 1994 is men vervolgens overgegaan tot het grootschaliger
verwijderen van organisch materiaal. Vooral in de natte en vochtigere delen van de
Grafelijkheidsduinen is hiertoe de humuslaag en de verruigde vegetatie tot op het
minerale zand afgegraven, waarbij het oorspronkelijke reliëf zoveel mogelijk gevolgd is.

5.2.7 Conclusies en aanbevelingen
In hydrologische zin is de -niet als zodanig bedoelde- maatregel zeer effectief geweest:
een snelle en radicale stijging van het grondwaterpeil was immers het gevolg. Voor de
ontwikkeling van de natuurwaarde geldt dit bepaald niet. De zeer snelle vernatting met
kalkrijk grondwater, de peilfluctuaties daarvan en de aanwezigheid van een dikke
humuslaag hadden een sterke mineralisatie en vervolgens eutrofiëring tot gevolg,
ondanks het feit dat het duinzand ter plekke (vrij) kalkarm is.
Van een terugkeer van de oorspronkelijk vegetatie is tot nu toe dan ook weinig sprake
(hoogstens van een kleine verbetering in het soortenspectrum) maar wel van verruiging.
De effecten van de vernatting in termen van natuur- (vegetatie-)waarde zijn dan ook
nog zeer gering, volgens sommigen zelfs minder gunstig (Ellers 1992).
5.2.8 Het volgen van de ontwikkelingen
Van 'echte' monitoring van de ontwikkelingen is geen sprake: er zijn slechts enkele
inventarisaties en metingen uitgevoerd in verschillende contexten. De verzamelde
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gegevens liggen verspreid opgeslagen, o.a. bij de Provincie Noord-Holland als inventarisaties uit (ongeveer) 1980 en 1987.
De meetgegevens van de waterkwaliteit bevinden zich misschien bij PWN.
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Zeepeduinen
5.3

Zeepeduinen

5.3.1

Inleiding

De Zeepeduinen is een complex van duinvalleien, gelegen op Schouwen (km-coördinaat
39-413 en omringende), met een totale oppervlakte van ongeveer 100 ha. Sinds 1983
is het terrein in eigendom van en wordt het beheerd door Natuurmonumenten. Veel van
het onderzoek ter plekke is gedaan door medewerkers van PWS-Zeeland, met name J.
Beijersbergen.

5.3.2 Wordings-, beheers- en gebruikgeschiedenis
De Zeepeduinen zijn een onderdeel van een omstreek de twaalfde eeuw overstoven oud
duinlandschap. Rond 1 750 raakte het zelf weer overstoven, met uitzondering van het
oostelijke deel. Daar, ter plekke van de huidige valleien, was sprake van uitstuiving tot
op het oude zand, soms tot op het freatisch water (zie figuur 1).
Zeer lange tijd is het gebied in particulier eigendom geweest van de Heren van het
Kasteel van Haamstede, die het in 1983 verkochten aan de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten. Tot de zestiger jaren zijn de Zeepeduinen op een extensieve,
weinig veranderde manier gebruikt als weidegrond voor rundvee. Van akkerbouw op
enige schaal is hier nooit sprake geweest.
Toen het gebied zijn agrarische functie verloor hebben in de valleien processen als
spontane verstuiving de vrije ruimte gekregen. Niettemin zijn grote delen van het gebied
daarna verruigd (met boomopslag dan wel Duinriet en Pijpestrootje), onder andere
doordat er geen begrazing meer plaatsvond.
De omringende hoge duinen zijn de natuurlijke processen wel beperkt: zij zijn vastgelegd. Onder andere met het oog hierop is het duinmassief dat aan de westzijde van de
Zeepeduinen ligt, in Rijksbezit, tussen 1923 en 1941 bebost.
In 1930 is men begonnen met drinkwaterwinning uit het gebied ten westen van de
Zeepeduinen, in later jaren aanzienlijk geïntensiveerd ten behoeve van de recreatie. In
1978 werd de winning gehalveerd en vervangen door infiltratie.
Na aankoop van de Zeepeduinen door Natuurmonumenten is het gevoerde beheer
grotendeels op gelijke voet voortgezet. Alleen werd er nu op een selectieve manier
gemaaid in de lage delen van enkele vochtige valleien, om de waardevolle vegetatie
daar te behouden.

5.3.3 Beschrijving van het ecosysteem
De Zeepeduinen vormen een uitgestrekt complex van vochtige en natte duinvalleien met
actieve verstuivingen, omringd door vrij jonge en oudere duinen.
De bodem bestaat uit relatief kalkarm zand, met een primair kalkgehalte van 1-2%.
Elders in Duindistrict kan het kalkgehalte op 8-10% liggen, zodat de Zeepeduinen
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iritermediair zijn tussen het Duin- en het Waddendistrict, en vergelijkbaar met het
relatief kaikrijke Schiermonnikoog.
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Figuur 1 Ligging van de Schouwse duinen en de Zeepeduinen daarbinnen. Uit Beijersbergen 1990

190

Zeepeduinen
Niettegenstaande dit lage primaire kaikgehalte is de bodem op Schouwen tot op zeer
lage Ca-waarden gebufferd (volgens Louman 1989 onder andere door de geringe ontkalkingsdiepte). Het omslagpunt naar verzuringsgevoeligheid blijkt hier te liggen bij 0,05%
CaCO3. In de Zeepeduinen is dan ook bij een CaCO3-gehalte van 0,1 % nog sprake van
pH 6-8. Aan de randen van de valleien is dit gehalte bovendien aantoonbaar hoger,
zodat het verzuringsrisico hier nog kleiner is.
Doordat de Zeepeduinen enigszins in de luwte liggen van de hoge, vastgelegde duinenrij
in het (noord-)westen, is de inwaai van vers, Ca-rijker zand hier beperkt. Bovendien
vermindert deze inwaai verder naar het oosten. Uitloging is dan ook in de Zeepeduinen
een belangrijk fenomeen. Duindoorn- en Kruipwilg-struwelen komen daardoor weinig
voor in met name de grote valleien. Meer in het noorden speelt inwaai wel een rol van
betekenis, en hier komt Duindoorn dan ook veel meer voor. Kruipwilg staat vooral aan
de rand van de vallei, omdat hier sprake is van enige zijwaartse inspoeling vanaf helling
van Ca-rijk materiaal.
In de ondergrond, op 0 m NAP, scheidt een afsluitende veenlaag (Hollandveen) van
ongeveer een halve meter dikte het eerste watervoerende pakket van het freatisch
water. Deze laag strekt zich onder het gehele gebied uit. De Zeepeduinen liggen bijna
geheel aan de oostelijke zijde van een waterscheiding.
De vallei-vegetatie is, vanwege de kalk-status, vergelijkbaar met die van het Waddendistrict: in uitblazingsvalleien (Pyrola-Sallcetum-)soorten als Klein wintergroen, Dwergvlas en Dopheide, en in primaire valleien Duinrus en Dwergbloem.

