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Voorwoord

In het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) heeft Kiwa in opdracht van
het Expertisecentrum LNV onderzoek gedaan in een 4-tal beekdalen en natte
duinvalleien waar effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en
eutrofiëring zijn uitgevoerd.
Het onderzoek werd begeleid door het Deskundigenteam Natte Schraallanden en
kwam tot stand dankzij de medewerking van Alterra, Delta N.V,. Staatsbosbeheer,
bureau Waardenburg, Giesen & Geurts en de veldmedewerkers Fons Eysink, André
Jansen, Willem van Boschinga, Thea Croese, Ariette Zuidhoff, Camiel Aggenbach,
Johan Grijpstra, Jenneke Westrik, Frans Benneker en Melchior van Tweel
Dit eindrapport bevat naast de resultaten van het onderzoek ook de consequenties
voor de praktijk van het terreinbeheer. Een in aanvulling op dit rapport beschikbare
annex zal op verzoek hiertoe, worden na gezonden.
Ir. H. de Wilde
Waarnemend Directeur Expertisecentrum LNV
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Managementsamenvatting

Aanbevelingen voor het OBN
Er is een overzicht opgesteld over de kansrijkdom van maatregelen voor de korte (010 jaar) en de langere termijn op basis van de ervaringen in de onderzochte terreinen
(zie tabel 6). Op basis van de kansrijkdom wordt een advies uitgebracht over het
praktijkrijp zijn van maatregelen voor uitvoeringsgerichte projecten binnen EGMkader. Deze aanbevelingen kunnen in een later stadium op basis van de andere
monitoringonderzoeken in andere natte schraallanden worden uitgebreid en verfijnd.
De kansrijkdom is afhankelijk van (1) het doelvegetatietype, (2) het buffermechanisme
tegen verzuring dat na de maatregelen werkzaam is en (3) het organisch-stofgehalte
van de bodem na uitvoering van de maatregelen. Het buffermechanisme en het
organisch-stofgehalte bepalen in sterke mate de kansrijkdom voor herstel en
duurzaamheid van voortbestaan van de onderzochte doelvegetatietypen. Het
buffermechanisme wordt bepaald door (1) de kalkrijkdom van de bodem en in geval
van een kalkarme bodem (2) de basenrijkdom van het grondwater of (3) de mate
waarin het grondwater toestroomt. Om de tabel niet te complex te maken, zijn de
hydrologische processen niet verder onderverdeeld op basis van herkomst van
grondwater (lokaal, (sub)regionaal). Bij het organisch-stofgehalte van de bodem is
onderscheid gemaakt in humusarme bodems (organisch-stofgehalte <2-3%) en
humusrijke bodems (>2-3%).
Aanbevelingen voor het terreinbeheer
• Maatregelen in de nabijheid van plekken met doelsoorten hebben een grotere
kansrijkdom dan maatregelen die op grotere afstand van restpopulaties liggen.
Dit is vooral het geval wanneer de betreffende doelsoorten een kortlevende
zaadbank bezitten. Bij de uitvoering van maatregelen dienen populaties van zulke
soorten te worden gespaard.
• Inundatie zorgt voor een snelle verspreiding van soorten binnen een terrein.
• Hydrologische herstelmaatregelen dienen gefundeerd te worden op hydroecologische onderzoek op lokale en regionale schaal. In systemen waar de
toevoer van basenhoudend grondwater de zuurgraad buffert is inzicht in de
lokale hydrologie noodzakelijk om de juiste maatregelen te nemen.
• In systemen waar het basenrijke grondwater toestroomt vanuit aangrenzende
opwelvingen gedurende winter- en voorjaarsperiode is inundatie in de laagten
noodzakelijk voor het oppersen van dit water. De mate en duur van oppersing
worden hier bepaald door de (1) de regionale drainagebasis (c.q. de
zomergrondwaterstanden), (2) de mate van opbolling van het freatisch
grondwater in winter en voorjaar en (3) de inundatieduur van de laagte. Wanneer
de regionale drainagebasis (zomergrondwaterstanden) te laag zijn neemt in het
winterseizoen de toevoer van basenrijk grondwater af en verzuren basenrijke
standplaatsen op den duur.
• In systemen waar het basenrijke grondwater toestroomt vanuit een bovenlokaal
systeem zijn voldoende hoge zomergrondwaterstanden noodzakelijk en dient
stagnatie van basenarm regenwater en lokaal grondwater over grote
oppervlakten te worden voorkomen door originele afvoeren te herstellen. Naast
maatregelen binnen het reservaat dienen in dat geval in de omgeving diepe
drainage en eventuele grondwaterwinningen te worden verminderd.
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Bij het afgraven van voormalige akkers en graslanden is het belangrijk om de
oude laagtes op het oorspronkelijke maaiveld weer uit te graven opdat de
zaadbank van de voormalige natte schraallanden wordt blootgelegd.
In hydrologisch gedegradeerde systemen dienen plag- en graafwerkzaamheden
pas worden uitgevoerd nadat de hydrologische herstelmaatregelen zijn
uitgevoerd.
Een hoog sulfaatgehalte van het toestromende grondwater beperkt de
mogelijkheden voor herstel van mesotrafente doelvegetatietypen (in een
humusarme bodem op de lange termijn en in een humusrijke bodem reeds op de
korte termijn). De kansen op herstel van zulke levensgemeenschappen worden
sterk vergroot wanneer de mestgift binnen het intrekgebied van het uittredende
grondwater sterk wordt verminderd (zie onder aanbevelingen voor het beleid).
Extensieve beweiding werkt in natte schraallanden slechts matig tegen verruiging.
Regelmatig maaien is voor de in standhouding van een schrale vegetatie meestal
een vereiste. Terreinen met oude successiestadia die onderdeel zijn van een
extensieve begrazingseenheid kunnen daarom beter jaarlijks of periodiek (eens in
de 2-4 jaar) worden gemaaid. Terreinen die langdurig inunderen in natte jaren
(duinvalleien, vennen) kunnen in droge jaren, worden gemaaid om stapeling van
organisch materiaal en daaropvolgende verzuring tegen te gaan.
Cyclisch plaggen van terreinen is noodzakelijk wanneer jonge en oudere
successiestadia van bedreigde natte schraallanden zich – na het nemen van
herstelmaatregelen en ondanks het uitvoeren van reguliere beheermaatregelen niet langdurig kunnen handhaven. Deze stadia verdwijnen vooral in terreinen
waar als gevolg van een snelle stapeling van organische stof verzuring en/of
eutrofiering optreedt.
In sommige gevallen doet een beheerder er goed aan om voor kansarme
maatregelen te kiezen met het oog om voor de korte termijn sterk bedreigde
doelsoorten te behouden (zie tabel 6). Zo’n maatregel heeft echter alleen zin
wanneer deze gecombineerd wordt met een kansrijke maatregel in een
aangrenzend terreindeel opdat betreffende soorten kunnen migreren naar een
duurzaam geschikte plek.
Herstelmaatregelen in een terrein dienen gericht te zijn op het herstel van het
gehele terrein. Het nemen van maatregelen voor slechts één plek in het terrein
heeft het risico dat de ontwikkeling op andere plekken negatief wordt beïnvloed
en geeft soorten niet de mogelijkheid om zich onder extreme omstandigheden
terug te trekken naar de meest geschikte locaties in een terrein. Daarom is het
belangrijk om bij plaggen, afgraven en maaibeheer de gehele gradiënt aan te
pakken.

Aanbevelingen voor het natuurbeleid
• Voor uitvoering van herstelmaatregelen in basenrijke systemen (zowel duinen als
pleistoceen) dient bij toekenning van de uitvoeringssubsidie als eis worden
gesteld dat een hydro-ecologische systeemanalyse wordt uitgevoerd en dat het
herstelplan wordt getoetst door het deskundigenteam Natte Schraallanden.
• Voor duurzaam herstel van bedreigde natte schraallanden van basenrijke
omstandigheden in de pleistocene delen van Nederland is een ruimere
begrenzing van natuurreservaten noodzakelijk. Het herstel van blauwgraslanden,
kalkmoerassen en zwak gebufferde vennen stagneert, waardoor de meest
bedreigde Rode-lijstsoorten niet duurzaam veilig kunnen worden gesteld. Het
onderzoek geeft aan dat de herstelmogelijkheden vooral ernstig worden beperkt
door te diepe ontwatering in de omgeving van het reservaat en door
overbemesting van het intrekgebied van het grondwater dat uittreedt in het
reservaat.
• De huidige OBN-maatregelen zijn beperkt tot maatregelen binnen de
natuurgebieden. Deze lokale aanpak is in veel gevallen onvoldoende gebleken,
vooral niet voor blijvend herstel van bedreigde natte schraallanden. De
knelpunten kunnen worden opgelost door grote delen van beekdalen in plaats
van kleine onderdelen daarvan te begrenzen en in te richten als natuurgebied of
door het nemen van milieumaatregelen die leiden tot geschikte milieucondities in
de kleine reservaten.
8
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Hoge mestgiften in de intrekgebieden van natuurreservaten frustreren het herstel
van doeltypen van voedselarme omstandigheden. Hoge nitraatdosering leidt tot
hoge sulfaatgehalten in het toestromende grondwater. Deze sulfaatvervuiling
leidt tot eutrofiëring die met OBN-maatregelen binnen de terreinen niet kan
worden tegen gegaan. Het huidige mestbeleid leidt dus tot onvoldoende reductie
van de grondwatervervuiling. Voor duurzaam herstel van zeldzame doeltypen in
pleistoceen Nederland is daarom een stringenter mestbeleid noodzakelijk; als
eerste dient met spoed de EU-nitraatrichtlijn te worden geïmplementeerd.
Pionierstadia van doeltypen hebben zich enorm goed hersteld dankzij OBNmaatregelen. Pioniervegetaties verdwijnen echter onder invloed van natuurlijke
successie. Voor duurzaam behoud van deze pionierstadia met vele Rodelijstsoorten is daarom voortzetting van OBN-maatregelen noodzakelijk. Het betreft
hier maatregelen die met een frequentie van ca. 5 tot 20 jaar worden uitgevoerd
(bv cyclisch plagbeheer) en waarvoor bij de terreinbeheerders geen financiering
uit reguliere middelen bestaat. Daarom is voor pionierstadia voortzetting van het
OBN van levensbelang.
Voor het evalueren van effecten van herstelmaatregelen op oude successiestadia
is langdurige monitoring noodzakelijk. Zonder zulke monitoring kan niet worden
vastgesteld aan welk soort maatregelen het beleid prioriteit moet geven.
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Inleiding

1.1

Doelstelling

Uit de evaluatie van 6 jaar monitoringonderzoek in beekdalen, laagvenen en
duinvalleien naar effectgerichte maatregelen in het kader van OBN (Jansen et al.,
1997) kwam naar voren dat diverse zeldzame en bedreigde plantengemeenschappen
nieuwe kansen hebben gekregen. Dit gold vooral voor pionierbegroeiingen van
minerale bodems in beekdalen en natte duinvalleien. Of de opvolgers van deze
pioniergemeenschappen verschijnen en indien aanwezig zich duurzaam zullen
handhaven was echter nog onzeker. Een aanbeveling was daarom om het onderzoek
voort te zetten. Een doelstelling van de monitoring in de vierde fase was daarom:
Vaststellen in hoeverre herstel van de gewenste oudere successiestadia optreedt.
Naarmate de ouderdom van de plagplekken toeneemt, treedt ophoping van organisch
materiaal op. Deze toename van het organisch stofgehalte kan op den duur van
nature de basenrijkdom op basenrijke standplaatsen negatief beïnvloeden. In bodems
met weinig organische stof zijn minder basen nodig voor de buffering van de
zuurgraad dan in bodems met veel organische stof. In organisch stofarme bodems is
het kationenadsorptiecomplex veel kleiner dan in organisch stofrijke bodems. Daarom
zijn in organisch stofrijke bodems veel meer basische kationen nodig voor de
bewerkstelliging van een hoge basenverzadiging. Daarnaast zorgt mineralisatie van
organische stof voor zuurproductie. Hoe meer organische stof hoe groter de
zuurproductie is. Ook kan bij sterke ophoping van organisch materiaal minder toevoer
van basenrijk grondwater naar de toplaag optreden. In de winter hoopt zich dan
regenwater op in de toplaag. De vraag is daarom of de bufferende werking van
hydrologische processen voldoende is om het in omvang toenemende
kationenadsorptiecomplex van basen te voorzien en de toenemende zuurproductie te
neutraliseren. Een te lage basenrijkdom kan de belemmering vormen voor het
verschijnen van gewenste oudere vegetatiestadia die afhankelijk zijn van een hoge
basenrijkdom. Dit geldt met name in de terreinen met een kalkarme bodem. Een
tweede doelstelling luidt daarom:
Vaststellen hoe de basenverzadiging van de bodem zich ontwikkelt in relatie tot
het organisch stofgehalte op geplagde plekken.

1.2

Korte terreinbeschrijving en uitgevoerde
maatregelen

In deze paragraaf wordt voor elk terrein een samenvatting gegeven van het hydroecologisch systeem en de uitgevoerde maatregelen. Voor uitgebreide beschrijvingen
van de terreinen - waterhuishouding en bodem, kaarten, ligging van peilbuizen, pq’s
en gridtransecten, historie- verwijzen we naar de eindrapportage van de tweede fase
(De Haan et al., 1997). In genoemd rapport worden ook per gebied de doelstellingen
van de monitoring in de 2e fase beschreven. Deze doelstellingen verduidelijken
waarom en waar welke maatregelen zijn genomen.
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1.2.1

Middelduinen

Terreinbeschrijving
De Middelduinen is een groot kopjesduingebied (100 ha) op Goeree. In dit terrein
vond tot 1994 open infiltratie van Haringvlietwater plaats en werd uit het ondiepe
pakket grondwater ontrokken. Na 1994 wordt alleen grondwater uit het diepe pakket
gewonnen. In de aangrenzende Oostduinen vindt infiltratie van oppervlaktewater
plaats. De Middelduinen worden omgeven door diep ontwaterde landbouwgronden.
In de 4e fase van de OBN-monitoring zijn twee duinvalleien onderzocht:
• de Meinderswaalvallei ligt in de kalkrijkere Oostduinen en wordt door kalkrijk
grondwater gevoed en was geëutrofieerd;
• de IJsbaanvallei heeft een kalkarme, zwak zure bodem en was verzuurd en
geëutrofieerd.
De Knopbiesvallei die in de eerste tot en met de tweede fase is onderzocht wordt in
dit rapport niet behandeld.
Systeembeschrijving
Literatuur: Haan et al. (1997), Annema & Jansen (1998), Zuidhoff et al. (2000)
Meinderswaalvallei
De Meinderswaalvallei ligt in het kalkrijke deel en heeft langdurig in contact gestaan
met zeewater via een slufter aan de oostzijde vanuit de Kwade Hoek. De laatste
inbraak van zeewater vond ongeveer 150 jaar geleden plaats (Beijersbergen &
Beekman, 1989). Nadien is de vallei verzoet. In de 18e eeuw is de Meinderswaalvallei
door aanleg van de Hamerdijk gescheiden van de Enden. Deze dijk werd aangelegd
om te voorkomen dat zeewater de Enden instroomde. In 1978 is het duinmassief aan
de noordzijde verzwaard met slibrijk zand.
In de vallei is het hele bodemprofiel kalkrijk: de toplaag bevat 0,5-0,7 % kalk. De
hydrologische processen worden weergeven in figuur 1. In de winter treedt aan de
zuidelijke valleirand kwel op van basenrijk grondwater vanuit een lokaal
grondwatersysteem. Het intrekgebied van dit grondwatersysteem ligt ten zuidoosten
van de vallei. Er is sprake van een lokaal systeem omdat er slechts een dun freatisch
pakket aanwezig is, dat door een slecht doorlatende laag wordt gescheiden van een
dun watervoerend pakket. Omdat de vallei afvoerloos is, stagneert het grond- en
regenwater in de vallei en treedt in de winter inundatie op. Het uittredende
grondwater verkrijgt zijn hoge basenrijkdom door contact met kalkrijke
zandafzettingen. In het centrale deel van de vallei treedt tijdens de inundatie geen
grondwaterstroming op. Hier is het grondwater zeer basenrijk. Dit wordt verklaard
door de wijze waarop zo'n lokaal systeem zichzelf opbouwt.
In de zomer is sprake van een geheel andere situatie. De vallei en zijn omgeving zijn
inzijggebied geworden (zie figuur 1). De waterstanden zijn gedaald en de vallei is
drooggevallen. Het kalkrijke grondwater dat ten zuidoosten van de vallei is
ingezegen, stroomt onder de vallei door richting het noordwesten naar de zee en de
diep ontwaterde polder De Enden. Door verdamping treedt capillaire nalevering van
basenrijk grondwater op. Het bodemvocht is dusdanig basenrijk waardoor plaatselijk
afzetting van kalkkorstjes (calciet) aan maaiveld plaatsvindt. Verschillen in
kalkafzettingen in de vallei en het ontbreken ervan in sommige delen van de bodem
zijn waarschijnlijk het gevolg van lokale variaties in kwel/wegzijging en mate van
capillaire nalevering.
In de periode 1920 en 1940 kwam het Junco baltici-Schoenetum nigricantis voor en
werden soorten als Orchis morio, Dactylorhiza majalis ssp. majalis, Spiranthes spiralis,
Parnassia palustris, Gentiana campestris, Echinodorus ranunculoides, Anagallis tenella
en Centaurium pulchellum en C. littoralis aangetroffen (Weevers 1920, 1940). In 1980
waren de meeste van deze soorten verdwenen (mondelinge mededeling Marten
Annema). Voor het plaggen in 1991 werd de vegetatie gedomineerd door Phragmites
australis en ruigtekruiden. De eutrofe omstandigheden hielden verband met de
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ophoping van strooisel na het stoppen van de beweiding in 1955, het storten van afval
en mogelijk ook verdroging (toename mineralisatie).