5.3.4 De oorzaak van de verdroging

Er zijn in feite drie oorzaken voor de verdroging: de drinkwaterwinning sinds 1930, de
bebossing ten westen van de Zeepeduinen tussen 1923 en 1941 en tenslotte de
ontwatering voor de landbouw (na 1953) van de binnenduinrand en de oostelijk van het
gebied gelegen polder.
De eerstgenoemde oorzaak is de belangrijkste. Aanvankelijk vond de waterwinning
alleen plaats in de Boswachterij ten westen van de Zeepeduinen. Sinds 1967 is zij
echter onder invloed van de toenemende recreatie aanzienlijk geïntensiveerd en uitgebreid tot aan de oostgrens met polder. Het is gebleken dat de winning amper met
onderzoeken (naar locaties of te winnen hoeveelheid) is voorbereid.
Door de relatief grote afstand tot de winputten en het bos als zodanig, en zeker ook
door de veenlaag boven het watervoerende pakket waaruit gewonnen werd, waren de
effecten lange tijd beperkt. De geleidelijke verdroging was in de Zeepeduinen werd pas
na 1960 merkbaar. Tot die tijd was er tenminste lokaal nog een rijk geschakeerde
vochtige duinvallei-vegetatie aanwezig.
Met name de geïntensiveerde winning leidde tot een veel grotere grondwaterstandsverlaging. Het gevolg hiervan was een aanzienlijke verdroging en verruiging van de
vegetatie, dit laatste onder invloed van de wellicht door een de goede buffering gestimuleerde mineralisatie. Deze verruiging verergerde doordat op gegeven moment de
begrazing werd stopgezet, en niet werd vervangen door bijvoorbeeld een maairegime.
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Tabel 1

Vegetatie-ontwikkeling in een PQ in de Zeepeduinen tussen 1978 en 1989,
de periode waarin de
wateronttrekking verminderde. Uit Beyersbergen 1990
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In verdroogde valleien werd het beeld bepaald door ruigten van Duinriet en door lage
Kruipwilg-heide met korstmossen. Aan de randen van de valleien groeide het Kruipwilgstruweel fors uit, met in de ondergroei veel soorten die goed bestand zijn tegen peilfluctuaties (zie tabel 6.12). Hoewel Pyrolo-Salicetum-vegetaties, zij het lokaal en rudimentair, aanwezig bleven, waren de zoete nat-vochtige valleien met deze verdroging
verdwenen.

5.3.5 Herstelmaatregelen
Naar aanleiding van de beschreven verdrogingseffecten is men in 1978 overgegaan op
infiltratie van Rijnwater (uit het Haringvliet) in twee vijvers in de Boswachterij. Hierdoor
werd het mogelijk de winning uit het 'eigen' grondwater te halveren (in nabije toekomst
volgt nog een halvering). De infiltratie in de oostelijke van de twee vijvers is uit efficiëntie-overwegingen inmiddels weer gestopt, zodat alleen de westelijke nog als infiltratievijver wordt gebruikt.
Omdat een herstel van de oorspronkelijke natte duinvallei-vegetaties uitbleef, is men in
1986 overgegaan tot aanvullend beheer. Dit bestond uit het plaggen van enkele duinvalleien tot op minerale zand en het lokaal stimuleren van verstuiving. Ook is achterstallig onderhoud gepleegd door maaien en kappen, terwijl later ongeveer 100 Shetlandpony's zijn ingeschaard.

5.3.6 De effecten van de herstelmaatregelen
De wijziging in de waterwinningsstrategie heeft geleid tot een sterke verhoging van de
grondwaterstand in de Zeepeduinen, lokaal zelfs tot langdurige en permanente inundaties, en tot een vermindering van de peilfiuctuaties. Zeer snel na maatregelen steeg het
grondwaterpeil met 60-80 cm, en was al na een jaar (1979) weer op het 'oude' niveau;
het heeft zich nu op het niveau van 1962 gestabiliseerd (zie figuur 2).
De oorzaak van de stijging is in feite tweeledig. Enerzijds heeft de afname van de
winning uit het grondwater gezorgd voor een grotere watervoorraad. Anderzijds is de
gradiënt naar zee door de infiltratie van het Rijnwater minder steil geworden, waardoor
de afstroming vanuit de Zeepeduinen is verminderd.
Doordat de infiltratie bovendien -onbedoeld en dus toevallig- aan andere zijde van de
waterscheiding plaatsvindt, stroomt treedt het overtollige infiltratiewater uit naar zee
(ten westen en zuiden van de Boswachterij) en niet naar de Zeepeduinen. Het effect
van de infiltratie op de waterkwaliteit in de Zeepeduinen is hierdoor beperkt gebleven.
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Figuur 2 Freatische grondwaterstanden onder invloed van verminderde onttrekking
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verschillen in neerslag in de Zeepeduinen. Uit Beyersbergen (1990)

De valleien zijn overal minimaal vochtig geworden, en staan lokaal zelfs een groot deel
van het jaar onder water. Ook al was er in de Zeepeduinen sprake van weinig humus,
toch was ook nu weer de verruiging aanvankelijk aanzienlijk: de staande droge vegetatie
verdronk en ging mineraliseren. Door deze mineralisatie en mogelijk ook door de onder
invloed van de hogere grondwaterstand afgenomen kaikrijke kwel uit de omliggende
duinen, de buffercapaciteit van de bodem verminderd (Beijersbergen 1990).
Met plaggen wordt niet alleen het organisch materiaal maar ook de uitgeloogde laag
verwijderd en zo de meer kaikhoudende bodemlaag blootgelegd. Het herstel van de
buffercapaciteit wordt hiermee bevorderd.
Ook het uitstuiven, weer mogelijk gemaakt door de verruiging te verwijderen, lijkt een
dergelijk effect te hebben.
Uitstuiving tot op het grondwater vindt hier nu vaak plaats, ook al liggen de Zeepeduinen ver uit de kust. Deze schijnbare tegenstrijdigheid kan volgens Beijersbergen (mond.
meded.) verklaard worden door de grote dimensies van het uitgestrekte duin-complex.
In 1988 was een grote secundaire vallei al plaatselijk tot op het grondwater uitgeblazen.
Overigens zijn er in het gebied ook enkele in 1976 uitgeblazen windkuilen, die sinds de
stijging van het peil permanent water bevatten. In zulke stuifkuilen met permanent
water is dit water eutroof; ze fungeren namelijk als een bezinkingsput voor de nabije
omgeving. Duinmeren zijn dan ook nooit zo waardevol (zie ook Londo 1985).
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De verruiging, nog bevorderd door de eerst toegenomen fluctuaties, uitte zich ondermeer in dikke pakketten Drepanocladus (Gewoon sikkelmos) die lokaal de vegetatie van
Kruipwilgen volledig overwoekerden. Deze situatie is lange tijd zo gebleven. Elders is
Kruipwilg waar deze soort door verdroging dominant was geworden, na vernatting al
snel weer verdwenen.
Door de verruiging die er ten tijde van de vernatting al (nog) was, ontbraken voor de
soorten van de laagstgelegen (wel door maaien van verruiging vrijgehouden) plaatsen bij
de stijging van het grondwaterpeil de uitwijkmogelijkheden. Na 1986 is de verruiging op
enkele plaatsen (met name in de vochtige valleien als de Wulpen- en Stofzaadvallei)
tegengegaan door middel van plaggen. Dit leidde eerst tot snelle uitbreiding van pioniers
en grassen, en meer in het bijzonder op incidenteel droogvallende tot dominantie van
ondermeer Samolus valerandi, Myosotis laxa en Chenopodium rubrum. Spoedig kwamen ook de voorboden van het Schoenetum: eerst de meer pionier-achtige (als Sagmna
nodosa, Centaurium fittorale).

De meer typerende soorten kwamen echter pas na

ongeveer tien jaar. Deze zullen voor een groot deel via dispersie hierheen zijn gekomen:
uit de Verklikkerduinen, Grevelingen (zeker ook via de vogeltrekrouten).
De regeneratie gaat het snelst waar de vegetatie juist onder invloed van het grondwater
is komen te staan (mesoserie; bij de hygroserie is het werkelijke herstel minder snel).
Waar een vallei maximaal vochtig blijft (of slechts zeer korte winter-inundaties kent),
komen de 'leukere' soorten van de kalkarme duinen (terug): Scirpus setaceus, Dactylorhiza incarnata, Epipactis palustris.
In nog wat drogere omstandigheden is in de Zeepeduinen een opbloei gevolgd van
vegetaties van het Pyrolo-Sailcetum met soorten als de hier typisch kortblijvende
Kruipwilg, maar vooral ook Pyrola minor en Monotropa hypopithys hypophegea, begeleid door bijvoorbeeld Listera ovata. Dit gebeurde echter alleen in de paar valleien waar
dergelijke vegetaties als zodanig (rudimentair) steeds aanwezig waren gebleven. Deze
bijzondere soorten moeten opgekomen zijn uit een zaadbank of het betreft nakomelingen van onopgemerkt gebleven eenlingen: van elders in de wijde omgeving zijn ze
immers niet bekend.

5.3.7 Conclusies en aanbevelingen
Het blijkt bij planning van regeneratie essentieel, van te voren een waterbalans van het
betreffende gebied op te stellen om de effecten van vernatting beter te kunnen voorzien
en sturen.
Uit een dergelijk onderzoek vooraf bijvoorbeeld blijken dat het nodig is om v66r de
vernatting te plaggen en ruigte te verwijderen. Zo kan voorkomen worden dat een
eventueel aanwezige humuslaag gaat mineraliseren, waardoor verruiging de overhand
kan gaan nemen.
Ingrepen als deze werken alleen bij een flinke oppervlakte; in andere gevallen is er te
veel sprake van ruis en verstoringen door dynamiek aan de terreinranden.
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Grondwateronttrekking zou (met behulp van vergunningverlening als instrument) beter
'genuanceerd' plaats kunnen vinden: met seizoensdifferentiatie, en rekening houdend
met droge/natte jaren.
Valleiranden bieden (althans op Schouwen) door buffering en hydrologie de beste vestigingsmogelijkheden voor bijzondere vegetaties (valleibodems zijn iets minder gebufferd,
maar vooral vaak te nat). Op die randen moet dus de meeste aandacht gericht worden.
Het belang van plaggen en stuiven in verband met het 'hernieuwen' van het kalkgehalte
en dus de buffering is duidelijk gebleken.

5.3.8 Volgen van de ontwikkelingen
In 1978 is een vegetatieonderzoek gestart met een aantal pq's naar aanleiding van de
veranderingen in de waterwinning. De pq's worden nog steeds jaarlijks door Beijersbergen gevolgd. Ook de hydrologie wordt vanaf 1978 -maandelijks- gevolgd met peilbuizen bij de pq's. Alle onderzoeksdata worden op het KIWA beheerd.