Figuur 1: Het hydrologisch systeem van de Meinderswaalvallei. Aan de zuidrand treedt
‘s winters kwel van basenrijk grondwater op, dat zich samen met regenwater
verzamelt in de vallei. In de zomer treedt inzijging op en verdampt het water,
waardoor de vallei droogvalt. De bodem blijft dan echter vochtig door capillaire
nalevering vanuit de ondiepe kleilaagjes in de bodem.
IJsbaanvallei
De IJsbaanvallei ligt in een kalkarm deel van de Middelduinen met tot minstens 1,20 m
diepte ontkalkt zand (Stiboka, 1967). De bodem is kalkarm (CaCO 3 < 0,25%) en
daardoor matig tot zwak zuur. De IJsbaanvallei ligt in een dun freatisch pakket dat op
ongeveer 2 meter onder maaiveld wordt begrensd door een slecht doorlatende laag.
Plasvorming treedt regelmatig en langdurig op met relatief ionenarm water (EGV
tussen 100 en 200 µS/cm). Daardoor kan regelmatig grondwater worden op- en
uitgeperst (zie figuur 2). Langs de randen van de vallei is dit uitgeperste grondwater
relatief calcium- en bicarbonaatarm en relatief rijk aan chloride en sulfaat. Dit
uitgeperste water is afkomstig uit het hier ontkalkte freatische pakket. Vermoedelijk is
een deel van dit grondwater voormalig oppervlaktewater uit de naastliggende
Kievitsvallei, dat daar is ingezegen.
De invloed van lokaal, zwak zuur grondwater is langs de westrand van de vallei het
grootst - daar wordt in de winter ijzerrijk water aangetroffen - en is de lens van dit
water het dikst. In het lage centrum van de vallei is de lens met neerslagachtig water
dunner. Daar wordt een duidelijk gelaagde watersamenstelling aangetroffen. Een
laag relatief calciumarm en sulfaatrijk water, bedekt calciumrijk en sulfaatarm water,
dat op 2 meter onder maaiveld is aangetroffen. De samenstelling en herkomst van dit
water zijn als volgt te verklaren. Langs de noordrand van de vallei treedt calciumarm
en sulfaatrijk water uit. In die zone treedt - in perioden dat plassen aanwezig zijn kwel uit een lokaal systeem op. Stroomafwaarts infiltreert dit water weer. Dit water is
vermoedelijk kalkagressief en lost kalk op die dieper in de oude strandafzettingen
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aanwezig is. Tegelijkertijd treedt sulfaatreductie op door de aanwezigheid van
organische lagen in de ondergrond. Zo ontstaat op grotere diepte calcium- en
bicarbonaatrijk, maar sulfaatarm grondwater. Dit water stroomt zuidwaarts.
Grootjans et al. (1995) beschrijven voor het Kapenglop op Schiermonnikoog een
vergelijkbaar systeem. Dat de voeding met grondwater voor een belangrijk deel
plaatsvindt vanuit een lokaal systeem wordt bepaald door de geohydrologische
opbouw van het gebied.
Voor de maatregelen bestond de vegetatie uit een monotone begroeiing van Agrostis
canina, Salix repens, Carex nigra, C. trinervis en hier en daar Potentilla anserina (RG
Carex nigra/ Agrostis canina [Caricion nigrae]). Aan de hogere randen kwam en komt
het Festuco-Galietum voor.

Figuur 2: Hydrologisch systeem van de IJsbaanvallei. Grondwater vanuit de duinen
treedt 's winters aan de westkant van de vallei uit en zakt aan de oostkant weer weg
in de bodem. De vallei ligt in de kalkarme duinen, waardoor het toestromende
grondwater zwak zuur is.
Doel
In de Meinderswaalvallei: herstel van het Nanocyperion, Centaurio-Saginetum en
Junco baltici-Schoenetum nigricantis, zoals die door Weevers (1940) werd beschreven.
In de IJsbaanvallei herstel van soortenrijke gemeenschappen van het Caricetum
trinervi-nigrae.
Herstelmaatregelen
Het lage deel van de Meinderswaalvallei is in het voorjaar van 1989 en voorjaar van
1991 geplagd tot op de minerale ondergrond. In het voorjaar van 2001 is ook de hoge
rand van de vallei geplagd. De IJsbaanvallei is ook geplagd in de winter van
1991/1992. Beide valleien worden jaarrond begraasd met een dichtheid van 50
pinkeenheden op 50 ha (2 pinkeenheden zijn gelijk aan ca. 1 volwassen rund). De
IJsbaanvallei en de hogere rand van de Meinderswaalvallei worden begraasd door het
vee. De lage delen van de Meinderswaalvallei niet. De Meinderswaalvallei is in 2000
eenmalig gemaaid en gehooid.
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Ingreep/effectketen
Het plaggen heeft gezorgd voor een vermindering van de voedselrijkdom waardoor
mesotrofe omstandigheden zijn ontstaan. Plaggen leidt ook tot verlaging van het
maaiveld en daardoor tot een hogere grondwaterstand ten opzichte van maaiveld en
langere inundatieduur. Beweiding heeft geleid tot het ontstaan van een korte
begroeiing.
1.2.2

Stroothuizen

Terreinbeschrijving
Stroothuizen bestaat uit twee delen. Het deel dan al sinds de jaren ’60 reservaat is
wordt het ‘oude reservaat’ genoemd. In 1991 is het reservaat uitgebreid met een
maïsperceel aan de westzijde van het oude reservaat. Dit perceel wordt ‘Groener’
genoemd naar de voormalige eigenaar.
Het natuurreservaat Stroothuizen is een nat heidegebied bij Denekamp, waarin naast
vennen enkele door basenrijk grondwater gevoede laagten (slenken) liggen. De
hogere delen van het reservaat zijn infiltratiegebieden en zijn begroeid met droge en
vochtige heide. Op de iets lager gelegen flanken van de dekzandruggen komen natte
heiden voor. In verruimde slenk van het zuidwestelijk deel is het Scirpetum fluitantis
aanwezig. In de twee oostelijk gelegen vennen komen tegenwoordig de RG
Sphagnum cuspidatum [Scheuchzerietea] en de RG Eleocharis multicaulis/ Sphagnum
[Scheuchzerietea/ Littorelletea] voor. In het meest oostelijke ven kwamen vroeger
(voor 1950) ook het Isoeto-Lobelietum en in de jaren ’60 het Eleocharitetum
multicaulis voor. In de grote, basenrijke slenk zijn momenteel onder andere het Carici
curtae-Agrostietum caninae, de RG Calamagrostis canescens [Parvocaricetea], het
Pilularietum globuliferae en de RG Holcus lanatus/ Lychnis flos-cuculi [Calthion]
aanwezig. Begin jaren ’90 kwam ook het Cicendietum voor op recent plagde delen. Op
de flanken van de westelijke slenk komt het Ericetum tetralicis sphagnetosum voor
met veel Narthecium ossifragum. Hoger op de helling gaat deze gemeenschap via het
Ericetum typicum over in het Genisto anglicae-Callunetum. In de jaren ’40 kwam hier
ook het Cirsio-Molinietum en Caricion davallianae voor met soorten als Parnassia
palustris, Dactylorhiza incarnata, Sagina nodosa en Calliergon giganteum. Na 1962 is
geen van deze soorten meer waargenomen en trad er bosvorming op in het laagste
deel van de slenk. Tot 1960 was ook het Nardo-Galion in vochtige delen van de
slenken aanwezig.
In de uitgegraven slenken Groener hebben zich soortenrijke Hydrocotylo-Baldellionen Caricion nigrae-begroeiingen gevestigd. De hoger gelegen delen bestaan uit
Witbolhooilanden en stukken die zich tot heide ontwikkelen.
Systeembeschrijving
Literatuur: Jansen et al. (1996), Haan et al. (1997), Zuidhoff et al. (2000), Jansen (2000)
Stroothuizen ligt in een overwegend vochtig tot nat dekzandlandschap. In het gebied
bevindt zich een lokale waterscheiding en ‘ontspringen’ slenkvormige laagten die
afwateren naar noorden. Een grote slenk met zijslenkjes ligt in het westelijke deel van
het oude reservaat en Groener. In de slenken van het westelijke deel kwelt
grondwater op. Bij hoge grondwaterstanden inunderen de slenken en gaan ze over
maaiveld water afvoeren. In het oostelijke deel liggen twee vennen (de Oortvennen)
waarvan het meest oostelijke ven een aansluiting had op een slenk die net ten oosten
van het reservaat ligt. Beide vennen zijn hier aanwezig omdat het water permanent
stagneert achter drempels in de slenken. De geohydrologische basis wordt gevormd
door een dikke kleilaag bestaande uit keileem, tertiaire klei en Mesozoïsche klei. In
deze kleilaag is vermoedelijk een oude klifkust aanwezig die onder het reservaat
loopt. Aan de noordwest zijde heeft de kleilaag door daardoor een ondiepe ligging
(bovenkant 30 m –mv) en aan de zuidoostzijde een diepere ligging. Boven de kleilaag
zijn zandige peri- en fluvioglaciale afzettingen aanwezig die worden onderbroken
door twee slecht doorlatende lagen van klei en veen (Brørup-laag) op ca. 10-20 m
onder maaiveld. Deze twee lagen verdelen het watervoerend pakket in twee lagen.
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In de westelijke slenk treedt toestroming op van twee typen grondwater. Aan de
hellingvoet van het benedenstrooms deel en in de laagten van het bovenstroomse
deel stroomt zuur tot matig zuur, calcium- en bicarbonaatarm grondwater toe. Dit
water is afkomstig uit lokale systemen, waarvan de infiltratiegebieden in de
aangrenzende dekzandruggen liggen. Het andere type grondwater is zwak zuur tot
neutraal, calcium-, bicarbonaat- en ijzerrijk en kwelt in een lager deel van de
westelijke slenk op. Dit water is afkomstig van een bovenlokaal systeem waarvan de
stroombanen in basenrijk sediment liggen. Bij de Oortvennen treedt alleen
toestroming op van basenarm grondwater vanuit lokale grondwatersystemen.
Door wijzigingen in de waterhuishouding in de omgeving van het reservaat zijn
veranderingen opgetreden in de vegetatie en de grondwaterkwaliteit in het reservaat.
De ruilverkaveling Denekampse Veld in de jaren ’60, de aanleg van het
Dinkelomleidingskanaal en de kanalisatie van de Puntbeek (1964) hebben voor een
sterke verlaging van de grondwaterstand gezorgd. Langs de westelijke grens en ten
oosten van het oude reservaat werden diepe ontwateringsloten aangelegd en diverse
percelen in de omgeving worden ontwaterd met buisdrainage. Perceel Groener werd
ook ontgonnen waarbij de voormalige slenken waren dichtgeschoven. Dit perceel
werd tevens voorzien van buisdrains. Het effect van alle ingrepen was een verlaging
van de grondwaterstand in het hele reservaat (met name zomerstanden) en een
verminderde toestroming op van calcium- en ijzerrijk grondwater in de westelijke
slenk. Uit historische analyse van de vegetatie kan worden afgeleid dat voorheen veel
meer basenrijk en ijzerrijk grondwater toestroomde naar de westelijke slenk en hier
langdurige inundeerde (Jansen, 2000). Hier waren vermoedelijk ook bronachtige
milieus aanwezig. Om verdroging te voorkomen werd in de jaren ‘60 de slenk
afgedamd. Dit leidde tot sterke stagnatie van basenarm (regen)water in het voorheen
basenrijke deel. Daardoor trad verzuring op. Er trad ook eutrofiëring op door
verdroging (meer mineralisatie), ophoping van organisch materiaal (achterwegen
blijven van plagbeheer) en een verhoogde atmosferisch stikstofdepositie. Bij de
Oortvennen verminderde door de ontwatering van de omgeving de toestroming van
lokaal grondwater, waardoor verzuring op trad. Na de ruilverkaveling leidde
instroming van voedselrijk oppervlaktewater vanuit de aangrenzende ontgonnen
percelen tot eutrofiëring. Later droeg ook de hoge atmosferische depositie van
stikstof en ammoniak bij aan eutrofiëring en verzuring.
In middels is door (over)bemesting van de omringende landbouwpercelen het
grondwater vervuild met meststoffen. In 1990 was de vervuiling op de hoekpunten
van het oude reservaat tot 12 m diepte doorgedrongen.
Doel
Herstel van Cirsio-Molinietum, Caricion davallianae, soortenrijke Parvocariceteamoerassen, Littorelletea-gemeenschappen (Eleocharitetum multicaulis, Scirpetum
fluitantis, Isoeto-Lobelietum) en het Ericetum tetralicis sphagnetosum/ orchietosum.
In tabel 2 (paragraaf 5.3.1) zijn de doelvegetatietypen per onderzoekslocatie
gespecificeerd.
Uitgevoerde maatregelen
In het gebied zijn in de winter van 1993 hydrologische herstelmaatregelen uitgevoerd.
Deze bestonden uit het dempen van de sloot tussen het oude reservaat en Groener en
het dichtspuiten van de drains in Groener met zwelklei. In de periode 1988-1996 zijn
verdroogde, verzuurde en geëutrofieerde delen met heide en moeras geplagd. In de
westelijke slenk is tevens een Elzenbroekbosje verwijderd en werd vervolgens de
bodem geplagd. In perceel Groener is in 1993/1994 in diverse delen de voedselrijke
bouwvoor verwijderd. Tevens zijn voormalige zijslenken van de westelijke slenk
hersteld tot het oorspronkelijke maaiveld in verbinding gebracht met het oude
reservaat (zie figuur in bijlage I). Hierdoor kan het oppervlaktewater in de winter weer
zijn oorspronkelijke route volgen. Tenslotte is aan de oostzijde van het reservaat een
bermgreppel gedempt. Een droog graslandperceel in het zuidelijk deel van het
reservaat wordt sinds de jaren ’70 gehooid.
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Ingreep/effectketen de westelijke slenk van het oude reservaat
Het dempen van de sloten leidt tot een hogere zomergrondwaterstand en een kortere
duur van diep wegzakkende grondwaterstanden. Dit effect is het sterkst dichtbij de
voormalige sloot. Door de hogere zomerstanden neemt de basenrijkdom in de
wortelzone toe omdat minder regenwater de bodem kan indringen. Het verwijderen
van de dam leidt in het bovenstroomse deel van de westelijke slenk tot een lager
winterpeil en daardoor ook tot een verkorting van de inundatieduur. In de lagere
delen kan dit ook leiden tot een verminderde stagnatie van basenarm regenwater en
daarmee tot een grotere invloed van basenrijk grondwater. Plaggen leidt tot een
afname van de trofiegraad.
Ingreep/effectketen Oortvennen
Het dempen van de greppel aan de oostzijde van het oude reservaat leidt tot minder
diep wegzakkende zomerstanden in het Oostelijke Oortven. De invloed van lokaal
zeer zwak gebufferd grondwater kan hier groter worden. Plaggen van het Oostelijke
Oortven leidt hier tot een afname van de trofiegraad.
Ingreep/effectketen droog graslandperceel in zuidelijk deel oude reservaat
Maaibeheer leidt tot een langzame afname van de trofie. Afvoer van basen via het
maaisel kan ook leiden tot langzame verzuring.
Ingreep/effect-keten Groener
Het dempen van de sloot en dichtspuiten van de drains leidt tot een sterke stijging
van de grondwaterstand. Door maaiveldverlaging ontstaan slenken die langdurig
inunderen en waar basenrijk tot matig basenrijk grondwater naar toe stroomt. Omdat
de slenken bij hoge standen water kunnen afvoeren naar de westelijke slenk in het
oude reservaat stagneert er weinig regenwater. In de slenken ontstaan daarom
relatief basenrijke omstandigheden. Delen die diep worden afgegraven (slenken) zijn
relatief voedselarm. De hogere delen die niet of ondiep worden afgegraven zijn
relatief voedselrijk, omdat hier meer organische stof en fosfaat van de bouwvoor
achterblijven. Maaibeheer in de hoge delen leidt tot een langzame afname van de
trofiegraad. De hogere delen die nog goed gebufferd zijn door de voormalige
bekalking verzuren geleidelijk door uitloging en afvoer van basen via het maaisel.
1.2.3

Punthuizen

Terreinbeschrijving
Het natuurreservaat Punthuizen is een nat heidegebied in de buurt van Denekamp,
waarin door basenrijk grondwater gevoede laagten (slenken) liggen. Deze laagten
hebben geen afvoer via het oppervlaktewater. De meest basenrijke standplaatsen
komen in dit gebied voor aan de flanken van de slenken. Delen van het reservaat zijn
kortstondig ontgonnen geweest, maar worden ondertussen 30 tot 35 jaar verschraald.
Als gevolg hiervan zijn (opnieuw) gemeenschappen ontstaan van het Nardo-Galion,
het Cirsio-Molinietum, de rompgemeenschap Myrica gale [Oxycocco-Sphagnetea] en
de Littorelletea. De problemen in het gebied zijn vergrassing van de natte heide en de
slenken, te lage zomergrondwaterstanden en instroom van voedselrijk
landbouwwater. In de jaren ’50 en ’60 kwam een orchideeënrijke en Parnassia-rijke
subassociatie van het Cirsio-Molinietum voor en in de laagte een variant van het
Cirsio-Molinietum met Eleocharis multicaulis. Tot 1982 werden ook een aantal
basenminnende mossoorten van zeer natte standplaatsen aangetroffen (Scorpidium
scorpioides, Campylium stellatum en Drepanocladus lycopodioides). In een zone
tussen de heide en het Blauwgrasland kwam het Gentiano pneumonanthes-Nardetum
voor. De vegetatie in de hoge delen bestond uit droge heide (Genisto anglicaeCallunetum) en natte heide (Lycopodio-Rhynchosporetum, Ericetum tetralicis).
Systeembeschrijving
Literatuur: Jansen (1996), Haan et al. (1997), Zuidhoff et al. (2000), Jansen (2000)
Onder Punthuizen bevindt zich een ondiep watervoerend pakket. Periodiek vindt
grondwatertoevoer plaats naar de slenk vanuit lokale grondwatersystemen. In figuur
5 worden de hydrologische processen weergegeven die door het jaar heen optreden.
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In de aangrenzende dekzandruggen treedt gedurende het hele jaar infiltratie van
regenwater op. In het vroege voorjaar en de zomer is het hele terrein inzijggebied.
Het grondwater in de slenk bevindt zich dan ca. 1,2-1,3 m onder maaiveld en is
basenrijk. In het late najaar begint de grondwaterstand te stijgen. Onder de
slenkbodem treedt dan een opbolling van de grondwaterspiegel op en ontstaat boven
het basenrijke water een neerslaglens. In het begin van de winter gaat de
grondwaterspiegel in de dekzandruggen opbollen. Dit gebeurt omdat de
grondwaterstand in de dekzandrug sneller stijgt dan het waterpeil in de geïnundeerde
slenk. De slenk heeft namelijk een bergingsfactor van 1 en de dekzandrug van ca. 0,10,3. Door de opbolling ontstaan lokale grondwatersystemen. De slenk inundeert
vanwege een zeer beperkte afvoer van oppervlaktewater. De grondwaterstroming
vanuit de dekzandruggen naar de slenk gaat basenrijk grondwater oppersen. Dit
basenrijke grondwater treedt uit aan de hoger gelegen flanken, die niet geïnundeerd
zijn. In de slenk zelf komt jong basenarm water voor. De oppersing van basenrijk
grondwater is in het vroege voorjaar sterker dan aan het begin van de winter, omdat
dan het verschil tussen de grondwaterstand in de dekzandrug en het peil in de slenk
groter is. Hierdoor treedt het basenrijke grondwater hoger op de flanken uit en komt
in de slenk het basenrijke grondwater dichter aan maaiveld te staan. Het
oppervlaktewater in de slenk blijft voornamelijk basenarm. Vanaf eind mei-begin juni
wordt het terrein weer inzijggebied. Het waterpeil zakt dan snel uit naar de
drainagebasis van de diepe sloten in het omringende cultuurland.
Figuur 6 geeft een voorbeeld van de samenhang tussen de bovenbeschreven
hydrologische processen en de vegetatiezonering. De basenrijke vorm parnassietosum
van het Cirsio-Molinietum komt vrij hoog voor op de flanken waar sterke toestroming
van basenrijk grondwater plaatsvindt en waar inundatie niet of zelden optreedt. Lager
op de flank en ook in een deel van de laagtes komt een variant van het CirsioMolinietum voor met Eleocharis multicaulis en Deschampsia setacea. Hier treedt
langere inundatie op en is de standplaats minder basenrijk. In de slenken komen ook
het Eleocharitetum multicaulis en het Caricion nigrae voor. Richting de
dekzandruggen komen gradiënten voor van Cirsio-Molinietum nardetosum, Gentiano
pneumonanthes-Nardetum, Ericetum tetralicis, Genisto anglicae-Callunetum.
Als gevolg van diepe ontwatering van de omgeving die tijdens de ruilverkaveling in de
jaren ’60 is gerealiseerd, zakken tegenwoordig de zomerstanden veel dieper weg dan
vroeger. Hierdoor is de toplaag van de bodem verzuurd en zijn basenminnende
mossoorten en ondiep wortelende Caricion davallianae-soorten verdwenen.
Daarnaast was het reservaat plaatselijk geëutrofieerd door kleinschalige ontginning
en instroming van landbouwwater vanuit een zuidelijk gelegen perceel. De
instroming van landbouwwater leidde eveneens tot verzuring in het zuidelijk deel van
de slenk. Zowel de verlaging van zomerstanden als de eutrofiëring zorgden voor een
sterke vergrassing van de slenk met Calamagrostis canescens en Molinia caerulea.
Doel
Terugkeer van het Cirsio-Molinietum parnassietosum en typicum, nardetosum, het
Ericetum tetralicis, het Eleocharitetum multicaulis en andere Hydrocotylo-Baldelliongemeenschappen en soortenrijke Caricion nigrae-gemeenschappen. Terugkeer van
natte Caricion davallianae-soorten als Scorpidium scorpioides, Campylium stellatum
en Drepanocladus lycopodioides is geen doel zo lang de ontwatering in de omgeving
niet kan worden aangepakt. Voor deze soorten is de zomergrondwaterstand te laag.
Uitgevoerde maatregelen
In 1986 is een waterschapsloot ten zuiden van Punthuizen op de landsgrens
gedeeltelijk gedempt en gedeeltelijk verduikerd. In het terrein zelf zijn diverse delen
van de slenk en dekzandruggen ontdaan van boomopslag en geplagd in 1984, 1986,
1988. Daarvoor is vanaf begin jaren ’70 incidenteel heide en grasland geplagd. In de
jaren ’90 is ten zuiden van Punthuizen 5 ha landbouwgebied ingericht als natuur
onder particulier beheer. Doel is hier de ontwikkeling van heide- en venvegetatie.
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Ingreep/effectketen
In de slenk zorgen het plaggen en maaibeheer voor een afname van de
voedselrijkdom. Plaggen zorgt ook voor verwijdering van de verzuurde toplaag zodat
zwak gebufferde omstandigheden ontstaan. Het dempen van de waterschapssloot
leidt tot een verlenging van de inundatieduur en minder diepe
zomergrondwaterstanden. De stijging van de zomergrondwaterstanden zal gering
zijn omdat andere diepe waterschapssloten nog steeds de omgeving sterk
ontwateren. De verhoging van de zomergrondwaterstanden zal in het zuidelijke deel
van reservaat het sterkst zijn. In de slenkranden zorgt de langere inundatieduur voor
een sterkere oppersing van basenrijk grondwater toe en daarmee de basenrijkdom
van de bodem. In de zomer worden de zomergrondwaterstanden iets hoger. Plaggen
leidt ook hier tot een afname van de voedselrijkdom en tevens tot verwijdering van de
verzuurde, organische toplaag. Het basenrijk grondwater kan dan ook beter de
toplaag van de bodem bereiken. Maaibeheer draagt ook bij aan de verlaging van de
voedselrijkdom. In de hoge delen zorgt plaggen eveneens voor een lagere
voedselrijkdom. Hier worden echter geen veranderingen in basenrijkdom verwacht.
Door het dempen van de bermsloot kunnen de winterstanden iets hoger worden.
1.2.4

Lemselermaten

Terreinbeschrijving
Het natuurreservaat de Lemselermaten bestond tot het eind van de jaren tachtig uit
een graslandperceel en was het laatste restant beekbegeleidend (orchideeënrijk)
Blauwgrasland in Twente. De soortenrijkdom van de vegetatie van dit grasland is
sinds de jaren zeventig geleidelijk verminderd. Het perceel dat in dit onderzoek het
‘Oude maatje’ wordt genoemd, wordt jaarlijks gemaaid (zie bijlage I).
In 1988 werd een perceel aangekocht dat direct ten westen van het Oude maatje ligt.
Na aankoop is dit perceel verschraald via een beheer van maaien en afvoeren. In dit
onderzoek wordt dit grasland samen met het aangrenzende Elzenbroekbos aangeduid
als het ‘Westelijk maatje’ of ‘Nieuwe maatje’.
In 1990 is een landbouwperceel op de dekzandrug aan de oostzijde van het
oorspronkelijke reservaat aangekocht. Dit perceel is heringericht tot natuurgebied,
waarbij de bouwvoor 15 tot 30 cm diepte is afgegraven en de buisdrains werden
verwijderd. Tevens werd een perceelsloot gedempt. In dit onderzoek wordt dit gebied
aangeduid als ‘Oostelijk maatje’.
Systeembeschrijving
Literatuur: Haan et al. (1997), Zuidhoff et al. (2000), Jansen (2000)
De Lemselermaten liggen tussen de Weerselerbeek en de Dollandbeek die
respectievelijk aan de noord- en zuidzijde van het gebied stromen. De onderzochte
percelen liggen op de zuidflank van de Weerselerbeek. Het centrale deel bestaat uit
een dekzandrug met landbouwgronden en natte heiden. Deze dekzandrug gaat
geleidelijk over in de lage gronden van de beekdalen die bestaan uit Elzenbroek en
Blauwgrasland. Vroeger kwam er in de laagste delen het Scorpedio-Caricetum
diandrae voor (Jansen, 1991, Westhoff & Jansen, 1990). De Elzenbroeken zijn ontstaan
uit graslanden die in de jaren ’40 en ’50 door boeren werden verlaten. Een groot deel
van de dekzandrug werd ontgonnen en gedraineerd. De hydrologie wordt ook
beïnvloed door kanalisatie van beide beken (omstreeks 1960) en een
grondwaterwinning van 1 miljoen m3/j 1 km ten zuiden van het reservaat bij
Weerselo van Vitens (voorheen WMO). Deze winning startte in 1966. De verlagingen
in de Lemselermaten kunnen voor 90% worden toegeschreven aan de
beekpeilverlagingen in voor 10% aan de grondwaterwinning (Jansen et al., 1993)
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Figuur 5: Hydrologische processen in Punthuizen (uit Jansen, 1996).
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Figuur 6: Relatie tussen vegetatie en abiotiek in de centrale laagte (zuid oostelijk deel)
van Punthuizen (uit Jansen, 1996).
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Figuur 3: Geohydrologie en grondwaterstroming in de Lemselermaten en omgeving
(uit Jansen, 2000).
De lage beekdalgronden van de Lemselermaten worden gevoed door basenrijk
grondwater dat afkomstig is uit het watervoerende pakket boven de Tertiaire kleilaag
(zie figuur 3 en 4). Omdat dit pakket in het noordwesten van het terrein dunner
wordt, is aan de benedenstroomse zijde van het watervoerende pakket de
doorlatendheid kleiner dan aan de bovenstroomse zijde. In deze geohydrologische
overgang kwelt dit grondwater op in de Lemselermaten en zorgt daar voor een
buffering van de pHH2O tussen 5,5 tot 7,0 en een basenverzadiging op het
kationenadsorbtiecomplex van 50 tot 100 %. Alhoewel het kalkgehalte meestal kleiner
is dan 0,3 % werd in 1991 in de diepere bodemlaag af en toe kalk aangetroffen
(CaCO3-gehalte van 0,3-5,0). Dat gaat samen met hoge pHKCl-waarden van 6,5-7,0.
Sinds de jaren ’60 is zijn de concentraties SO42- en Cl- van het grondwater sterk
toegenomen als gevolg van vermesting (metingen WMO). Vanuit de agrarisch
gebruikte dekzandrug stroomt ook recent geïnfiltreerd regenwater toe. Dit water
heeft een lage basenrijkdom, maar wel hoge SO42- en Cl--concentraties.
Redox-processen in de bovenste bodemlaag hebben grote invloed op de chemische
samenstelling van het ondiepe grondwater en standplaatscondities (Jansen & Roelofs,
1996). Het sulfaat dat met het diepe grondwater wordt aangevoerd oxideert organisch
materiaal. Hierbij wordt o.a. HCO3- en HS- geproduceerd. Het sulfaatgehalte neemt dan
af. In het ondiepe grondwater (1,5 m –mv) en in het oppervlaktewater van
geïnundeerde delen is het SO42--gehalte lager en het HCO3--gehalte hoger dan die in
het diepe grondwater bij Weerselo. Omdat HS- kan verder reageren tot FeS kan de
beschikbaarheid van P toenemen door oplossing uit FeCO3 en Fe-P-complexen. Een
toename van HCO3 - kan leiden tot een sterkere decompositie van organisch materiaal
waarbij extra N en P vrijkomen. Beide processen kunnen dus tot eutrofiëring leiden.
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Figuur 4: Chemische samenstelling van het grondwater in 1992 (uit Jansen, 2000). De
grondwaterbuislocaties 1, 2 en 3 liggen in het Westelijke maatje en 6 en 7 in het Oude
maatje. Ionconcentraties in de Stiff-diagrammen zijn in meq/l.
De hier beschreven processen zijn vooral werkzaam in delen waar de bodem een
hoog organisch stofgehalte heeft (ongeplagde deel Oude maatje en lage deel
Westelijke maatje). In geplagde delen treedt de sulfaatreductie en eutrofiering
aanvankelijk nog niet of nauwelijks op omdat de bodem een laag organisch
stofgehalte heeft. Metingen aan Pwater in de toplaag van de bodem bevestigen dit:
hoge waarden worden aangetroffen in ongeplagde delen van het Oude maatje en in
een deel van het Westelijke maatje waar de bodem relatief rijk is aan organische stof.
Op deze plekken is de vegetatie ook het meest productief (gewasanalyses). Het Oude
maatje is afgelopen decennia (voor de monitoringperiode die startte in 1991)
geëutrofieerd en vergrast met Calamagrostis canescens.
De nutriëntenlimitatie is als volgt (Haan et al., 1997). Het Oude maatje dat nooit
bemest is geweest is P-gelimiteerd in zowel de ongeplagde als geplagde delen.
Vermoedelijke oorzaak is dat dit perceel reeds langdurig wordt gemaaid en maaien
leidt op den duur tot meer afvoer van P dan wordt aangevoerd (Koerselman et al.,
1989). Het Westelijke maatje (geplagd) is N-gelimiteerd zowel in het deel dat
voorheen landbouwkundig werd gebruikt als het deel waar het Elzenbroekbos is
verwijderd.
Doel
Herstel van Cirsio-Molinietum parnassietosum op de hellingen van het beekdal en
Caricion davallianae (Scorpidio-Caricetum diandrae) in het dal.
Uitgevoerde maatregelen
• Oude maatje: om de eutrofiëring en vergrassing terug te dringen is in een strook
de humeuze bovengrond verwijderd.
• Westelijke maatje: verwijderen van het Elzenbroekbos, plaggen van de bodem in
het deel met het voormalige Elzenbroek en plaggen van een gedeelte van een
aangrenzend agrarische grasland in 1989.
• Oostelijke maatje: plaggen van voormalig agrarische perceel in 1990. Van west
naar oost varieerde de plagdiepte van 30 tot 15 cm. De waterhuishouding is
hersteld door het verwijderen van de buisdrains en het dempen van een
perceelsloot.
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Alle percelen worden gehooid. Het Oude en Westelijke maatje worden in het lage
deel met de zeis gemaaid en in het hogere deel machinaal met een eenasser. Het
Oostelijke maatje wordt gemaaid met een lichte twee-asser.
Ingreep/effectketen
Het plaggen zorgt met de afvoer van de organisch stofrijke toplaag voor een
vermindering van de voedselrijkdom en een grotere invloed van basenrijk grondwater
in het maaiveld. Hierdoor ontstaan relatief basenrijke, mesotrofe omstandigheden
waardoor herstel van het oorspronkelijk Blauwgrasland en Caricion davallianae
mogelijk wordt. Plaggen leidt ook tot verlaging van het maaiveld en daardoor tot een
hogere grondwaterstand ten opzichte van maaiveld. In de lage delen waar water
stagneert, kan ook de inundatieduur toenemen. Het hooiland beheer zorgt voor
afvoer van nutriënten, met name P en K. Daardoor worden relatief voedselarme
omstandigheden in stand gehouden in de geplagde delen en kan de voedselrijkdom
in het ongeplagde Oude maatje eventueel afnemen.
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2

Methoden

2.1

Opzet van het onderzoek

De opzet van de onderzoeken is volgens de aanbevelingen van het deskundigenteam
‘natte schraallanden’ (Jansen, 1991):
•
•
•
•
•
•
•
•

Het installeren van een pq-net;
het jaarlijks opnemen van deze pq’s;
het installeren van een transect met gridcellen waarin jaarlijks een aantal
indicatorsoorten wordt opgenomen;
het plaatsen van peilbuizen op de hoekpunten van de pq’s. De waterstanden
worden 2 keer per maand (14 e en 28 e ) opgenomen;
bepalen van de chemische samenstelling van het grondwater op twee of drie
diepten en van (eventueel) het oppervlaktewater. Het grondwater is bemonsterd
in de peilbuizen op de hoekpunten van de pq’s;
het bepalen van de bodemchemische samenstelling van de bodem op twee
diepten (0-10 en 40-50 cm onder maaiveld);
de keuze van een blanco in die delen van het terrein waar geen maatregelen zijn
uitgevoerd;
het vastleggen van de situatie voor het nemen van de maatregelen (0-situatie)

De methoden die vervolgens gevolgd zijn bij het onderzoek zijn uitgebreid
beschreven in De Haan et al. (1997).

2.2

Meetnet

Voor overzicht van de pq-nummers per transect of deelgebied wordt verwezen naar
de tabellen 1, 2, 4 en 5 in hoofdstuk 5. In alle gebieden liggen pq’s, ten dele in
transecten. In de Lemselermaten en de Middelduinen liggen in de transecten ook de
gridcellen, waarin de aandachtssoorten worden gekarteerd. Voor de grootte van de
pq’s en de gridcellen wordt verwezen naar tabel 4 in De Haan et al. (1997).
Middelduinen
In de valleien zijn transecten en pq’s gelegd. De pq’s zijn per vallei apart genummerd
(zie bijlage I voor overzicht gebied en ligging pq’s en transecten):
• Meinderswaalvallei: transect 2
• IJsbaanvallei: transect 3 en 4
Lemselermaten
In de Lemselermaten liggen drie transecten (I, II en III) met pq’s én gridcellen. Transect
I en III liggen in het Oude maatje in een gradiënt van hoog naar laag (van noord naar
zuid). Transect II ligt in het Westelijke maatje. In het Oostelijke maatje liggen alleen
pq’s en geen transecten met gridcellen (zie bijlage I voor overzicht gebied en ligging
pq’s en transecten).
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Stroothuizen
In Stroothuizen worden de volgende deelgebieden onderscheiden waarin de pq’s per
deelgebied zijn genummerd (zie bijlage I voor overzicht gebied en ligging pq’s en
transecten):
• Oude reservaat
• Groener raai I
• Groener raai II
• Groener raai III
Punthuizen
In het gebied liggen verschillende pq’s, maar worden geen deelgebieden of
transecten onderscheiden (zie bijlage I voor overzicht gebied en ligging pq’s).