5.3.9 Gegevensbronnen
Beijersbergen, J., 1 990; Grondwaterbeheer en regeneratie in de duinen van Schouwen.
In Koerselman, W., M.A. den Hoed, A.J.M. Jansen en W.H.O. Ernst: Natuurwaarden en
waterwinning in de duinen: mogelijkheden voor behoud, herstel en ontwikkeling van
natuurwaarden. KIWA-mededeling nummer 114

196

Grote en Kleine Manden vallei
5.4

Grote en Kleine Mandenvallei

5.4.1 Algemene beschrijving
De Grote en de Kleine Mandenvallei (zie figuur 1) zijn gelegen in de Eierlandsche Duinen, in het noorden van Texel (km-coördinaten: 11 8-576), en beslaan een oppervlakte
van respectievelijk ongeveer 2,1 ha en 1,3 ha. Het beheer is in handen van Staatsbosbeheer.
De in het onderstaande verwerkte informatie is voornamelijk verkregen in een interview
met Th. Spruijt en Th. Baas, medewerkers van de Provincie Noord-Holland.
Van de gebruiks- en beheersgeschiedenis is -momenteel- niets bekend.

5.4.2 Ecosysteem-beschrijving
Beide valleien maken deel uit van een groter valleiencomplex in de Eierlandsche Duinen.
In de ondergrond van de Grote Mandenvallei blijkt zich een afsluitende laag te bevinden
(zie verder). De bodem van de valleien bestaat uit jong, redelijk kaikrijk duinzand, met
een kalkgehalte van ongeveer 4% (volgens Bakker et al. 1 979b) minder dan 2%). Door
kwel vanuit de duinen lagen hier oorspronkelijk -in de vorige eeuw- natte valleitjes. De
Ca+ +-concentratie van het freatisch water (in het natte jaar 1993) is in de Grote
Mandenvallei 120-140 mg/l en in Kleine Mandenvallei 70-140 mg/l. Door zout-inwaai
bedraagt de Cl-concentratie maximaal 400-500 mg/l (tabel 1).

5.4.3 Verdrogingsoorzaak
Door afslag in de afgelopen decennia is de kust ter plekke ongeveer een kilometer
smaller geworden, waardoor de achter de zeereep liggende duinvalleien verdroogden.
De hierdoor veroorzaakte daling (verminderde opbolling) van de grondwaterspiegel
leidde er ook toe dat de kwel, die eertijds aan het maaiveld kwam, is hierdoor verdwenen.
Deze situatie heerste tot voor kort al enige tientallen jaren. Als gevolg hiervan werd de
vegetatie gedomineerd door Duinriet en Braam. Het uitstuivingsproces, aanvankelijk
door de verdroging bevorderd, is uiteindelijk door deze vegetatie-ontwikkelingen gestopt.

5.4.4 Herstelmaatregelen
In de winter van 1984-1 985 is zandsuppletie aan de zeereep uitgevoerd, waartoe zand
is gewonnen in de Eierlandsche Duinen. Door het Bureau Ecologie van de PWS-NoordHolland is hierop ingehaakt door (als een 'Werk met werk'-project) de uitvoering hiervan
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Figuur 1 Ligging van de Kleine en de Grote Mandenvallei in het noorden van Texel

Grote en Kleine Manden vallei
te richten op het herstel van de hydrologische situatie in de verdroogde valleien. Hydrologische ingrepen met effecten buiten de valleien waren hierbij niet aan de orde

Tabel 1

Fysisch-chemische samenstelling van het bodemwater in peilbuizen in de Grote en Kleine Mandenvallei op twee dagen in het (natte) jaar 1993.
Gegevens ontleend aan Provincie Noord-Holland

peitdatun

Grote Mandenvat (ei
21-4
29-6

EGV (mS/cm)
pH
HCO3- (mg/t)
(ing/t)
CLSO4-- (rng/t)
(ing/t)
Na+
Mg++ (rng/t)
Ca++ (ing/t)
K+
(ing/t)
tot P (mg/t)
PO4-P (ing/t)
NO3-N (ing/t)
PIH4-N (mg/L)
Fe
(ing/t)

0.96
8.0
340
150
30
87
16
120
9
0.29
< 0.03
< 0.05
0.96
0.72

1.90
8.5
180
390
240
210
42
140
12
0.42
< 0.03
< 0.05
1.20
0.74

KLeine Mandenvattei
21-4
29-6
0.70
8.7
170
110
40
75
11
70
2
< 0.10
< 0.03
< 0.05
0.38
0.20

2.10
8.0
260
470
180
220
56
140
12
0.30
0.03
< 0.05
3.20
0.94

In dit kader is in beide valleien het maaiveld enkele decimeters verlaagd door de gehele
humeuze bovenlaag volgens het reliëf af te plaggen. Met deze ingreep is uiteraard ook
de ruigte verwijderd.
Andere -aanvullende- maatregelen zijn niet uitgevoerd: vanwege de aard van de verwachte vegetatie werden met name maaien en begrazen niet nodig geacht.

5.4.5 Effecten van de herstelmaatregelen

Hydroloqie
Bij het plaggen is in de Grote Mandenvallei een wat dikkere bodemlaag verwijderd,
zodat het maaiveld hier nu ongeveer 50 cm lager ligt dan in de Kleine Mandenvallei. Het
diepste punt in de laatste is hierdoor op gelijke hoogte komen te liggen als het hoogste
punt in de eerste.
Beide valleien zijn na de ingreep in een gelijk tempo duidelijk vernat, maar niet in dezelfde mate. Tegen de verwachtingen op grond van de maaiveldsverlaging in, is de dieper
liggende Grote Mandenvallei een vochtige vallei geworden en de Kleine Mandenvallei en
vochtig-natte. Het grondwaterpeil in de laatste ligt ongeveer 70 cm hoger en het
diepste deel ervan staat permanent water.
De oorzaak van deze verschillen moeten volgens W. Nieuwenhuis (Provincie NoordHolland) gezocht worden in de aanwezigheid van een slecht doorlatende laag in de
ondergrond van de Grote Mandenvallei, waardoor het grondwater hier het maaiveld in
beperkte mate bereikt. Dat de afsluiting niet volledig is blijkt uit het feit dat de kwel niet
alleen in de Kleine Mandenvallei maar ook in de Grote Mandenvallei weer is toegenomen. Uit een vergelijking van de chemische samenstelling van het water in beide
NOVthema9
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valleien blijkt bovendien dat pH en de concentraties van Ca 2 , HC0 31 S0 4 2 op vergelijkbare, voor basisch water kenmerkende niveaus liggen (zie tabel 1).
Vegetatie
Door het verwijderen van het organische materiaal zijn eutrofiëring en verdere verruiging
als gevolg van vernatting (duurzaam) voorkomen. De totale soortenrijkdom is in beide
valleien toegenomen, in de Grote Mandenvallei wat sterker dan in de Kleine (van 44
soorten in 1985 tot 59 in 1991, respectievelijk van 50 in 1985 tot 56 in 1991). Door
de vergraving wordt de rol van de zaadbank hier niet groot geacht, zodat deze nieuwe
soorten vooral middels dispersie uit de omgeving in de valleien terecht gekomen moeten
zijn. Dit temeer, omdat de terreinen waar deze soorten al voorkwamen, als de Lange
Dam, de Bunker- en de Grote Vallei, op een afstand van maximaal twee kilometer van
de Mandenvalleien liggen.
Door de ingreep zijn de verruigingssoorteri Duinriet en Dauwbraam sterk teruggedrongen. Triviale pioniersoorten hebben in het begin in beide valleien een grote rol gespeeld,
in de Kleine wat nadrukkelijker dan in de Grote. In beide valleien wordt de vegetatie
zeker in de laatste jaren gedomineerd door Zomprus, vergezeld door Greppelrus

en

Waternavel, en Kruipwilg.
De vegetatie die momenteel de Grote Mandenvallei bedekt, kent een open structuur en
gevarieerde, het microreliëf volgende zoneringspatronen. Deels is zij te typeren als vrij
kort en schraal, zichzelf zonder maaien of begrazen in standhoudend. Kenmerkende
soorten zijn die van vochtige omstandigheden (of, meer specifiek, van vochtige duinvalleien). Hieronder vallen zeven soorten die alleen of met beduidend hogere abundantie in
de Grote vallei voorkomen: Knopbies, Waterpunge, Melkkruid, Gewone vleugeltjesbloem, Strand-duizendguldenkruid, Tormentil en Zilte rus. Daarnaast gaat het hier,
meestal in de latere jaren (tot 1991), ondermeer om soorten als Blauwe, Zwarte en Late
zegge, Watermunt, Sierlijke vetmuur, Vertakte leeuwetand, Slanke waterbies en
Duinrus.
In de Kleine Mandenvatlei, die natter is geworden dan bedoeld, is een min of meer
eutrafente, drasse en watervegetatie ontstaan. Het open water is een groeiplaats voor
met name Chara vulgaris, met Heen aan de oevers. Meerjarige akkeronkruiden spelen
hier, ook in latere jaren, een grotere rol dan in de Grote Mandenvallei. Overigens lijkt de
soortensamenstelting hier, met uitzondering van de zeven als zodanig aangegeven
soorten, op die in de Grote Mandenvallei. Vaak is de abundantie hier echter wat minder,
hoewel daarentegen Drienervige en Zeegroene zegge weer eerder en in hogere abundanties voorkomen.
Bij de Kleine Mandenvallei is enige tijd een rustplaats geweest voor Kokmeeuwen. Dit
feit zou echter geen rol gespeeld hebben in het meer eutrafente karakter van deze vallei
(Thea Spruijt, mond. meded.).

Kere

Grote en Kleine Mandenvallei
5.4.6 Volgen van de ontwikkelingen
De vegetatie is met een streeplijst voor elk van de valleien min of meer jaarlijks gevolgd
vanaf 1985 (na de ingreep) tot 1991. Deze gegevens moeten echter met voorzichtigheid benaderd worden omdat hier sprake is van een waarnemerseffect door een onderzoekerswisseling in 1988. De gegevens liggen bij de Provincie, en zijn daar nog niet
bewerkt.
De hydrologische ontwikkelingen zijn zeven jaar lang (zeker vanaf 1985) twee-wekelijks
gevolgd. Aanvankelijk gebeurde dit aan meer peilbuizen waarvan er uiteindelijk één per
vallei is overgebleven. Ook deze gegevens wachten nog op analyse en interpretatie.
Bodemontwikkelingen zijn niet gevolgd.
De ervaringen met dit project zijn nog niet geëvalueerd en vastgelegd, noch door de
Provincie, noch door Staatsbosbeheer.

5.4.7 Conclusies en aanbevelingen
Op diep geplagd mineraal zand blijkt zich door middel van dispersie in betrekkelijk korte
tijd een vegetatie van vochtige duinvallelen te kunnen vestigen, als ook de hydrologische omstandigheden hersteld zijn.
Een gebrek aan kennis over het lokale hydrologische systeem heeft een rol gespeeld in
het feit dat de ontwikkelingen in de Kleine Mandenvallei wat anders zijn gelopen dan de
bedoeling was. Waar het water (bijna) permanent boven maaiveld staat, ontwikkelt zich
een minder waardevolle vegetatie dan waar dit slechts een beperkte periode het geval
is.
Door het verwijderen van de organische laag vÔôr de vernatting is een mogelijke verruiging van de vochtige vallei uitgebleven.
De effecten van de ingreep zijn zeker positief, alleen is moeilijk te bepalen in welke
mate: van de situatie vÔôr de ingreep is niets vastgelegd.