2.3

Water

Er is een hydrologisch meetnet ingericht in de Lemselermaten (1991) de Middelduinen
(1991), Stroothuizen (1989) en Punthuizen (1989). Loodrecht op de hoog-laag gradiënt
zijn peilbuizen geplaatst op locaties:
die als hydrologisch karakteristiek werden beschouwd (bijvoorbeeld het laagste
punt en een knik in de helling);
waar op grond van expertkennis een bijzondere vegetatieontwikkeling werd
verwacht.
De locaties van de peilbuizen weerspiegelen op deze wijze de milieugradiënt. Op
perceel Groener werden ruim voor het nemen van de maatregelen reeds buizen
geplaatst. Na uitvoering van de maatregelen in de winter van 1993/1994, bleek dat
niet alle peilbuizen voldeden aan de hierboven genoemde criteria. Voldoende buizen
bleken echter geschikt voor het leggen van de relatie tussen vegetatie, waterstanden
en waterchemie.
Elke meetlocatie bestaat uit een paar peilbuizen. In de meeste gevallen één met een
ondiep filter (0.5 m -mv) en één met een dieper filter (1.5 m -mv). In de
Meinderswaalvallei zijn peilbuizen geplaatst met filters op 1.2 m -mv en 1.9 m -mv en
in de IJsbaanvallei op 0.5 en 2 m -mv. Er is gekozen voor deze afwijkende dieptes om
de peilbuizen beter te laten aansluiten bij het meetnet van de terreinbeheerders. In
Stroothuizen en Punthuizen bestaan de meeste meetlocaties uit drie peilbuizen met
filters op respectievelijk 0.4, 0.8 en 1.2 à 1.5 m -mv. Door te werken met drie
filterdiepten kon hier de gelaagdheid in waterkwaliteit nauwkeuriger in beeld worden
gebracht dan op de andere locaties.
In elk onderzocht gebied staan minimaal 2-4 paar peilbuizen. De grondwaterstanden
zijn elke 14e en 28e van de maand opgenomen.
De terreinbeheerders hebben de data ingevoerd en Kiwa verwerkte ze tot
tijdstijghoogtelijnen en duurlijnen met behulp van het programma MENYANTHES
(Von Asmuth).

2.4

Bodem

Langs de randen van de pq’s in de Lemselermaten, Stroothuizen en de Middelduinen
zijn bodemmonsters gestoken met een wortelboor op dieptes van 0-10 cm en 40-50
cm -mv. Bij elk pq werden 2 monsters verzameld. Elk monster bestond uit een mengmonster van 4 steken. Tijdens de vierde fase was het bodemonderzoek extensief en
zijn per alleen in Stroothuizen, Punthuizen en de Lemselermaten op enkele locaties
monsters geanalyseerd.
De volgende parameters zijn bepaald: pH-H2O, pH-KCl, %CaCO3 (alleen in Middelduinen) en bij CaCO3-gehaltes lager dan 0,25% ook H-bezetting, bezetting van
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kationen (Ca2+, Mg2+, Na+, K+) en % organische stof. In Stroothuizen zijn tevens N-tot, Ptot, Pw en Pox- bepaald. De parameterset is conform de aanbevelingen van het
deskundigenteam (Jansen, 1991).
De analyses zijn uitgevoerd op het laboratorium van Giesen en Geurts. De gebruikte
analysetechnieken zijn beschreven in Giesen en Geurts (1999).
Basenverzadiging is als volgt berekend:
BZ = (Caexch + Mg exch + K exch +Na exch)/ (Ca exch + Mg exch + K exch +Na exch + Hexch)

2.5

Vegetatie

De vegetatieopnamen van de vaste pq’s zijn verwerkt tot vegetatietabellen en
opgenomen in bijlage V. Bij elke pq is de trend van de aanwezige soorten
geïnterpreteerd. In de Lemselermaten en de Middelduinen zijn aandachtssoorten
opgenomen in raaien loodrecht op de gradiënt. Het tijdstip van opname van de
aandachtssoorten viel samen met het tijdstip van opname van de vaste pq’s. In bijlage
VI zijn de trends van soorten in de pq’s en gridtransecten samengevat. In bijlage V en
VI zijn de soorten gesorteerd per ecologische soortgroep. Bijlage VII geeft de indeling
van ecologische soortgroepen voor zowel duingebieden als beekdalgebieden.
De vegetatieopnamen zijn meestal gemaakt met de decimale schaal van Londo. Voor
De pq’s in Groener is de schaal van Braun-Blanquet gebruikt.
Decimale schaal van Londo
Londo
r1
r2
r4
p1
p2
p4
a1
a2
a4
m1
m2
m4
1
11+
2
3
4
5
55+
6
7
8
9

Aantal individuen
sporadisch
sporadisch
sporadisch
weinig talrijk
weinig talrijk
weinig talrijk
talrijk
talrijk
talrijk
zeer talrijk
zeer talrijk
zeer talrijk
willekeurig
willekeurig
willekeurig
willekeurig
willekeurig
willekeurig
willekeurig
willekeurig
willekeurig
willekeurig
willekeurig
willekeurig
willekeurig

Bedekking
<1%
1-3%
3-5%
<1%
1-3%
3-5%
<1%
1-3%
3-5%
<1%
1-3%
3-5%
5-15%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
45-50%
50-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

Bijzonderheden bij de vegetatietabellen:
Pq 4 van Stroothuizen is vervallen na 1996.
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Aandachtssoorten
In Middelduinen is in 1991 en 1992 de SBB-schaal gebruikt. Vanaf 1993 is deze schaal
gebruikt in combinatie met de Tansley-schaal.
In Lemselermaten is in 1991 en 1992 de SBB-schaal gebruikt. Vanaf 1993 is deze schaal
uitgebreid met de toevoegingen + en -.
SBB-schaal (toevoeging - = laagste aantallen van de klasse; toevoeging + = hoogste
aantallen van de klasse)
SBB
1
2
3
4
5

aantal individuen
1 tot 2
3 tot 10
11 tot 100
101 tot 1000
meer dan 1000

Tansley-schaal (gecombineerde schaal van SBB en Tansley geeft de waarden s1,s2,s3,
o1,o2 etc)
Tansley
s
r
o
f
a
c
d

28

voorkomen
spaarzaam
zeldzaam
hier en daar
frequent
abundant
codominant
dominant
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Resultaten waterstanden

3.1

Middelduinen

De waterstanden zijn opgenomen van 1992 tot en met 2002. Uit neerslaggegevens
van weerstation Vlissingen blijkt dat 1990, 1993, 1995 1998 en 2000 natte perioden en
1991, 1994 en de zomer 1999 droge perioden waren. In bijlage II zijn de
tijdstijghoogtelijnen en duurlijnen weergegeven. Duurlijnen van afzonderlijke jaren
zijn alleen berekend voor jaren zonder een groot hiaat in de metingen.
In de Meinderswaalvallei treedt in de meeste jaren langdurige inundatie op. De
inundatieduur bedraagt 20 tot 100 %. De afwisseling van perioden met veel en weinig
neerslag zijn slecht herkenbaar in het verloop van de grondwaterstand. In 1996 is de
inundatieduur kort en treedt een relatief diepe laagste grondwaterstand op. De natte
winters van 1994/1995 en 1997/1998 komen tot uiting in hoge hoogste standen. Er lijkt
sprake te zijn van een trendmatige verhoging van de laagste waterstanden en de
laatste 4 jaar trad langdurige inundatie op. Tot en met 1996 zakte de zomerstanden
0,2-0,5 m onder maaiveld en na 1996 maximaal 0,15 m onder maaiveld.
In de IJsbaanvallei is in droge jaren inundatie afwezig of kort en in natte jaren treedt
vrij lange inundatie (tot 60%) op. Er lijkt sprake te zijn van een trendmatige stijging
van laagste grondwaterstanden. Tot en met 1996 zakte de zomerstanden 0,7-0,9 m
onder maaiveld en na 1996 ca. 0,4 m onder maaiveld. Dit gaat samen met langdurige
inundatie vanaf 1998. De toestroming van lokaal grondwater is toegenomen, omdat
toestroming van grondwater vooral optreedt bij inundatie van de vallei.

3.2

Stroothuizen

De waterstanden zijn opgenomen van 1989 tot en met 2002. In de grafieken
ontbreken de gegevens van de periode maart-augustus 2001, omdat deze niet digitaal
beschikbaar waren (zijn wel gemeten). Daardoor ontbreken in de grafieken van dat
jaar de laagste standen. Dit is zichtbaar in de tijdstijghoogtelijnen door het ontbreken
van een dal (2001 was dus geen zeer nat jaar). Uit neerslaggegevens van weerstation
Twente blijkt dat 1991, 1992, 2e helft 1995, 1996 droge perioden waren en 1993, 1994,
2e helft 1998, 1e helft 1999 natte perioden. In bijlage II zijn de tijdstijghoogtelijnen en
duurlijnen weergegeven. Duurlijnen van afzonderlijke jaren zijn alleen berekend voor
jaren zonder een groot hiaat in de metingen.
Droge jaren komen vooral tot uiting in de zomerstanden: in droge jaren zakken de
zomerstanden diep weg, in natte jaren zakken ze ondiep weg. Verder is de duur van
hoge standen in droge winter van 1996/1997 veel korter dan in de andere jaren. In de
natte winter van 1998/1999 is de hoogste stand ook hoger dan de drie voorgaande
winters. De hydrologische maatregelen die zijn genomen in de winter van 1993/1994
zijn werken op twee manieren door. Allereerst is er een effect van het dempen van de
sloot tussen het oude reservaat en Groener en het dichtspuiten van de drains in
Groener. Dit is zichtbaar in een verhoging van de laagste grondwaterstanden in de
zomer. Het effect is duidelijk waarneembaar in het benedenstroomse deel van de
westelijke slenk bij de peilbuizen B1, B2, B3, B4 en nog zwak bij B5. In peilbuis B4 die
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vlak bij de sloot stond, is het effect het sterkst (ca. 0,4 m). Bij de peilbuizen B1, B2 en
B3 stijgen de laagste standen met 0,2-0,3 m. In perceel Groener zijn de effecten op de
laagste standen niet waarneembaar, omdat hier pas van vanaf 1994 wordt gemeten
(dus na het nemen van de maatregelen). Ongetwijfeld zullen de laagste standen hier
ook verhoogd zijn. Een ander effect wordt veroorzaakt door het verwijderen van een
dam uit de westelijke slenk, waardoor in de winter het oppervlaktewater
bovenstrooms van deze dam minder hoog kan stijgen. In peilbuizen B6, B7, B8, B10 en
B11 treedt een verlaging van de hoogste waterstanden (0,1-0,3 m) op na de winter van
1993/1994. Dit effect kan worden aangetoond met tijdreeksanalysen (tijdreeksanalyse
met het PERFICT-model (Von Asmuth et al., 2002)). In B6 is de verlaging het sterkst
(daling hoogste stand met 0,3 m). Deze locatie lag vlak bovenstrooms van de
voormalige dam. Bij peilbuis B7, B8 en B10 lijkt na 1996 sprake te zijn van een
geleidelijke stijging van de hoogste stand. Dit wordt echter veroorzaakt door de
opeenvolging van een droge periode (1995/1996, natte periode (1998/1999 en
normale periode (2000-2002). De hoogste standen bereiken hier niet meer het niveau
van voor 1994, hetgeen een effect is van weghalen van de dam.
Hieronder wordt het waterstandregime van de locaties besproken.
In het lage deel van de westelijke slenk (B1, B2, B3) treedt in de meeste jaren
inundatie op. Bij B1 en B2 vaak lange inundatie en bij B3 korte inundatie. In de droge
winter van 1995/1996 treedt geen of nauwelijks inundatie op. De zomerstanden
zakken voor het moment van de hydrologische maatregelen 0,7 tot 0,9 m onder
maaiveld en daarna 0,4 tot 0,7 m onder maaiveld. De duurlijnen hebben een convexe
vorm.
Iets hoger in de westelijke slenk liggen B5 en B6. Bij B5 varieert de inundatieduur
sterk: in droge jaren is de inundatie vrij kort en in de droge winter van 1995/1996
bleef inundatie uit. De laagste standen zakken 0,6 tot 0,85 m onder maaiveld weg.
Peilbuis B6 vertoont een heel ander beeld. Tot en met de winter 1993/1994 treedt
lange inundatie op (40-80 %) en in de winter na niet meer door het verwijderen van
de dam. De hoogste waterstanden zitten dan 0,15-0,30 m onder maaiveld. De laagste
waterstanden bevinden zich 0,5 tot 1,0 m onder maaiveld. De meeste duurlijnen
hebben een convexe vorm, in droge jaren een concave-convexe vorm.
B7 en B8 liggen op overgang van slenk naar dekzandrug. Deze locaties inunderen niet,
de hoogste waterstanden zitten wel dicht onder maaiveld: voor de maatregelen 0,050,10 m –mv) en na de maatregelen 0,10-0,30 m –mv. De laagste standen variëren van
0,3 tot 1,0 m onder maaiveld. De meeste duurlijnen hebben een convexe vorm, in
droge jaren een concave-convexe vorm.
B9 ligt op een flauwe helling van de westelijke slenk. Alleen in natte jaren treedt hier
korte inundatie op. In normale en droge jaren bevindt de hoogste stand zich meestal
dicht onder maaiveld. De zomerstanden zakken 0,4 tot 1,0 m onder maaiveld. De
meeste duurlijnen hebben een convexe vorm, in droge jaren een concave-convexe
vorm.
B10 en B11 liggen bovenstrooms in de westelijk slenk (zuidwest vennen). Voor de
hydrologische maatregelen trad hier elk jaar lange inundatie op (50-90%). Daarna
treedt geen inundatie meer op (B10) of is de inundatiefrequentie en -duur verminderd
(B11). De laagste standen zitten 0,5 tot 1,0 m onder maaiveld. De meeste duurlijnen
hebben een convexe of een concave-convexe vorm.
B15 ligt vlak bij de twee vorige peilbuizen op een dekzandrughelling. In natte en
normale jaren reikt de grondwaterstand tot aan maaiveld. Door oppervlakkige
afstroming over de helling treedt geen inundatie op. De duurlijnen hebben een
convexe of concave-convexe vorm.
B12 ligt in een hooilandperceel boven op een dekzandrug. De gemiddelde hoogste
stand bedraagt 0,7 m onder maaiveld en de gemiddelde laagste stand 1,7 m onder
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maaiveld. Het is niet duidelijk of na 1993/1994 de hoogste standen iets verlaagd zijn
als gevolg van het verwijderen van de dam in de westelijke slenk. De duurlijnen zijn
van vorm vrij recht of concaaf.
B13 ligt in het Westelijke Oortven. De inundatieduur varieert sterk (0-85 %) als gevolg
van variatie in het neerslagoverschot. In droge jaren treedt geen inundatie op en zit
de hoogste stand net onder maaiveld. De laagste standen variëren van 0,1 tot 0,85 m
onder maaiveld. De duurlijnen hebben vrij recht verloop.
B14 ligt in het Oostelijke Oortven. De inundatieduur wordt sterk bepaald door het
neerslagoverschot. Ze varieert van 0 % in droge jaren tot 90 % in natte jaren. De
laagste waterstanden zitten op 0,3 tot 0,8 m onder maaiveld. De duurlijnen zijn van
vorm vrij recht of concaaf-convex. Het dempen van de greppel ten oosten van het
oude reservaat is niet merkbaar in de het verloop van de tijdstijghoogtelijn.
Tijdreeksanalyse geeft eerder een indicatie voor een lichte verlaging van de
zomerstanden.
B19 en B20 liggen in transect 3 op Groener. B19 ligt in een slenk, B20 hoger op de
gradiënt. De slenk inundeert in natte en normale jaren. De inundatieduur is hier vanaf
de winter 1998/1999 toegenomen. In drogere jaren reikt de waterstand hier tot aan
maaiveld. De laagste waterstand zakt 0,4 tot 0,7 m diep weg. Bij B20 bedragen de
hoogste waterstanden 0,2-0,6 m en de laagste 1,0-1,3 m. De duurlijnen hebben
meestal een vrij recht verloop.

3.3

Punthuizen

De waterstanden zijn opgenomen van eind 1999 tot en met 2002. In de zomer van
1996 waren de grondwaterstanden zo laag dat de peilbuizen droog vielen. Uit
neerslaggegevens van weerstation Twente blijkt dat 1991, 1992, 2e helft 1995, 1996
droge perioden waren en 1993, 1994, 2e helft 1998, 1e helft 1999 natte perioden
waren. In bijlage II zijn de tijdstijghoogtelijnen en duurlijnen weergegeven. Duurlijnen
van afzonderlijke jaren zijn alleen berekend voor jaren zonder een groot hiaat in de
metingen.
Alleen de meetreeks van B15 wordt besproken, omdat de meetreeksen van B9 en B12
te veel hiaten bevatten (standen boven maaiveld zijn niet afgelezen). B15 ligt op de
flank van een dekzandrug op een plek waarin gedurende de winter en het vroege
voorjaar basenrijk grondwater wordt opgeperst. In de tijdstijghoogtelijn komen
duidelijk de droge en natte jaren tot expressie. In natte en normale jaren treedt er
korte inundatie op, in droge jaren geen inundatie. In de droge winter van 1995/1996
zat het grondwater vrij diep onder maaiveld (ca. 0,5 m). De slenk is die winter niet
geïnundeerd, hetgeen uitzonderlijk is. De zomerstanden zakken 1,0-1,2 m onder
maaiveld. Er lijkt geen trendmatige verandering op te treden. De duurlijnen hebben
een recht of concaaf-convex verloop.