5.4.8 Gegevensbronnen
Bakker, T.W.M, J.A. Klijn en F.J. van Zadelhoff, 1979; Basisrapport TNO Duinvalleien.
Algemene hoofdstukken. Studie- en informatiecentrum TNO voor milieu-onderzoek,
Delft
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5.5

Reggers-Sandervlak en de Kil

5.5.1

Inleiding

Het Reggers-Sandervlak en de Kil zijn twee ten westen van Egmond-Binnen gelegen
duinvalleien met een respectievelijke oppervlakte van ongeveer 25 ha. Figuur 1 geeft de
ligging aan van de valleien.
De valleien maken deel uit van het Noordhollands Duinreservaat en worden beheerd
door Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland. Veel van de verwerkte informatie is
verkregen van of via de beheerder, R. Slings van PWN.
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Figuur 1 Ligging van het Noordhollands Duinreservaat en Ligging van het Noordhollands Duinreservaat
(inzet) en het Reggers-Sandervlak en de Kil daarbinnen (gearceerd). Uit Pruijt (1 984)
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5.5.2 Geologie en geomorfologie
Beide valleien maken deel uit van een complex dat als jonge duinen in de 17e (- 18e)
eeuw is afgezet op oudere duinen, en dat momenteel pal achter de ter plekke zeer
smalle zeereep ligt. De valleien hebben hun bestaan te danken aan verstuiving: het zijn
secundaire (uitblazings-)valleien. De Kil is ten opzichte van het freatisch water minder
diep uitgeblazen dan het Reggers-Sandervlak (zie figuur 2). Beide valleien zijn samengestelde uitblazingsvalleien met in het oostelijke deel kopjesduinen met veel microreliëf, en
omgeven door parabool- en kamduinen (Pruijt 1984).
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Figuur 2 Afstand van de grondwaterstanden (onderbroken lijn) tot het maaiveld (doorlopende lijn) in een raai
in het Reggers-Sandervlak en in de Kil (onder). Uit De Groen etal. (1983)
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Onder de afzettingen uit het Holoceen beginnen op 20 tot 30 m -NAP de pleistocene
afzettingen, waaronder op 30 tot 45 m -NAP een niet doorlatende keileemlaag van 3
tot 10 m dikte. Ook bevinden zich verspreid in de ondergrond -ook in het Holoceen- nog
enkele klei- en veenlenzen (Pruijt 1984, ontleend aan Jelgersma 1983). Figuur 3 geeft
een geologische dwarsdoorsnede van het gebied.
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Figuur 3 Geologische dwarsdoorsnede tussen Petten en Bakkum (uit Jelgersma 1983)

5.5.3 Beheers- en gebruiksgeschiedenis
Het beheer van de valleien is lange tijd gericht geweest op het beperken van verstuivingen. In de loop van de tijd zijn beide valleien hierdoor nagenoeg geheel begroeid geraakt, onder andere met naaldhout (op 10% van de oppervlakte). Delen van met name
de Kil zijn in het verleden in gebruik geweest als akker.
In 1924 is men bij Castricum begonnen met waterwinning voor de drinkwatervoorziening, aanvankelijk geheel uit het grondwater, later met behulp van infiltratie van Lekwater.

5.5.4 Ecosysteem-beschrijving
Het Reggers-Sandervlak is een van oorsprong (vochtig tot) natte, kaikrijke duinvallei.
Lokaal bevinden zich in de vallei enkele -floristisch waardevolle- bomtrechters met
daarin open water. In beide valleien vindt Pruijt (1984) dat de bodem nergens dieper
dan 8 cm sterk ontkalkt is. Het freatisch water is volgens haar metingen steeds neutraal (in de Kil: pH 7,0-7,4; in Reggers-Sandervlak iets meer naar de zeer zwak zure
kant: pH 6,6-7,0) en voedselarm, dus niet beïnvloed door infiltratie-water.
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Volgens Doing (1964, aangehaald in Pruijt 1984) stond in het Reggers-Sandervlak in
1960 nog een uitstekend ontwikkeld Schoenetum. De vegetatie in de Kil, van oorsprong een vochtige kalkrijke vallei, was in deze tijd al in sterke mate verdroogd, met
lokaal nog enkele vochtindicatoren.

5.5.5 Verdroging, oorzaken en effecten
Voor de drinkwatervoorziening werden vanaf 1924 steeds grotere hoeveelheden water
onttrokken aan het grondwater-reservoir. Dit bevindt zich in het pakket boven de nietdoorlatende keileemlaag, en wordt van het freatisch water gescheiden door slechts een
onderbroken slechtdoorlatende laag (Pruijt 1984). In 1957 is men overgegaan tot
infiltratie van water uit de Lek, waarna nog maar een deel van het opgepompte water
uit het grondwater afkomstig is: ongeveer 4 miljoen m3 per jaar (De Groen et al. 1 983;
zie ook tabel 1).
Tabel 1

Gewonnen (gew.) en geïnfiltreerd gewonnen (goïn.gaw.) grondwater nabij Castricum (x 106 m3
jaar gew. geïnf.gew.
1930
1940
1950
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

2.9
7.4
10.2
12.1
12.0
11.6
5.2
5.5
6.0
4.1
2.8
3.7
3.9

3.5
13.0
13.2
15.5
17.8
18.9
19.8
20.1

jaar gew.

geïnf.gew.

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

21.8
29.6
22.3
19.7
20.1
21.0
18.4
22.8
22.8
22.5
19.2
19.0

2.8
4.1
5.6
3.1
3.5
1.3
1.0
1.4
2.4
1.1
2.5
4.3
2.4

)

?