3.4

Lemselermaten

De peilbuizen B1 t/m B7 liggen in een gradiënt van hoog naar laag (zie figuur 4). De
hoogte neemt af van peilbuis B1, via B2, via B3 naar peilbuis B4 en B6. Beide laatste
liggen het laagst in een ondiepe slenk. Peilbuis B5 en B7 liggen achter de slenk, iets
hoger dan pielbuis B4 en B6. Uit neerslaggegevens van weerstation Twente blijkt dat
1991, 1992, 2e helft 1995, 1996 droge perioden waren en 1993, 1994, 2e helft 1998, 1e
helft 1999 natte perioden waren. In bijlage II zijn de tijdstijghoogtelijnen en duurlijnen
weergegeven. Duurlijnen van afzonderlijke jaren zijn alleen berekend voor jaren
zonder een groot hiaat in de metingen.
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Voor de meeste duurlijnen geldt dat ze een convexe vorm hebben. Dat betekent dat
hoge standen lang aanhouden en lage standen kortstondig optreden. In natte jaren
zit de grondwaterstand langdurig hoger dan 10 cm onder maaiveld. De
tijdstijghoogtelijnen laten na 1992 geen trendmatige verandering in de waterstand
zien.
Het verschil in neerslaghoeveelheid tussen de verschillende jaren (zie figuur 8) uit zich
vooral in de lage grondwaterstanden in de zomer. De hoge standen reiken in de
winter en het voorjaar aan maaiveld of net onder maaiveld. Op de beekdalhelling
gaat bij standen boven maaiveld oppervlakkige afstroming optreden. De laagst
gemeten grondwaterstand varieert van 1,10-1,50 cm –mv in het droge jaar 1992 tot
0,30-0,50 cm –mv in natte jaren (1993, 1998, 2000, 2001). In droge jaren is de duur van
grondwaterstanden rond het maaiveld korter dan in natte jaren. Extreem lage standen
treden op in de zomer van 1992. Deze zijn niet in verband te brengen met het verloop
van het neerslagoverschot/te kort of ingrepen die bekend zijn. De gemiddelde laagste
grondwaterstand varieert van 0,5 tot 0,8 m –mv. Op de locaties van B4, B5 en B6 zakt
de grondwaterstand het minst diep weg. Op locatie B1 duren de lage standen langer
dan op de andere locaties.
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Resultaten bodem

4.1

Middelduinen

Bodemchemische metingen hebben plaatsgevonden tot en met 1999.
4.1.1 Organisch stofgehalte
(figuur 9 en 10)
Negen jaar na het plaggen is in de Meinderswaalvallei is het organisch stofgehalte
laag. In de toplaag van de bodem (0-10 cm) bedraagt het organisch stofgehalte in de
Meinderswaalvallei 0,5-4,5 %. In het laagste deel (PQ27) is het licht toegenomen. In
het geplagde deel van de IJsbaanvallei is het gehalte laag (0,3-2,0 %) en in het niet
geplagde deel van de IJsbaanvallei relatief hoog (5-13%). In de Meinderswaalvallei
vertoont tussen 1995- en 1999 alleen PQ27 een toename. In de IJsbaanvallei neemt het
organisch stofgehalte op alle geplagde locaties licht toe (PQ28/29/30), maar blijft
absoluut gezien laag .
4.1.2
Basenrijkdom
(figuur 9 en 10)
In de Meinderswaalvallei zijn de pHKCl en pHH2O hoog als gevolg van de aanwezigheid
van kalk, toestroming en capillaire opstijging van basenrijk grondwater. Hierdoor is
de zuurgraad ook goed gebufferd en kan geen verzuring optreden. De pHKCl bedraagt
6,0-8,2. Er zijn geen verschillen in zuurgraad aanwezig tussen de toplaag (0-10 cm) en
diepere bodemlaag (40-50 cm). Bij PQ24 en PQ25 blijft zuurgraad min of meer gelijk.
Bij PQ27 treedt tussen 1995 en1999 een lichte daling op die kan samenhangen met
een opbouw van organische stof waardoor in de bodem meer zuur wordt
geproduceerd. Op alle locaties was in 1993 de pH iets hoger.
In de IJsbaanvallei is de pH lager als gevolg van de afwezigheid van kalk en de
toestroming van matig basenrijk grondwater. De pHKCl bedraagt 3,8-6,2. De pH van de
toplaag (0-10 cm) is meestal lager dan die van de diepere bodemlaag (50-40 cm). In
het geplagde deel is de pH een halve tot hele eenheid hoger dan in het ongeplagde
deel. Verwijdering van de humushoudende toplaag leidt dus voor minstens 9 jaar tot
een hogere pH. Opvallend is dat de basenverzadiging in het geplagde deel (20-50 %)
lager is dan in het ongeplagde deel (40-60%). In 1999 wordt in het geplagde deel een
hogere pH gemeten. Deze stijging hangt samen met een sterke toestroming van zwak
gebufferd grondwater gedurende de voorafgaande zeer natte winter van 1998/1999.
In deze periode treedt ook langdurige inundatie op na een periode van 2 jaar zonder
inundatie. Door de langdurige inundatie kon er gedurende een langere tijd weer
lokaal, zwak gebufferd grondwater toestromen. De verschillen van pH tussen de
toplaag en diepere bodemlaag zijn dan ook minder groot. De lichte toename van het
organisch stofgehalte leidt blijkbaar in 1999 nog niet tot verzuring. De
basenverzadiging in geplagde deel schommelt rond 20-50% en vertoont geen
duidelijke trend. In het niet geplagde deel treedt geen stijging van de pH op. Blijkbaar
heeft hier variatie in het neerslagoverschot weinig invloed op de zuurgraad en wordt
de zuurgraad in sterke mate bepaald door bodemchemische processen in de
humusrijke bodem.
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Figuur 9: Ontwikkeling van de basenrijkdom en organisch stofgehalte in de Meinderswaalvallei
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Figuur 10: Ontwikkeling van de basenrijkdom e7n organisch stofgehalte in het geplagde deel van de IJsbaanvallei
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Figuur 11: Ontwikkeling van de basenrijkdom en organisch stofgehalte in het niet geplagde deel van de IJsbaanvallei
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4.2

Stroothuizen

4.2.1
Organisch stofgehalte en basenrijkdom
(figuur 12)
In het laagste deel van de westelijke slenk liggen B1 en B2 en die zijn in 1988 geplagd.
Het organisch stofgehalte in de Ah-laag neemt geleidelijk toe. In het monster uit 2002
op 0-7 cm –mv van B1/PQ3 is een veel hogere waarde gemeten omdat het hier een
organische stoflaag boven op het minerale profiel betreft (Mn-Mh-laag). In
voorgaande jaren zijn zulke lagen niet meegenomen in de ondiepe bodemmonsters.
Op beide locaties is de basenverzadiging van de toplaag sterk gedaald. Op locatie
B1/PQ3 vertoont ook de pH van de toplaag een lichte daling terwijl die van de diepere
bodemlaag niet daalt. De pH van locatie B2/PQ52 blijft gelijk. Na uitvoering van de
hydrologische maatregelen in 1994 is de basenverzadiging niet toegenomen, maar
verder gedaald naar 20-40 %. De aanvoer van basenrijk grondwater is hier dus niet
voldoende om zuurvormende processen in de bodem voldoende te bufferen. Door
langzame opbouw van organische stof neemt de zuurvorming toe. Herstel van de
beoogde basenrijke condities heeft hier dus niet plaatsgevonden. Bij verdere opbouw
van organische stof kan de verzuring voortschrijden.
Iets stroomopwaarts in de westelijke slenk liggen locatie B5 en B6 die in 1993 zijn
geplagd. De basenrijkdom is hier gevolgd tot en met 1999 (zie Zuidhoff et al., 2000).
Deze locaties hebben een hoge pHH2O (6,0-6,5) en een hoge basenverzadiging. Locatie
B6 vertoonde in 1999 een daling van de pH en basenverzadiging.
Nog hoger op in de slenk liggen locaties B7 (niet geplagd) en locatie B8 (begin jaren
’80 geplagd). De basenrijkdom is hier gevolgd tot en met 1999 (zie Zuidhoff et al.,
2000). Deze locaties hebben een lage pH en basenverzadiging. De basenverzadiging
was hier in 1996 en 1999 zeer laag (5-20 %). In de oorsprong van de westelijke slenk
ligt locatie B10 (geplagd in 1993) waarvan de basenrijkdom middelmatig was tussen
1995 en 1996: pHH2O 4,5-5,5 en een basenverzadiging van 20-40%.
In Groener is locatie B19/PQ306 (in 1993/94 afgegraven) gevolgd. Het organisch
stofgehalte is laag en vertoont geen stijging. De pH blijft ook constant (pHKCl ca. 5),
terwijl de basenverzadiging tussen 1999 en 2002 sterk daalt van 80 naar 40 %. Daarbij
moet wel worden aangetekend dat in 2002 de bovenste 2 cm is bemonsterd, terwijl in
voorgaande jaren het bodemmonster 0-10 cm onder maaiveld is gestoken. Een
monster van 0-2 cm –mv kan basenarmer zijn dan de bodemlaag eronder. Op enkele
andere locaties op Groener (B17 en B21) werd tussen 1996 en 1999 ook al een sterke
daling waargenomen (Zuidhoff et al., 2000). Vooralsnog heeft dit geen effect op de
bodemzuurgraad. Gezien de geringe opbouw van organische stof (hooguit 3,5 %), kan
de daling van de basenverzadiging alleen niet worden verklaard uit een eventuele
toename van organische zuren. In dit gebied is echter in het verleden door bemesting
en bekalking een onnatuurlijk hoge basenverzadiging ontstaan. De huidige afname
wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat deze aanvoerbron is weggenomen. Zodra
zich een natuurlijk evenwicht tussen het kationenadsorptiecomplex en het
grondwater heeft ingesteld, zal de basenverzadiging waarschijnlijk stabiliseren.
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Figuur 12: Ontwikkeling van de basenrijkdom en organisch stofgehalte in Stroothuizen
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4.3

Punthuizen

4.3.1
Organisch stofgehalte
(figuur 14)
De toplaag van de locaties B9, B12 en B15 is tot 2002 bemonsterd. Locatie B15 die op
de overgang dekzandrug/slenk ligt, vertoont een sterke toename van het organisch
stofgehalte. Tussen 1993 is dat gestegen van ca. 4 naar 16 %. Het monster uit 2002 is
genomen in een moerige laag (OA). De locaties B9 en B12 vertonen zwakke stijging
van het organisch stofgehalte naar 4-5 %. Dat betekent dat de hoger gelegen
basenrijke locatie B15 een snellere opbouw van organische stof vertoont dan de lager
gelegen basenarme locaties. B15 ligt in de zone waar strooisel bij hoge inundaties in
de slenk aanspoelt. Dit proces kan mogelijk de oorzaak zijn van een snellere opbouw
van organische stof.
4.3.2
Basenrijkdom
(figuur 14)
B15 is de meest basenrijke locatie (pHH2O 6,0) omdat deze ligt in de smalle zone waar in
winter en het vroege voorjaar sterke oppersing van basenrijk grondwater plaatsvindt.
Deze oppersing treedt het langst op tijdens natte jaren waarin de grondwaterstand in
de aangrenzende dekzandrug het sterkst opbolt (De Haan et al., 1997). Dieper in de
bodem is de pHKCl iets hoger dan die van de toplaag. Dat wordt veroorzaakt door een
grotere invloed van regenwater boven in het bodemprofiel en de zuurvorming door
plantenwortels en afbraak van organisch materiaal. Tussen 1993 en 1996 treedt er een
duidelijke daling van de basenverzadiging op terwijl de pH niet daalt. De verlaging van
de basenverzadiging kan twee oorzaken hebben. Ten eerste is in die periode het
organisch stofgehalte iets toegenomen. Voor het op peil houden van de
basenverzadiging zijn voor een grotere hoeveelheid humus ook meer basen nodig.
Wellicht kan het oppersproces niet voldoende basen aanvoeren om de hoge
basenverzadiging op peil houden. Ten tweede trad er in de winter van 1995/1996
slechts gedurende een korte periode oppersing van grondwater op, omdat door de
droogte de slenk niet inundeerde (De Haan et al., 1997). De oppersing vond toen
plaats in de lagere delen van de slenk. Dus in de winter en het vroege voorjaar
voorafgaand aan de bodembemonstering in 1996 vond er weinig oplading met basen
plaats van het kationenadsorbtiecomplex. Beide oorzaken hebben de lichte uitloging
van het adsorptiecomplex versterkt. Tussen 1996 en 2002 treedt een verdere daling op
van de basenverzadiging (naar 70%) zonder dat de pHKCl daalt. Blijkbaar herstelt de
basenverzadiging niet meer in de periode 1998-2002 me7t natte en normale jaren. Bij
een verdere daling van de basenverzadiging kan de pH wel verder gaan dalen. In
Punthuizen komen bij een basenverzadiging van minder dan 60-65 % geen hoge pH
waarde meer voor (zie figuur 13). Op korte termijn en zeker na een droog jaar kan dus
verzuring plaatsvinden. Daarmee zit de basenbuffering in 2002 op een kritiek punt.
B12 en B9 liggen in de slenk waarin de invloed van regenwater groter is dan bij B15,
omdat de oppersing van basenrijke grondwater hier minder sterk is en omdat in het
begin van de winter hier veel regenwater verzamelt. Metingen van de pHKCl op
verschillende diepte in de bodem laten zien dat geen verschillen bestaan. Locatie B12
is minder basenrijk wat tot uiting komt in een pHKCl van 4,6. Opvallend is dat
aanvankelijk de basenverzadiging hoog is maar snel en gestaagd daalt naar 20 %. De
pHH2O daalt in het begin iets, de pHKCl blijft constant. Locatie B9 is het meest basenarm
(pHKCl 4,1-4,5). In 1990 was de basenverzadiging al laag en zakt in 1996 naar 20 %.
Daarna treedt geen verdere afname op. De zuurgraad vertoont nauwelijks een
verandering.
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4.4

Lemselermaten

4.4.1
Organisch stofgehalte
(figuur 15)
Uit de evaluatie van de jaren 1991-1999 (Zuidhoff et al., 2000) bleek dat de toename
van het organisch stofgehalte in de toplaag van het geplagde Westelijke maatje
gering is. Wel trad op een locatie in het geplagde deel van het Oude maatje een
sterke toename op. Locatie B8/PQ208 heeft al direct na het plaggen een vrij hoog
organisch stofgehalte (zie figuur 15). In de geplagde strook van het Oude maatje
(transect 3) vond wel duidelijk ophoping van organische stof plaats (zie B6/PQ101 in
figuur 15; van ca. 20 naar 35 %).
4.4.2
Basenrijkdom
(figuur 15)
De evaluatie van 1991-1999 liet in de toplaag (0-10 cm –mv) een toename van de
zuurgraad zien: er trad in het Oude en Westelijke maatje een verschuiving van
neutrale (6,5-7,0) naar zwak zure (5,5-6,5) omstandigheden op (Zuidhoff, et al., 2000).
In het ongeplagde deel van het Oude maatje (B6/PQ101) lijkt deze trend tussen 1999
en 2002 niet duidelijk door te zetten. Wel daalt de basenverzadiging licht. In het
Westelijke maatje vertoonde in B3/PQ208 de zuurgraad in 1995 een dal. Vanaf dat jaar
herstelt de zuurgraad. De basenverzadiging is gedurende de hele monitoringsperiode
hoog. De lage pH in 1995 gaat samen met een lage zomergrondwaterstand.
De basenverzadiging in het Oude en Westelijke Maatje is hoog (>70 %) wat vooral
samenhangt met aanvoer van basenrijk grondwater. In het Oostelijke maatje is ze
laag (23-40%). De pHKCl is hier ook relatief laag. Hier wordt minder basenrijk
grondwater aangevoerd als gevolg van de relatief hoge ligging (hoger dan het
Westelijke en Oude maatje). De H/Ca-ratio van de uitwisselbare kationen is in het
Oude en Westelijke maatje kleiner dan 1, hetgeen duidt op een goede humificatie en
de vorming van humus-klei complexen (bodem is leemhoudend). Dit wordt
veroorzaakt door een goede buffering van de zuurgraad door aanvoer van basenrijk
grondwater. In het Oostelijke maatje ligt de H/Ca-ratio tussen 1,5 en 9,5 wat duidt op
een gedeeltelijke humificatie. Dit hangt samen met een lagere basenverzadiging en
zuurgraad (zie bijlage IV).
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Figuur 15: Ontwikkeling van de basenrijkdom en organisch stofgehalte in de Lemselermaten.
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5

Resultaten vegetatie

5.1

Middelduinen

5.1.1
Ontwikkeling van het doeltype
Doeltypen algemeen: (oudere stadia van) pioniergemeenschappen die kenmerkend
zijn voor de duinvalleien in dit deel van het kalkrijke Renodunaal district:
• Meinderswaalvallei: Nanocyperion (jong stadium), Centaurio-Saginetum (jong
stadium) en Junco baltici-Schoenetum nigricantis (oud stadium)
• IJsbaanvallei: soortenrijke gemeenschappen van het Caricetum trinervi-nigrae.
Tabel 1

Maatregelen, doelvegetatietypen en vegetatieontwikkeling per
deelgebied van de pq’s in Middelduinen.

Gebied

PQ

Maatregel

Doeltypen

Vegetatie 2002

Meinderswaalvallei

24 25

Geplagd in
1989,
jaarrondbegrazing
Geplagd in
1991,
jaarrondbegrazing

Nanocyperion, CentaurioSaginetum en Junco
baltici-Schoenetum
nigricantis
Nanocyperion, CentaurioSaginetum en Junco
baltici-Schoenetum
nigricantis

Junco balticiSchoenetum nigricantis

28
29
30

Geplagd 1991
jaarrondbegrazing

soortenrijke
gemeenschappen van het
Caricetum trinervi-nigrae

31
32
33

Geen (blanco)

Geen

associatiefragment van
Cicendietum met inslag
van soorten van het
Caricetum trinervinigrae
rompgemeenschap
Agrostis canina/ Salix
repens [Caricion nigrae]

27

Ijsbaanvallei

rompgemeenschap
Juncus subnodulosus
en Phragmites australis

Ontwikkeling
(naar)
JuncoSchoenetum met
veel Juncus
subnodulosus?
rompgemeenscha
p Juncus
subnodulosus en
Phragmites
australis
Caricetum
trinervi-nigrae

stabiel

Meinderswaalvallei
Het middendeel van de Meinderswaalvallei (pq 24 en 25) kan in 2002 gerekend
worden tot het Junco baltici-Schoenetum nigricantis. Soorten van het Nanocyperion
en het Centaurio-Saginetum die in de eerste jaren goed vertegenwoordigd waren, zijn
achteruitgegaan. Soorten van het Schoenetum zijn de laatste drie jaar ook
achteruitgegaan terwijl mossen (Calliergonella cuspidata) en Juncus subnodulosus
sterk zijn toegenomen. Ook is het aantal soorten afgenomen. Deze recente
ontwikkeling wordt vermoedelijk veroorzaakt door de langdurige inundatieduur van
afgelopen 4 jaar. In pq 24 en 25 is de strooiselbedekking sterk toegenomen. In het
lage deel van de vallei (pq 27) heeft het doeltype zich niet ontwikkeld. In droge jaren
komen wel soorten voor van het Centaurio-Saginetum. Verder heeft Phragmites
australis een vrij hoge bedekking. Vermoedelijk ontwikkelt de begroeiing zich hier na
een Phragmites/ Juncus subnodulosus-vegetatie. In het lage deel is de laatste jaren de
inundatieduur te lang voor ontwikkeling van de doeltypen. Voor de hoge randen zijn
momenteel wel goede ontwikkelingsperspectieven voor de doeltypen. Op de plagplek
van 2001 hebben zich hier veel duinvalleisoorten gevestigd (mondelinge mededeling
Marten Annema).
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IJsbaanvallei
De vegetatie van de pq’s in het geplagde deel van de IJsbaanvallei (pq 28, 29 en 30)
kan beschouwd worden als een associatiefragment van Cicendietum met inslag van
soorten van het Caricetum trinervi-nigrae. Salix repens neemt de laatste jaren toe in
bedekking. Vermoedelijk ontwikkelt zich hier een soortenrijke vorm van het
Caricetum trinervi-nigrae.
De vegetatie in de pq’s van het niet-geplagde deel van de IJsbaanvallei is niet sterk
veranderd ten opzichte van 1991. De vegetatie bestaat nog steeds uit de
rompgemeenschap van Agrostis canina/ Salix repens [Caricion nigrae].

5.2

Verschijnen en verdwijnen van soorten

(figuur 16)
Meinderswaalvallei
In de jaren na het plaggen houden verschenen en verdwenen soorten elkaar min of
meer in evenwicht. In de relatief droge zomers van 1995 en 1996 verschijnen er iets
meer soorten dan er verdwijnen. Van het jaar 1999 naar 2000 verdwijnen veel soorten
wat samenhangt met de langdurige inundatie in 2000. De lage delen van de vallei
vallen dan in de zomer van 2000 niet droog. Daarna verschijnen en verdwijnen er
nauwelijks meer soorten.
IJsbaanvallei
In de drie jaren na het plaggen in de winter van 1991/1992 verschijnen er meer
soorten dan er verdwijnen. Van 1995 naar 1996 verdwijnen er meer soorten dan er
verschijnen. Dit gaat samen met een droge winter waarbij geen inundatie optreedt
(vorstschade?). Van 1996 naar 1997 verschijnen er meer soorten dan er verdwijnen.
Van het jaar 1997 naar 1999 is de balans weer negatief wat samengaat met langdurige
inundatie na een droge periode. Gedurende de laatste jaren wordt de dynamiek
minder en houden verschenen en verdwenen soorten elkaar steeds meer in
evenwicht.
In het niet geplagde deel vertoont de vegetatie in de periode 1991-1996 weinig
dynamiek. In het droge jaar 1997 verschijnen er veel soorten terwijl en na de natte
winter van1998/1999 veel soorten verdwijnen. Van 1999 naar 2000 verschijnen er weer
meer soorten dan er verdwijnen. Dit gaat samen met vrij diep wegzakkende
zomerstanden in 2000.
5.2.1
Ontwikkeling van de ecologische soortgroepen
Verandering soorten pq’s en gridtransecten: zie bijlage VI.
Verandering soortgroepen gemiddelde per deelgebied: zie figuur 17.
Meinderswaalvallei
Binnen twee jaar nemen soorten van kalkrijke duinvalleien snel toe (met name in het
middendeel, pq 24). Het betreffen Carex flacca, Anagallis tenella en Schoenus
nigricans. In de laatste drie jaar nemen deze weer af, doordat ze uit het lage deel van
de vallei verdwijnen. Soorten van kalkhoudende pioniermilieus zijn in het middendeel
(pq 24 en 25) vanaf het begin met een lage bedekking vertegenwoordigd en nemen in
de periode 1996-1999 af. Voorbeelden hiervan zijn Anagallis minima, Carex oederi,
Centaurium littorale, C. pulchellum, Eleocharis quinqueflora en Samolus valerandi. In
het lagere deel (pq 27) krijgt deze groep soorten pas vanaf 1995 een relatief hoog
aandeel. Soorten van rietland (Phragmites australis) die voor het plaggen
overheersten (zie pq 27 in 1990) nemen eerst drastisch af en hebben daarna een vrij
constante bedekking van 30-50 %. In de loop der tijd neemt het aandeel van soorten
van voedselrijke graslanden (Juncus subnodulosus) geleidelijk toe (met name pq 25).
Sinds 1996 is ook het aandeel van mossen (Calliergonella cuspidata) sterk
toegenomen, zij het met grote fluctuaties. Verruigers in duinmilieu (Cirsium arvense,
Rubus ceasius) krijgen in het middendeel (pq 24 en 25) een zichtbaar aandeel vanaf
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het droge jaar 1996 en nemen weer af na 2000. Salix repens vertoont een gestaagde
uitbreiding in het hele transect. Soorten van zure kleine-zeggenmoeras nemen vanaf
1995 zwak toe. Carex nigra vertoont dan een duidelijke toename in presentie in de
grids. De ontwikkeling van de soortgroepen in het lagere deel duidt op het ontstaan
van een zeer nat, relatief eutroof milieu met langdurige inundatie. Opvallend is dat de
bedekking van de vaatplanten vrij laag blijft, waardoor soorten van kalkhoudende
pioniermilieus nog lang standhouden.

Middelduinen: IJsbaanvallei geplagd
(PQ 28, 29, 30)
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Figuur 16: Dynamiek van soorten in de permanente quadraten van de
Meinderswaalvallei en IJsbaanvallei. Per opnamejaar is ten opzichte van het
voorgaande opnamejaar bepaald hoeveel soorten verschijnen en verdwijnen. De
grafieken met alleen lijnen geven het aantal verschenen minus het aantal verdwenen
soorten per pq. In de grafieken met balkjes geeft de lijn hetzelfde maar dan de
gemiddelde waarde van een groep verwante pq’s. Tevens wordt hier met balkjes het
gemiddeld aantal verschenen en verdwenen soorten weergegeven.
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Legenda ecolgische soortgroepen
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Figuur 17: Ontwikkeling van ecologische soortgroepen in de IJsbaanvallei en
Meinderswaalvallei. De grafieken geven de gemiddelde bedekking van de
soortgroepen over de pq’s per deelgebied. In bijlage VII worden de soortgroepen
beschreven.
IJsbaanvallei
In het geplagde deel nemen verruigers in duinmilieu (Salix repens) en zure kleinezeggenmoeras (Agrostis canina, Carex trinervis) sterk af na het plaggen. Soorten van
zure kleine-zeggenmoeras herstellen zich vrij snel en verruigers in duinmilieu nemen
de laatste jaren toe in bedekking. Van het plaggen profiteren soorten van vochtig nat
pioniermilieu (Juncus articulatis en J. bulbosus) en soorten van kalkhoudende
pioniermilieus. Van de laatste soortgroep zijn Anagallis minima (massaal), Plantago
coronopus, Radiola liniodes (massaal) en Samolus valerandi tijdelijk aanwezig. Carex
oederi vestigt zich snel in het hele transect 3 en Sagina nodosa in de laatste jaren.
Soorten van zwak gebufferde wateren zijn tijdelijke aanwezig (Apium inundatum) of
vestigen zich in het laatste jaar (Littorella uniflora). Soorten van duingrasland nemen
in het hogere deel toe (Lotus corniculatus) en zijn in de lagere delen tijdelijk aanwezig
(Senecio jacobea).
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In het niet geplagde deel hebben soorten van zure kleine-zeggenmoeras (Agrostis
canina, Carex nigra, C. trinervis, Hydrocotyle vulgaris) en verruigers in duinmilieu
(Salix repens) een groot aandeel in de begroeiing. Agrostis canina neemt de laatste
jaren af als gevolg van langdurige inundatie. Daarnaast zijn in het relatief hoog
gelegen pq 28 soorten van voedselrijke grasland (Holcus lanatus) goed
vertegenwoordigd. Na het natte jaar 1998 neemt Holcus sterk af. De laatste 2-3 jaar is
de bedekking van mossen (Calliergonella cuspidata) toegenomen.
5.2.2
Ontwikkeling van Rode-lijstsoorten
Ontwikkeling van het aantal de Rode-lijstsoorten: figuur 18.
Verandering soorten in pq’s en gridtransecten: zie bijlage VI.
Meinderswaalvallei
Het aantal Rode-lijstsoorten schommelt rond 4. In droge jaren 1992, 1996 en 1997 is
het aantal iets hoger dan in natte jaren. Anagallis minima verdwijnt bijna. Anagallis
tenella en Eleocharis quinqueflora neemt eerst toe en daarna af in presentie.
Dactylorhiza incarnata is tijdelijk met een lage presentie aanwezig. Schoenus nigricans
neemt in het hogere deel van de vallei geleidelijk toe.
IJsbaanvallei
In het geplagde deel is de ontwikkeling als volgt. Twee jaar na het plaggen zijn er 2
tot 4 Rode-lijstsoorten aanwezig. In de droge jaren 1996 en 1997 is het aantal laag.
Viola canina is tijdelijk aanwezig. Anagallis minima en Radiola linoides verschijnen in
het tweede jaar na het plaggen en nemen na 1999-2000 sterk af. Sagina nodosa
verschijnt in de laatste drie jaar. Anagallis tenella en Linum catharticum komen
tijdelijk in een lage presentie voor. Apium inundatum is tijdelijk aanwezig in natte
jaren.
In het ongeplagde deel wisselt het aantal Rode-lijstsoorten tussen de 0 en 3. In het
eerste en laatste jaar ontbreken ze. Anagallis minima, Carex caryophyllea, Linum
catharticum en Radiola linoides zijn tijdelijk aanwezig. Er is geen duidelijk verband
met afwisseling van droge en natte jaren.
10

8

6
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IJbaanvallei geplagd (geplagd in 1991)
IJsbaanvallei referentie (geen beheer)
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Figuur 18: Ontwikkeling van Rode-lijstsoorten in de Meinderswaalvallei en
IJsbaanvallei.
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5.3

Stroothuizen

5.3.1
Ontwikkeling van het doeltype
Doeltypen algemeen: (oudere stadia van) pioniergemeenschappen die kenmerkend
zijn voor natte schraallanden en venachtige laagten:
• Cirsio-Molinietum
• Parvocaricetea-gemeenschappen: Carici curtae-Agrostietum caninae, Caricion
davallianae
• Littorelletea-gemeenschappen: Isoeto-Lobelietum, Eleocharitetum multicaulis,
Scirpetum fluitantis, Pilularietum globuliferae
• Ericetum tetralicis sphagnetosum en orchietosum, rompgemeenschap Myrica gale
[Oxycocco-Sphagnetea]
Tabel 2

Maatregelen, doelvegetatietypen en vegetatieontwikkeling per
deelgebied van de pq’s in Stroothuizen.

Gebied
Stroothuizen
oude
reservaat

PQ
B1

Maatregel
Geplagd 1988

B2

Geplagd 1988

B3

Niet geplagd

B4
B5
B6
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Doeltypen
Cirsio-Molinietum/
Caricion
davallianae
Carici curtaeAgrostietum
caninae

Carici curtaeAgrostietum
caninae
pq vervallen na 1996
Geplagd 1994
Cirsio-Molinietum/
Caricion
davallianae
Geplagd 1994
Cirsio-Molinietum/
Caricion
davallianae
rompgemeenschap
Myrica gale
[OxycoccoSphagnetea]
Ericetum tetralicis
sphagnetosum
Scirpetum
fluitantis/
Eleocharitetum
multicaulis

Vegetatie 2002
Carici curtaeAgrostietum
caninae typicum
rompgemeenschap
Calamagrostis
canescens
[Parvocaricetea]
Carici curtaeAgrostietum
caninae typicum

Ontwikkeling (naar)
weinig veranderlijk

Pilularietum
globuliferae

veranderlijk,
successie naar
Parvocaricetea ?
veranderlijk
successie naar
RanunculoSenocienetum
stabiel

rompgemeenschap
Holcus lanatus/
Lychnis flos-cuculi
[Calthion]
rompgemeenschap
Myrica gale
[OxycoccoSphagnetea]
Ericetum tetralicis
sphagnetosum
Eleocharitetum
multicaulis

B7

Niet geplagd

B8
B9
B10
B11

Geplagd
begin jaren 80
opgeschoond
(ven)

B12

Nardo-Galion
saxatilis

PlantaginiFestucion

B13

Gemaaid en
afgevoerd
(ongeveer 30
jaar lang)
Geplagd 1986

Isoeto-Lobelietum/
Eleocharitetum
multicaulis

B14

Geplagd 1988

Isoeto-Lobelietum/
Eleocharitetum
multicaulis

rompgemeenschap
Sphagnum
cuspidatum
[Scheuchzerietea]
rompgemeenschap
Eleocharis
multicaulis/
Sphagnum
[Littorelletea/
Scheuchzerietea]

weinig veranderlijk

weinig veranderlijk

stabiel
ontwikkeling naar
rompgemeenschap
Eleocharis
multicaulis/
Sphagnum
[Littorelletea/
Scheuchzerietea]
weinig veranderlijk

weinig veranderlijk

weinig veranderlijk
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Gebied
Groener
Transect I

PQ
101

102

Groener
Transect II

Groener
Transect III

103
104
105

Landbouwvoor ontgraven 1993/1994

201

Landbouwvoor ontgraven 1993/1994

202

Landbouwvoor ontgraven 1993/1994

203
204
205
206
207
301
302

Landbouwvoor ontgraven 1993/1994

303
304

Landbouwvoor ontgraven 1993/1994

307
308
309

Landbouwvoor ontgraven 1993/1994

305
306

Landbouwvoor ontgraven 1993/1994
Landbouwvoor ontgraven 1993/1994
Landbouwvoor ontgraven 1993/1994

366
310
313
311
312
1)

Maatregel
Oorspronkelijk maaiveld,
maaien en
afvoeren sinds
1994
Zeer ondiep
ontgraven
1993/1994

Weinig of niet
ontgraven

Doeltypen
1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

Vegetatie 2002
rompgemeenschap
Holcus lanatus/
Lotus uliginosus
[Molinietalia]

Ontwikkeling (naar)
veranderlijk

overgang rompgemeenschap
Holcus lanatus/
Lotus uliginosus
[Molinietalia] en
Caricion nigrae
Caricion nigrae

veranderlijk,
ontwikkeling naar
Carici curtaeAgrostietum caninae

rompgemeenschap
Holcus lanatus
[MolinioArrhenatheretea]
rompgemeenschap
Holcus lanatus/
Lotus uliginosus
[Molinietalia]
AF Carici curtaeAgrostietum
caninae typicum
rompgemeenschap
Holcus lanatus
[MolinioArrhentheretea]
Caricion nigrae

Scirpetum fluitantis
1)

1)

1)

1)

Carici curtaeAgrostietum
caninae typicum
AF SamoloLittorellietum
HydrocotyloBaldellion

veranderlijk,
ontwikkeling naar
Carici curtaeAgrostietum caninae
veranderlijk,
voorlopig nog
MolinioArrhenatheretea
veranderlijk,
voorlopig nog
Molinietalia
veranderlijk
ontwikkeling naar
Carici curtaeAgrostietum caninae
typicum
veranderlijk,
voorlopig nog
MolinioArrhenatheretea
veranderlijk
ontwikkeling naar
Carici curtaeAgrostietum caninae
typicum
veranderlijk,
ontwikkeling naar
Eleocharitetum
multicaulis
veranderlijk
veranderlijk,
successie naar
Parvocaricetea?
veranderlijk,
successie naar
Parvocaricetea?

de doeltypen van Groener zijn nooit per locatie vastgesteld maar zijn voor de laagste delen
van het gebied samen te vatten als ‘natte schraallanden (Cirsio-Molinietum/ Caricion
davallianae/ Carici curtae-Agrostietum caninae) en venachtige laagten (Scirpetum fluitantis/
Eleocharitetum multicaulis) en voor de hogere delen als ‘natte heiden (Ericetum)’.