De eigenlijke winning vindt plaats op een punt dat op een kleine afstand ten oosten van
de Kil ligt, en op 1 kilometer ten zuidoosten van het Reggers-Sandervlak. Juist vanwege
dit verschil in afstand zijn de effecten in de Kil ernstiger dan in het Reggers-Sandervlak,
dat lange tijd nagenoeg onaangetast is gebleven (zie ook hierboven).
Mogelijkerwijs kan dit verschil ook verklaard worden aan de hand van de slecht doorlatende laag, die onder het Reggers-Sandervlak wellicht minder onderbroken is dan onder
de Kil.
De winning van het natuurlijke grondwater is na het begin van de infiltratie in 1957
afgenomen, zodat het peil tot 1961 sterk is gestegen. Vanaf het begin van de zestiger
jaren was er echter weer sprake van een daling van het grondwaterpeil door de toename van de winning in totaal, waaraan ook het droge jaar 1976 in belangrijke mate heeft
bijgedragen. In het derde kwartaal van 1976 bleek de grondwaterstand in de onmiddellijke nabijheid van het Reggers-Sandervlak ruim 30 cm lager te zijn dan het gemiddelde
over de vier voorafgaande jaren (Slings en De Vries 1977). In de -natte- jaren tachtig
volgde weer een herstel tot het niveau van twintig jaar daarvoor (zie volgende para-
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graaf). Figuur 8.4 (aan het einde van deze paragraaf) geeft een overzicht van het
verloop van de grondwaterstijghoogten op een punt in het Reggers-Sandervlak.
Althans in het Reggers-Sandervlak is er volgens Slings (mond. meded.) eerder van een
'incidentele' dan van een echte verdroging sprake: de vallei was ook na de droge
periode nog minimaal vochtig. Toch zijn er door Slings en De Vries (1976) in de zomer
van 1976 wel verdrogingseffecten gesignaleerd, als een door hen als zodanig aangeduide overgangsvegetatie van de Knopbies- naar de Duinriet-Addertong-associatie. Beter
ontwikkelde Knopbies-vegetaties troffen zij in enkele laagten ('maaiputten', wellicht de
bomtrechters) aan. Bovendien bleken enkele vochtindicatoren als Parnassia, Rondbladig
wintergroen en Moeraswespenorchis sterk in aantal afgenomen te zijn. Ook Pruijt
(1984) concludeert uit een vergelijking van een -grofschaliger- onderzoek van Doing uit
de jaren '60 met haar eigen resultaten uit 1982, dat er in het Reggers-Sandervlak
sprake is van een sterke achteruitgang van met name de zeldzame soorten. Deze
achteruitgang moet vooral plaats hebben gevonden in de eerste tien jaar van deze
periode, want tussen 1976 en 1982 blijkt het aantal freatofyten in het Reggers-Sander vlak weer licht toegenomen te zijn (van 30 naar 36, zie tabel 8.2). Voor de Kil zag Pruijt
een stabilisering van de al in 1960 sterk verdroogde situatie, met aanzienlijk minder
freatofyten (12) dan in het Reggers-Sandervlak.
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Tab& 2 Obligate en niet-obligate freatofyten (sensu Londo) in 1976 in het Reggers-Sandervlak en de Kil. Uit
Slings en De Vries (1977)

Regger
Sandervlak
1976 1982

W

Schoerius nigricane
Carex serotina
Gentianella amarella
Centaurium littorale
Epipactis palustris
Ophioglossum vulgatum
Equisetum vat iegatum

F

f

a

W

F

f

a
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Potentilla erecta
Carex pan icea
Carex trinervis
Carex flacca
Rhinanthus minor
Gentianella cainpestris
Parnassia palustris
Linum catharticum
Pyrola rotundifolia
Euphrasia ssp.

+

+

+

Knopbie!
Late zegge

+
+

+

+

+

Slanke duingentiaan
Strandduizendguldenkruid
Moeraswespenorchis
Addertong
Bonte Paardestaart

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

t

+

Tormentil
Blauwe Zegge
Drienerf Zegge
Zeegroene Zegge
Kleine ratelaar
Brede duingentiaan
Parnassia

+

Geelhartje
Rondbiadig Wintergroen
Oogentroost

+
+

+

Hydrocotyle vulgaris
Phragmitis australis
Galium palustre
Galium uliginosum
Eleocharis palustris

+

+

+
+

+

Mentha aquatica
Carex nigra

+

Cirsium palustre
Molinia ceerulea
Eupatorium cannabium
Juncus artiçulatus
Juncus bufoniu8 ssp buf.
Juncus buf.ssp ambiguus
Valeriana officinalis
Epilobium hirsutum
Hoicus lanatus
Galeopsis ladanum
Phalaris arundinacea

De Kil
1982

Waternavel
Riet
Moeraswaistro
Ruw walstro
Gewone Waterbies

+

+
+
+

+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Echte Valeriaan
Hang Wilgeroosje
Echte Witbol
Raai
Rietgras

+
+

Kale Jonker
Pijpestrootje
Koninginnekruid
Zomprus
Greppeirus
-

1-

+

Watermunt
Gewone Zegge

+
+

+

Salix repens
Potentilla ansenina
Leontodon taraxacoides
Pruneila vulganis
Bniza media

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

totaal freatofyten

30

36

12

Kruipwilg
Zilverschoon
Thnincia
Gewone Brunei
Bevertjes

Reggers-Sandervlak en de Kil
Behalve in een achteruitgang van het aantal freatofyten uitte de verruiging zich in een
toename van Duinriet, Duindoorn en Kruipwilg. Opvallend is dat de effecten in het
Reggers-Sandervlak vooral de diepere vallei-delen betroffen, en dat de (vochtige) valleiranden amper zijn aangetast (Slings, mond. meded.). Gentiana campestris, een exponent van deze biotopen, doet het hier evenals andere vocht-indicatoren nog steeds
goed. In de Kil zijn door de verdroging relicten van de vochtige vallei-vegetatie teruggedrongen in refugia, en is op wat hogere delen sprake van behoorlijke verzuring.
De oorzaak van de verruiging die in het Reggers-Sandervlak is opgetreden, wordt in
belangrijke mate gezocht in de sterke fluctuaties in het grondwaterpeil. De door de
verbeterde zuurstoftoevoer bevorderde mineralisatie van de (hier matig ontwikkelde)
humuslaag met eutrofiëring als gevolg, en de toegenomen dynamiek spelen hier een
grote rol in.