Stroothuizen oude reservaat
Pq B1
Dit pq heeft zich na het plaggen vanuit het Cicendietum ontwikkeld naar het Carici
curtae-Agrostietum caninae typicum. Carex panicea en Sphagnum palustre hebben
een hoge bedekking. Kenmerkende soorten van het Carici curtae-Agrostietum caninae
die voorkomen zijn Carex curta, C. echinata,, C. nigra en C. rostrata. Het aantal soorten
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neemt af. Door de ligging aan een hellingvoet wordt een deel van het pq niet
geïnundeerd
Pq B2
De vegetatie van dit pq behoort tot de rompgemeenschap Calamagrostis canescens
[Parvocaricetea]. Het pq ligt op een kopje in een laagte die periodiek inundeert.
Kenmerkende soorten van het Carici curtae-Agrostietum caninae zijn minder goed
vertegenwoordigd dan in pq B1. De bedekking van Calamagrostis canescens is hier na
het plaggen vanaf 1999 flink toegenomen. Agrostis canina in na een toename van de
bedekking afgenomen. Het aantal soorten neemt af.
Pq B3
De vegetatie van dit pq (midden in de geïnundeerde laagte) behoort tot het Carici
curtae-Agrostietum caninae typicum. Kensoorten van klasse, verbond en associatie
zijn goed vertegenwoordigd. De soortensamenstelling is sinds 1989 niet of nauwelijks
gewijzigd. Wel is het laatste jaar Juncus filiformis hier niet meer waargenomen (wel
net buiten het pq nog aanwezig).
Pq B5
Na een fase met Pilularia globulifera heeft zich een rompgemeenschap Drepanocladus
[Parvocaricetea/ Littorelletea] ontwikkeld. De begroeiing vertoont nog veel
veranderingen in soortensamenstelling. De laatste jaren is de mosbedekking sterk
toegenomen door een toename van Drepanocladus en Calliergonella cuspidata.
Pilularia is verdwenen. De soortenrijkdom neemt toe.
Pq B6
De vegetatie van dit pq kan beschouwd worden als rompgemeenschap Holcus
lanatus/ Lychnis flos-cuculi [Calthion]. Er lijkt een ontwikkeling op te treden naar het
Ranunculo-Senocienetum. De soortenrijkdom is sterk toegenomen
Pq B7
De vegetatie van pq 7 behoort tot de rompgemeenschap Myrica gale [OxycoccoSphagnetea]. De soortensamenstelling van dit pq is vrijwel ongewijzigd sinds 1990.
Pq B8 en B9
De vegetatie van deze pq’s behoort tot het Ericetum tetralicis sphagnetosum. De
soortensamenstelling is sinds 1994 vrijwel onveranderd en laat een goed ontwikkelde
vorm met veel Narthecium ossifragum zien.
Pq B10 en B11
De vegetatie van deze pq’s behoort tot het Eleocharitetum multicaulis dat zich heeft
ontwikkeld vanuit het Scirpetum fluitantis. Klasse- en verbondskensoorten zijn goed
vertegenwoordigd (Juncus bulbosus, Hypericum elodes, Hydrocotyle vulgaris,
Ranunculus flammula, Agrostis canina). Na het plaggen in 1992 is de bedekking van
Eleocharis multicaulis in een pq sterk toegenomen. De laatste 2 jaar neemt Sphagnum
denticulatum sterk toe wat duidt op een ontwikkeling naar de rompgemeenschap
Eleocharis multicaulis/ Sphagnum [Littorelletea/ Scheuchzerietea].
Pq B12
De vegetatie van dit pq (voormalige akker) bezit voornamelijk differentiërende
soorten van de Koelario-Corynephoretea op zandgrond (Plantago lanceolata, Luzula
campestris) en ken- en differentiërende soorten van de Trifolio-Festucetalia
(Hypochaeris radicata, Agrostis capillaris, Achillea millefolium). Opvallend is de hoge
bedekking van Festuca ovina, die sinds 1989 steeds hoger is geworden. Kensoort voor
de Associatie van Schapegras en Tijm binnen deze orde, namelijk Ornithopus
perpusillus, is in 1999 niet weer gevonden, maar in 1997 wel en ook elders in het
perceel wel. De laatste jaren is de mosbedekking toegenomen ten koste van de
kruidlaag.
Pq B13 en B14
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De vegetatie van deze pq’s behoort tot respectievelijk de rompgemeenschap
Sphagnum cuspidatum [Scheuchzerietea] en de rompgemeenschap Eleocharis
multicaulis/ Sphagnum [Littorelletea/ Scheuchzerietea]. In B14 vond de successie
plaats vanuit het Eleocharitetum multicaulis. Uit pq B13 is Eleocharis multicaulis
verdwenen. De vegetatie is soortenarme geworden en momenteel zeer soortenarm.
Sphagnum cuspidatum is dominant hetgeen zure, ongebufferde omstandigheden
indiceert. Molinea caerulea wisselt sterk in bedekking. Vlakbij pq B14 op de oostoever
van het ven kwam tijdelijk Lobelia dortmanna voor. Nadat Lobelia verdween, nam
Sphagnum cuspidatum sterk toe.
Groener Transect I
Pq 101 t/m 105
De vegetatie van deze pq’s behoort niet tot één gemeenschap. Kensoorten ontbreken
nagenoeg. De Isoeto-Juncetea-soorten Juncus bufonius en Scirpus setaceus kwamen
tot voor kort in de meeste pq’s voor. Voor 1997 kwamen veel meer pioniersoorten van
deze klasse voor, maar in de loop van de tijd zijn ze vervangen door soorten van
Molinio-Arrhenatheretea en Parvocaricetea. Van de Littorelletea is Eleocharis
multicaulis verdwenen en komt Juncus bulbosus nog sporadisch voor. Hoge
bedekkingen heeft Holcus lanatus en in pq 102 t/m 105 ook Hydrocotyle vulgaris.
Lotus uliginosus had een hoge bedekking maar is in de meeste pq’s sterk afgenomen.
De pq’s 101 en 102 liggen hoger dan de rest en hebben het oorspronkelijk maaiveld.
Pq 101 kan beschouwd worden als de rompgemeenschap Holcus lanatus/ Lotus
uliginosus [Molinietalia]. De vegetatie van pq 103, 104 en 105 kan gerekend worden
tot het Caricion nigrae. Pq 102 zit qua syntaxonomie tussen beide gemeenschappen
in. In een aantal pq’s neemt de bedekking van Carex nigra toe. In basenminnende
soort van de Littorelletea, Samolus valerandi kwam wisselend voor, maar lijkt de
laatste jaren verdwenen te zijn. Verder worden vaak soorten overstromingsgrasland
aangetroffen: Alopecurus geniculatus en Potentilla anserina.
Groener Transect II
Pq 201 en 202
Het hoge aandeel van soorten van de Molinio-Arrhenatheretea in deze pq’s bepaalt
voor het grootste deel de vegetatie. Het is voornamelijk een mix van soorten van de
Klasse der matig voedselrijke graslanden en de Weegbree-klasse. Pq 201 heeft nog het
oorspronkelijke maaiveld en is wat droger dan pq 202 dat lager ligt en is afgeplagd.
Pq 201 behoort tot de rompgemeenschap Holcus lanatus [Molinio-Arrhenatheretea].
Hier is Holcus lanatus het laatste jaar sterk in bedekking toegenomen. Pq 202 kan
beschouwd worden als rompgemeenschap Holcus lanatus/ Lotus uliginosus
[Molinietalia]. De moslaag heeft zich hier uitgebreid.
Pq 203 t/m 207
Deze pq’s behoren tot het AF Carici curtae-Agrostietum caninae typicum met Carex
curta, C. oederi, C. nigra, Juncus filiformis en Agrostis canina. De vegetatie bezit ook
elementen van de Littorelletea (Samolus valerandi, Juncus bulbosus). Soorten van het
Nanocyperion (Juncus bufonius, J. tenageia, Scirpus setaceus) zijn verdwenen.
Opvallend is dat in veel opnamen Ranunculus flammula en Lotus uliginosus een hoge
bedekking hebben. Holcus latatus is afgenomen. De laatste jaren is de mosbedekking
sterk toegenomen (met name Calliergonella cuspidata).
Groener Transect III
Pq 301 en 302
De begroeiing van deze hoog gelegen pq’s behoren tot de rompgemeenschap Holcus
lanatus [Molonio-Arrhentheretea]. Soorten die vaak voorkomen of een hoge
bedekking hebben zijn Cerastium fontanum, Rumex acetosa, Holcus lanatus,
Ranunculus repens, Trifolium repens, Poa pratensis. Daarnaast komen
graslandsoorten voor van relatief droge standplaatsen (Hypochaeris radicata,
Trifolium dubium en Agrostis capillaris). Opname 301 vertoont het laatste jaar een
sterke toename in soortenrijkdom door de vestiging van veel nieuwe soorten.
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Pq’s 303 en 304
De vegetatie van deze pq’s behoort tot het Caricion nigrae. Van dit verbond komen
Carex nigra, C. rostrata en Agrostis canina voor. De bedekking van de kruidlaag is
toegenomen. Van de Littorelletea komt Eleocharis multicaulis voor. Soorten van het
Nanocyperion (Juncus tenageia, Scirpus setacea en Juncus bufonius) zijn verdwenen.
Pq’s 305 en 306
De pq’s behoren in 2002 tot het Carici curtae-Agrostietum caninae en hebben zich
ontwikkeld vanuit het Scirpetum fluitantis/ Eleocharitetum multicaulis. Carex rostrata
heeft de laatste natte jaren een hoge bedekking. In een pq komt Carex vesicaria voor.
Van de Littorelletea soorten komen Eleocharis multicaulis, Hypericum elodes en
Juncus bulbosus voor. Scirpus fluitans is een vroeg stadium verdwenen. De
Nanocyperion soorten Juncus tenageia en J. bufonius zijn verdwenen, terwijl Scirpus
setaceus nog in een pq voorkomt.
Pq’s 307, 308 en 309
De pq’s behoren in 2002 tot het Scirpetum fluitantis. Mogelijkerwijs treedt er successie
op naar het Eleocharitetum multicaulis. Van de Littorelletea-soorten komen Apium
inundatum, Eleocharis multicaulis, Hypericum elodes, Juncus bulbosus voor. Samolus
valerandi is sinds 2002 verdwenen en Scirpus fluitans is verdwenen na de strenge en
droge winter van 1995/1996. Van de Nanocyperion-soorten zijn Juncus bufonius en J.
tenageia verdwenen. Drepanocladus spec. heeft de laatste jaren een hoge bedekking.
Pq 366, 310 en 313
Deze pq’s behoort tot het AF Samolo-Littorellietum. Van de Littorelletea-soorten
komen Juncus bulbosus, Eleocharis multicaulis (tot voor kort) en Samolus valerandi
voor. Drepanocladus is sterk toegenomen.
Pq 311 en 312
Beide pq’s worden gerekend tot het Hydrocotylo-Baldellion. Qua
soortensamenstelling lijken ze sterk op pq 310 en 313. Alleen ontbreekt Samolus
valerandi.
5.3.2

Verschijnen en verdwijnen van soorten

Stroothu izen (oude reservaat)
(zie figuur 19)
In pq’s die niet zijn geplagd of opgeschoond of waar plaggen langer geleden (begin
jaren ‘80) plaatsvond, verschijnen en verdwijnen weinig soorten. Het betreft de pq’s
B7, B8, B9 (heiden/ Gagel-struweel), B12 (droog grasland). De pq’s B13 en B14 (zure
venvegetatie) die in 1986/1988 zijn ook een lage soortturnover. Op plekken waar
recent is geplagd of opgeschoond (B1, B2, B5, B6, B11 en B12) is treedt duidelijk een
turnover van soorten op. In pq B1 en B2 fluctueert het netto verdwijnen en
verschijnen zonder een duidelijke verband met droge of natte jaren te vertonen. In pq
B5 en B6 verschijnen er in de eerste 2 jaren na het plaggen veel soorten. Daarna
neemt het netto verschijnen-verdwijnen van soorten af . In pq B11 en B12 is de
soortturnover in de eerste 6 jaar laag. Als door de hydrologische maatregelen na 1994
de inundatieduur afneemt verschijnen er netto meer soorten in 1996 en 1997. Daarna
is de soortturnover weer laag. Bij pq B3 waar niet is geplagd of opgeschoond treedt
ook een vrij grote soort turnover op. Er verschijnen netto meer soorten in het begin
van een droge periode en in het tweede jaar van een droge periode houden het
verschijnen en verdwijnen elkaar in evenwicht of verdwijnen er meer soorten.
Groener
(zie figuur 20)
Op Groener is in de pq’s sprake van een hoge turnover van soorten, hetgeen is te
verwachten bij successie op een afgegraven akker. In de meeste pq’s verschijnen er in
het 2e en 3e jaar na het plaggen meer soorten dan er verdwijnen. In de pq’s van
transect 1 en 2 verdwijnen er in 1998 en/of 1999 meer soorten dan er verschijnen. Dat
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valt samen met een natte periode. In de pq’s van transect 2 en de pq’s in het lage deel
van transect 3 (pq 303-309) is het netto aantal soort dat verschijnt/verdwijnt een of
meerdere jaren in de periode 1997-1999 negatief. Deze fluctuatie vertoont geen
duidelijk verband met het verloop van de waterstand (vanaf de winter 1998/1999 is de
inundatieduur toegenomen). In transect 1 en 2 en in de pq’s 301 t/m 304 verschijnen
er de laatste 1 tot 2 jaar meer soorten dan er verdwijnen. In het lage deel van transect
3 (pq’s 305 t/m 309) verdwijnen er dan meer soorten dan er verschijnen.
5.3.3
Ontwikkeling van de ecologische soortgroepen
Verandering soorten in pq’s: zie bijlage VI.
Verandering soortgroepen per deelgebied: zie figuur 21 (oude reservaat) en 22
(Groener)
Stroothuizen lage deel westelijke slenk (B1 t/m B6)
PQ B1, B2 en B3
Soorten van natte zwak gebufferde pioniergemeenschappen (Cicendia filiformis,
Juncus tenageia en Radiola linoides) zijn de eerste jaren na het plaggen aanwezig en
verdwijnen vervolgens. Het aandeel van soorten van zure kleine-zeggenmoeras is
hoog en wisselt enigszins. Van deze soorten verschijnen Carex curta en C. echinata en
verdwijnt Veronica scutellata. Verruigers van vochtig milieu verschijnen door een
sterke toename van Calamagrostis canescens. Het aandeel soorten van voedselrijk
grasland neemt in pq B1 en B2 af en wisselt in pq B3. Door het verschijnen van
Calliergonella cuspidata en Drepanocladus neemt de mosbedekking toe. In pq B1 en
B2 nemen soorten van blauwgrasland nemen eerst af door een afname van Carex
oederi en daarna toe door een toename van Carex panicea. In deze pq’s nemen
soorten van natte heide en hoogvenen toe door een sterke toename van Sphagnum
palustre.
PQ B5
In de laatste jaren hebben mossen een hoog aandeel door het verschijnen van
Calliergonella cuspidata en Drepanocladus. In 1995 heeft Callitriche platycarpa tijdelijk
een hoe bedekking (soortgroep overig). Soorten van overstromingsgrasland hadden
een klein aandeel in het begin en nemen daarna af. Vanaf 1995 nemen soorten van
zwak gebufferd water sterk toe en verdwijnen na 2000 (Eleocharis acicularis, Pilularia
globulifera, Ranunculus peltatus). De laatste twee jaar verschijnen in een lage
bedekking soorten van basenrijk kleine-zeggenmoeras (Calliergon cordifolium en
Carex rostrata). Soorten van rietland hebben wisselt aandeel. Een soort van sterk
gebufferd water, Hottonia palustris, verdwijnt.
B6
Mossen nemen toe door een sterke toename van Calliergonella cuspidata. Soorten
van voedselrijk grasland hebben hoog maar wisselend aandeel en soorten van
overstromingsgrasland verdwijnen nagenoeg (afname van Agrostis stolonifera). Deze
afname valt samen met een vermindering van de inundatieduur vanaf 1994. Soorten
van grote zeggenmoeras nemen sterk af (verdwijnen Carex elata, afname Carex
vesicaria). Soorten van rietland hebben een klein, wisselend aandeel.
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Figuur 19: Dynamiek van soorten in de permanente quadraten van Stroothuizen (oude
reservaat). Per opnamejaar is ten opzichte van het voorgaande opnamejaar bepaald
hoeveel soorten verschijnen en verdwijnen. De grafieken met alleen lijnen geven het
aantal verschenen minus het aantal verdwenen soorten per pq. In de grafieken met
balkjes geeft de lijn hetzelfde maar dan de gemiddelde waarde van een groep
verwante pq’s. Tevens wordt hier met balkjes het gemiddeld aantal verschenen en
verdwenen soorten weergegeven.
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Figuur 20: Dynamiek van soorten in de permanente quadraten van Groener. Zie voor
toelichting vorige figuur.
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Stroothuizen: Groener
(transect 2: PQ 203 t/m 207)
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(transect 3: PQ 305 t/m 306)
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Stroothuizen hoge deel van de westelijke slenk (B7 t/m B11)
B7
In dit PQ hebben soorten van (hei)schraalland (Molinea caerulea) en natte heide/
hoogveen een hoog aandeel. De laatste soortgroep vertoont een sterke afname na
1997.
B8 en B9
De vegetatie bestaat grotendeels uit soorten van natte heide/ hoogveen. Net als in het
vorige pq neemt de bedekking af na 1997. Narthecium ossifragum neemt toe. Soorten
van (hei)schraalland, waaronder Molinia caerulea hebben een klein aandeel.
B10 en B11
Mossen nemen toe door een toename van Drepanocladus fluitans. Soorten van zure
kleine-zeggenmoeras hebben een hoog en wisselt aandeel. Soorten van natte heide/
hoogvenen nemen toe door een toename van Sphagnum cuspidatum en S.
denticulatum. Drosera intermedia, Eriophorum angustifolium, Myrica gale en
Sphagnum papillosum verschijnen. Soorten van zwak gebufferd ven hebben wisselend
aandeel. Hiervan nemen Eleocharis multicaulis en Hypericum elodes toe en nemen
Ranunculus ololeucos en Scirpus fluitans af.
Oortvennen (B13 en B14)
Het aandeel van soorten van natte heide/hoogveen is meestal hoog (Sphagnum
cuspidatum en S. denticulatum). In Pq B14 verdwijnt de laatst genoemde soort wat
kan duiden op verzuring. Soorten van (hei)schraalland (Molinea Caerulea) nemen toe
en wisselen in bedekking. Soorten van kleine-zeggenmoeras verdwijnen (Agrostis
canina, Carex nigra, Juncus bulbosus). Ook verdwijnt Hypericum elodes (soortgroep
zwak gebufferde vennen).
Groener Transect I (101 t/m 105)
Het aandeel van soorten van natte zwak gebufferde pioniergemeenschappen neemt
af, met name in het hoge deel van het transect (Gnaphalium uliginosum, Juncus
tenageia, J. bufonius). De mosbedekking toe (in het hoge deel Calliergonella cuspidata
en Brachythecium rutabulum, in het lage deel Calliergonella cuspidata). In het hele
transect neemt het aandeel van soorten van voedselrijk grasland toe doordat veel
soorten van deze groep verschijnen. Soorten van dotterbloemhooiland nemen eerst
toe en daarna af (Lotus uliginosus). Soorten van zure kleine zeggenmoeras nemen toe
met name in het lage deel van het transect (toename van Agrostis canina, Carex curta,
C. nigra, Ranunculus flammula). In het lage deel van het transect nemen soorten van
rietland toe en treedt enige opslag van bomen en struiken op.
Verder vertonen de volgende soorten een duidelijke verandering. In het hoge deel
verschijnen Agrostis capillaris, Rhytidiadelphus squarrosus, Trifolium pratense en in
het lage deel Calamagrostis canescens, Galium uliginosum, Hypericum quadrangulum,
Marchantia polymorpha. Holcus lanatus, Juncus conglomaratus, Polytrichum
commune verschijnen in het hele transect en neemt in lage deel in bedekking toe.
Eleocharis multicaulis, Gnaphalium uliginosum, Rorippa palustris verdwijnen.
Eurhynchium praelogum verschijnt. Philonotus fontana, Potentilla anserina,
Ranunculus flammula, Trifilium dubium, T. hybridum breiden zich uit.
Groener Transect II (201 t/m 207)
De ontwikkeling lijkt sterk op die van transect 1. Het aandeel van soorten van natte
zwak gebufferde pioniergemeenschappen neemt af, met name in het lage deel van
het transect (Gnaphalium uliginosum, J. bufonius). De mosbedekking toe (in het hoge
deel Calliergonella cuspidata en Brachythecium rutabulum, in het lage deel
Calliergonella cuspidata). In het hele transect neemt het aandeel van soorten van
voedselrijk grasland toe. Soorten van dotterbloemhooiland nemen in het hoge deel
eerst toe en daarna af (Lotus uliginosus) en zijn in het lage deel vrij constant
aanwezig. Soorten van (hei)schraalland verschijnen in een lage bedekking. In het lage
deel vertonen soorten van basenrijke kleine-zeggenmoeras toename of ze verschijnen
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(Carex rostrata, Drepanocladus exannulatus, Epilobium parviflorum, Samolus
valerandi). Soorten van zure kleine zeggenmoeras nemen toe met name in het lage
deel van het transect (toename van Agrostis canina, Carex curta, C. nigra, Hydrocotyle
vulgaris, Juncus filiformis, Ranunculus flammula). In het lage deel van het transect
nemen soorten van rietland toe (Eleocharis palustris, Galium palustre, Lycopus
europaeus).
Verder vertonen de volgende soorten een duidelijke verandering. In het lage deel
verschijnen Cardamine pratensis, C. oederi, C. ovalis, Eurhynchium praelongum,
Marchantia polymorpha, Riccia chamedryfolia, Molinia caerulea en in het hoge deel
Crepis capillaris, Festuca rubra, Rumex acetosella. In het hele transect verschijnen
Calamagrostis canescens. Equisetum arvense, Hypochaeris radicata, Lotus uliginosus,
Phleum pratense verschijnen in een groot deel van het transect. In het lage deel
verdwijnt Eleocharis multicaulis.
Groener Transect III (301 t/m 309)
De ontwikkeling in pq 301 t/m 304 lijkt sterk op die van transect 1 en 2. In het meest
lage deel (pq 305 t/m 309 en 366) hebben soorten van voedselrijk grasland een veel
kleiner aandeel en ontbreken soorten van dotterbloemhooiland. Daarentegen hebben
mossen (tijdelijk) een groter aandeel. Soorten van basenrijk kleine-zeggenmoeras zijn
vanaf het begin goed vertegenwoordigd (o.a. Samolus valerandi). In het laagste deel
(pq 307 t/m 308) zijn ze het laatste jaar sterk toegenomen (Carex rostrata). Daarnaast
komen in een lage bedekking soorten van zwak gebufferde vennen voor (Eleocharis
multicaulis, Hypericum elodes, Pilularia globulifera, Potamogeton polygonifolius).
De volgende veranderingen in soorten zijn opgetreden. In het lage deel breiden
Agrostis canina, Hypericum elodes, Veronica scutellata zich uit en verschijnen Apium
inundatum, Calliergonella cuspidata, Carex rostrata, C. vesicaria, Drepanocladus spec,
Eleocharis palustris, Molinea caerulea, Myosotis laxa+palustris. In het hoge deel
breiden Agrostis capillaris, Carex ovalis, Holcus lanatus, Phleum pratensis zich uit en
verschijnen Brachythecium rutabulum, Cirsium arvense, Crepis capillaris, Equisetum
arvense, Eurynchium praelongum, Juncus conglomaratus, Poa pratensis, Rumex
acetosella, Trifolium dubium, T. hybridum. In het lage deel verdwijnen Alisma
plantago-aquatica, Callytriche hamulata, Juncus tenageia, Potamogeton
polygonifolius, Scirpus fluitans, Rorippa palustris en handhaaft Eleocharis multicaulis
zich en gaat Samolus valerandi achteruit. In het hele transect breiden Galium palustre,
Hydrocotyle vulgaris, Hypochaeris radicata, Mentha arvensis zich uit, verdwijnt Juncus
bufonius en neemt Juncus bulbosus af. Juncus effusus en Lotus uliginosus nemen toe.
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Legenda ecolgische soortgroepen
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Stroothuizen: oude reservaat
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Figuur 21: Ontwikkeling van ecologische soortgroepen in Stroothuizen (oude
reservaat). De grafieken geven de gemiddelde bedekking van de soortgroepen over de
pq’s per deelgebied. In bijlage VII worden de soortgroepen beschreven.
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Legenda ecolgische soortgroepen
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Stroothuizen: Groener
(transect 3: PQ 301 t/m 302)
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Figuur 22: Ontwikkeling van ecologische soortgroepen in Groener. De grafieken geven
de gemiddelde bedekking van de soortgroepen over de pq’s per deelgebied. In bijlage
VII worden de soortgroepen beschreven.
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5.3.4 Bijzondere ontwikkeling buiten de pq’s
Onderstaande tabel (3) informatie van belangrijke ontwikkelingen in de vegetatie en
abiotiek buiten de pq-locaties. Deze aanvullingen zijn afkomstig van Corry Abbink
(monitoringonderzoek 2001-2003, Abink (in voorbereiding)), Fons Eysink en André
Jansen. De meeste soorten zijn in de jaren 2001 t/m 2003 aangetroffen.
Tabel 3: Het voorkomen van soorten in Stroothuizen op basis van losse waarnemingen
en vegetatiemonitoring in 2001-2003 van SBB (Abbink, in voorbereiding).
RL-Vaatplanten
RL
Anthoxanthum aristatum
Apium inundatum
Blechnum spicant
Cicendia filiformis
Cynosurus cristatus
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza majalis spp. maj,
Drosera intermedia
Drosera rotundifolia
Echinodorus ranunculoides
Eleocharis quinqueflora
2003)
Eleogiton fluitans
Euphrasia stricta
Filago minima
Genista anglica
Gentiana pneumonanthe
Gnaphalium sylvaticum
Hypericum elodes
Juncus capitatus
Juncus filiformis
Littorella uniflora
Lycopodiella inundata
Menyanthes trifoliata
Myriophyllum alterniflorum
Mirica gale
Nardus stricta
Narthecium ossifragum
Pinguicula vulgaris
Platantera bifolia
Potentilla palustris
Ranunculus ololeucos
Rhynchospora alba
Rhynchospora fusca
Sagina nodosa
Succisa pratensis
Utricularia minor
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Groener