5.5.6 Herstelmaatregelen en de effecten ervan

Mede naar aanleiding van de ontwikkelingen na het droge jaar 1976 is vanuit natuurbeheersoverwegingen besloten de drinkwaterwinning geleidelijk te stoppen. Uiteindelijk is
de winning in 1989 geheel gestopt (om hervatting van de winning op een later tijdstip
te voorkomen zal de win-installatie ontmanteld worden).
Hierdoor, maar ook door de klimatologische effecten (de tachtiger jaren waren aanzienlijk natter dan de voorgaande), is de grondwaterstand over het geheel genomen weer
gestegen tot het niveau van het begin van de jaren zestig. Op het laagste punt in het
Reggers-Sandervlak is de GVG nu gelijk aan het maaiveld. In de meer verdroogde Kil
waren de hydrologische effecten wat sterker, zodat hier de GVG in delen boven maaiveld staat.
Deze vernatting heeft in eerste instantie geleid tot een verdere toename van de verruiging, nu ook met een 'zure' component waardoor soorten als Pijpestrootje en Amerikaanse vogelkers een rol zijn gaan spelen. Door de onomkeerbare effecten van de
verdrogings- en vernattingsfase in de zin van mineralisatie, waren de positieve effecten
echter zeer beperkt. Nog steeds is een groot deel van de vallei verruigd.
Aanvullend beheer bleek noodzakelijk om de natuurwaarde van de vallei weer op een
hoger niveau te brengen. Dit is uitgevoerd in de vorm van plaggen en daarna maaien, of
alleen met behulp van maaien. Op de betreffende plekken hebben de ontwikkelingen
een duidelijk positievere wending genomen en is de ruigte vervangen door een open
kruidenvegetatie van onder andere het Dwergbiezen- en het Knopbiesverbond (Pruijt
1984).
Plagproeven zijn uitgevoerd in het najaar van 1976 (meteen na de droge zomer) en van
1985 (Slings 1990) en in 1991. Hierbij is de gehele organische laag verwijderd tot op
het minerale zand. Zeer belangrijk is, dat hierbij het microreliëf in acht genomen is:
hierdoor is een gradiënt ontstaan waarlangs de plantesoorten (met name de eenjarigen)
kunnen pendelen naar gelang de omstandigheden.
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Het resultaat van deze pogingen was, na minimaal 10 jaar (Jansen 1991), een terugkeer van een goed ontwikkelde (Knopbies-)vegetatie van kalkrijke vochtige duinvalleien.
Ook bleek het niet veel uit te maken of de afgeplagde plek er een was die verruigd was
of begroeid met een meer waardevolle vegetatie: in beide gevallen leidde het tot een
zelfde goede resultaat.
In een nog oudere, helaas niet goed gedocumenteerde plagproef uit de jaren '60 waren
er in 1990 nog geen aanwijzingen van een hernieuwde verruiging. In tegenstelling tot
situaties in het -kalkarme- Waddendistrict, waarin na ongeveer 15 jaar bleek dat het
herstel niet blijvend was, betekent dit dat de gunstige resultaten hier minimaal twintig
tot dertig jaar kunnen aanblijven.
De soorten die weer verschenen op de plagplekken waren afkomstig uit de omgeving:
de zaadbank was immers verwijderd. Dispersie blijkt dus goede herstelmogelijkheden te
kunnen bieden, hoewel volledig herstel hier echter niet van verwacht moet worden,
althans niet op een middellange termijn. Enkele meer bijzondere soorten (Slanke duingentiaan, Veldgentiaan, Parnassia, Moeraswespenorchis en Bonte paardestaart) kwamen immers niet terug, ondanks het feit dat ze wel in de nabije omgeving op slechts
enkele tientallen meters afstand voorkwamen en daar met uitzondering van Bonte
paardestaart ook voldoende zaad zetten. Als oorzaak hiervoor moet gedacht worden
aan een ongeschikt kiemingsmilieu. Een bevestiging van deze conclusie vormt het feit
dat Parnassia zich in een zaaiproef niet kon vestigen.
Ondanks de gunstige resultaten zijn er geen plannen om de humuslaag in de gehele
vallei te verwijderen. Momenteel vindt het beheer van het terrein voornamelijk en met
succes plaats door middel van maaien, waarmee de structuur van de grasmat voldoende open wordt gehouden. Hierdoor blijkt de oorspronkelijke vegetatie weer kansen te
krijgen, en effectief onderhouden en tegen verruiging beschermd te kunnen worden. Dit
geldt ook enigszins voor de Kil, waar niettemin de verruiging door de relatief grotere
vernatting verder is voortgeschreden. Ook krijgen hier de akkeronkruiden in de zaadbank, door de beheersmaatregelen weer kansen.

5.5.7 Conclusies
In vernatte omstandigheden is door mineralisatie meestal aanvullend beheer noodzakelijk om de gewenste regeneratie te krijgen. Vernatting alleen geeft althans op de korte
tot middellange termijn, geen gunstige resultaten.
Voor niet té natte kalkrijke valleien die na een niet te sterke verdroging verruigd zijn, als
het Reggers-Sandervlak, kan plaggen een gunstige maatregel zijn (Slings 1 990); goede
resultaten hebben echter wel minimaal tien jaar nodig. Maar ook door maaien kan de
vegetatie goed open gehouden worden. In een sterker verdroogde vallei als de Kil lijkt
maaien niet afdoende te zijn.
Opvallend was dat plaggen op een plaats waar tot dan Knopbies stond, en op een
verruigde plaats, beide tot vergelijkbare (positieve) resultaten leidde.
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Dat dispersie van planten biedt bij gunstige abiotische omstandigheden goede mogelijkheden tot herstel. Dit blijkt uit het feit dat dit herstel ook optreedt na afgraving van de
organische laag met inbegrip van de zaadbank. Volledig is het echter niet: enkele -met
name meer waardevolle- soorten blijken maar moeilijk weer te verschijnen of komen
geheel niet terug, ondanks hun aanwezigheid in de directe nabijheid. Blijkbaar is voor
dergelijke meer kritische soorten de hoedanigheid van de abiotische standplaatsfactoren
in sterkere mate een limiterende factor. Herstel daarvan is een nauwer luisterend
proces, en wellicht is volledige regeneratie door onomkeerbare veranderingen niet
mogelijk (zie ook Louman en Slings 1990).

5.5.8 Monitoring
De vegetatie is in 1976 (dus voor de droge zomer) door Slings en De Vries gekarteerd,
in 1982 door Pruijt; de gegevens bevinden zich in het IBN-archief (IKC).
Eind jaren '50 zijn (maandelijks) herhaalde grw-metingen gedaan aan een buis buiten
het Reggers-Sandervlak (bij put), vanaf 1982 (tweewekelijks) in een raai in de vallei.
De veranderingen in de Kil zijn beter gevolgd, maar de gegevens daarover zijn momenteel in bewerking voor een rapport dat in december/januari moet verschijnen.
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Figuur 4 Tijd-stijghoogte-diagrammen van het Reggers-Sandervlak ton opzichte van maaiveld
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