Oude reservaat

4
3
4
1
4
3
3
4
4
2
2

x
x

3
4
4
4
4
4
3
0
4
2
3
4
2
4
4
3
1
3
4
2
4
3
3
4
4

x
x (sterk uitgebreid)
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x (2002 en
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
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Diverse soorten w.o. oude RL-soorten
RL
Aira caryophyllea
Aira praecox
Carex oederi spp oederi
Carex oederi spp oedocarpa
Eleocharis multicaulis
Eleocharis uniglumis
Eriophorum angustifolium
Erigeron acer
Galium uliginosum
Gnaphalium luteo-album
Hypericum tetrapterum
Hottonia palustris
Isolepis setacea
Montia fontana spp chondrosperma
Oenanthe fistulosa
Osmunda regalis
Pilularia globulifera
Potamogeton polygonifolius
Rhinantus angustifolius
Samolus valerandi
Scleranthus annuus
Senecio aquaticus
Stellaria palustris
Thelypteris palustris
Veronica scutellata
Viola palustris
Vulpia bromoides
RL-mossen en korstmossen
Pogonatum urnigerum
Sphagnum compactum
Sphagnum molle
Sphagnum tenellum
Warnstorfia exannulata
Cladonia grayi
Mossoorten diversen
Anthoceros caucasicus
laatste waarn.
Aneura pinguis
Blasia pusilla
Calliergon cordifolium
Drepanocladus aduncus
Fossombronia foveolata
Lophocolea semiteres
Phaeoceros carolinianus
Philonotis fontana
Riccardia chamedryfolia
Riccardia incurvata
Riccia beyrichiana
Sphagnum cuspidatum
Sphagnum denticulatum
Sphagnum fallax
Sphagnum fimbriatum
Sphagnum palustris
Sphagnum magellanicum
Sphagnum papillosum
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2
3
2
3
3
4

Groener
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Oude reservaat
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2001

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Sphagnum subnitens
Warnstorfia fluitans

x
x

x

5.3.5
Ontwikkeling van Rode-lijstsoorten
Ontwikkeling van het aantal de Rode-lijst soorten: figuur 23.
Verandering soorten in pq’s: zie bijlage VI.
Trens in Rode-lijstsoorten zijn uitgewerkt op basis van twee verschillende gegevens
sets. Een set bestaat uit de pq’s van het OBN-onderzoek. De andere set bevat zowel de
OBN-pq;s als vegetatiemonitoringgegevens die Corry Abbink in 2001 tot en met 2003
heeft verzameld in heel Stroothuizen. Omdat met de OBN-pq’s veel Rode-lijstsoorten
worden gemist is op basis van de tweede dataset ook het aantal Rode-lijstsoorten
voor 2001 tot en met 2003 bepaald.
Oude reservaat
In het hele gebied zijn de laatste drie jaar zeer veel (25-26) Rode-lijstsoorten aanwezig
(zie tabel 3). In de OBN-pq’s treedt na het nemen van de meeste plagmaatregelen
treedt er een lichte daling op door dat pioniersoorten weer verdwijnen als gevolg van
successie. Hiervan zijn Cicendia filiformis, Juncus tenageia en Radiola linoides
verdwenen. Deze soorten waren kort na het plaggen tijdelijk verschenen in het lage
deel van de westelijke slenk. Toegenomen verschenen is Climacium dendroides.
Buiten de pq’s heeft zich Pinguigula vulgaris gevestigd en vervolgens uitgebreid in het
noordelijk deel van de westelijke slenk en in het Oostelijke Oortven kwam Lobelia
dortmanna tijdelijk voor. Recente niieuwkomers zijn Sagina nodosa en Eleocharis
quinqueflora in de westelijke slenk.
Groener
In perceel Groener zijn de laatste drie jaar zeer veel (37-38) Rode-lijstsoorten
aangetroffen (zie tabel 3). Al deze soorten hebben zich na de maatregelen gevestigd.
Na het afgraven en de hydrologische herstelmaatregelen treedt in de pq’s een
geleidelijke stijging van het aantal Rode-lijstsoorten op. De pioniersoort Juncus
tenageia is tijdelijk aanwezig geweest.
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Figuur 23: Ontwikkeling van Rode-lijstsoorten in Stroothuizen (oude reservaat) en
Groener.
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5.4

Punthuizen

5.4.1

Ontwikkeling van het doeltype

Doeltypen algemeen: (oudere stadia van ) pioniergemeenschappen die kenmerkend
zijn voor natte schraallanden:
• Cirsio-Molinietum parnassietosum, typicum en nardetosum
• Ericetum
• Eleocharitetum multicaulis en andere Hydrocotylo-Baldellion-gemeenschappen
• Caricion nigrae-gemeenschappen

Tabel 4

Beheerhistorie
voormalige
landbouwenclave
nooit
ontgonnen
nooit
ontgonnen

Maatregelen, doelvegetatietypen en vegetatieontwikkeling van de pq’s in
Punthuizen.
PQ

Maatregel

Doeltypen

Vegetatie 1999

B9

Maaien en afvoeren
gedurende 25-30
jaar, plaggen in 1988
Maaien en afvoeren
gedurende 25-30 jaar
Maaien en afvoeren
gedurende 20-25 jaar

Eleocharitetum
multicaulis

overgang Eleocharitetum
multicaulis/ LycopodioRhynchosporetum
Eleocharitetum
multicaulis
Cirsio-Molinietum
parnassietosum

B12
B15

Eleocharitetum
multicaulis
Cirsio-Molinietum
parnassietosum

B9
De vegetatie bestaat uit een overgangsvorm tussen het Eleocharitetum multicaulis en
Lycopodio-Rhynchosporetum. Van het Eleocharitetum multicaulis zijn Eleocharis
multicaulis en Deschampsia setacea aanwezig en van het LycopodioRhynchosporetum Rhynchospora fysica met gedurende de laatste jaren een hoge
bedekking. Het pq vertoont weinig verandering in de soortensamenstelling.
B12
De vegetatie van dit pq behoort tot het Eleocharitetum multicaulis. Constant
aanwezig zijn de Littorelletea-soorten Littorella uniflora, Eleocharis multicaulis en
Deschampsia setacea. Daarnaast zijn de Parvocaricetea-soorten Carex nigra en
Potentilla palustris vertegenwoordigd. Het pq vertoont weinig veranderingen.
Pq B15
De vegetatie van dit pq behoort tot het Cirsio-Molinietum parnassietosum. Klasseorde- en verbondskensoorten zijn goed vertegenwoordigd. Van de subassociatie
parnassietosum komen voor Parnassia palustris en Epipactis palustris. Vroeger
gedurende de jaren ’80/ begin jaren ’90 kwam hier nog Dactylorhiza incarnata voor.
De soortensamenstelling is niet veel veranderd.
5.4.2
Verschijnen en verdwijnen van soorten
(zie figuur 24)
De turnover van soorten is in Punthuizen vrij laag. Zelfs in PQ B9 die in 1988 is
geplagd, verschijnen of verdwijnen weinig soorten in de eerste jaren na het plaggen.
De overige twee geanalyseerde pq’s worden reeds langdurig gemaaid waardoor ze
vrij stabiel in soortensamenstelling zijn. Het verloop van netto verschijnen-verdwijnen
van soorten heeft weinig verband met de opeenvolging van droge en natte jaren. In
PQ B15 neemt de soortturnover toe vanaf het jaar 1998/1999, waarbij het verschijnen
en verdwijnen van soorten elkaar min of meer in evenwicht houdt.

68

Expertisecentrum LNV

Ontwikkeling
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Figuur 24: Dynamiek van soorten in de permanente quadraten van Punthuizen. Per
opnamejaar is ten opzichte van het voorgaande opnamejaar bepaald hoeveel soorten
verschijnen en verdwijnen (balkjes). In de grafieken geeft de lijn het verschil tussen
verschenen en verdwenen soorten weer.
5.4.3
Ontwikkeling van de ecologische soortgroepen
Verandering soorten: zie bijlage VI.
Verandering soortgroepen: zie figuur 25.
PQ B9
In de eerste 5 jaar hebben soorten van zwak gebufferd ven de overhand (Deschampsia
setacea, Eleocharis multicaulis, Hypericum elodes). Binnen twee jaar neemt deze
soortgroep sterk af en krijgen soorten van natte heide/hoogveen de overhand.
Rhynchospora fusca neemt dan sterk toe. Een aantal soorten van deze laatste groep
als Erica tetralix en Lycopodium inundatum verdwijnen overigens. Soorten van
(hei)schraalland hebben een vrij groot aandeel (Molinea caerulea) en soorten van zure
kleine-zeggenmoeras een klein aandeel.
PQ B12
In deze pq hebben de soortgroepen van zwak gebufferde vennen, van
(hei)schraalland en van zure kleine-zeggenmoeras een groot maar wisselend aandeel.
Van de eerste groep neemt Deschampsia setacea sterk toe en neemt Littorella uniflora
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af. De tweede groep wordt vooral vertegenwoordigd door Molinea caerulea en Salix
repens. Van deze groep verschijnt Gentiana pneumonanthe. Van de derde groep
verschijnt Carex nigra en neemt Hydrocotyle vulgaris af.
PQ B15
Mossen hebben een sterk wisselende bedekking (Calliergonella cuspidata). Soorten
van voedselrijk grasland en (hei)schraalland zijn goed en soorten van
dotterbloemhooiland met een wisselende bedekking vertegenwoordigd. Soorten van
basenrijke kleine-zeggenmoeras en blauwgrasland zijn constant met een lage
bedekking aanwezig. Hiervan komen zijn Epipactis palustris Juncus alpino-articulatus
ssp. alpina, Parnassia palustris en Carex panicea (vrij) constant voor. Van de
soortgroep blauwgrasland verdwijnt Cirsium dissectum. Soorten van zure kleinezeggenmoeras hebben een wisselend aandeel, met name door fluctuatie van Carex
nigra en Agrostis canina.
5.4.4
Ontwikkeling van Rode-lijstsoorten
Verandering soorten in pq’s: zie bijlage VI.
Tot en met 2002 zijn alleen de pq’s B9, B12 en B15 gevolgd. Alleen voor deze pq’s
wordt de ontwikkeling van Rode-lijstsoorten besproken gecorrigeerd voor
veldwaarnemingen.
Uit pq B15 verdwijnt Cirsium dissectum. Deze soort handhaaft zich echter goed in
groot stuk in het noordwestelijk deel van de slenk. Een toename vertonen
Deschampsia setacea, Gentiana pneumonanthe, Potentilla palustris en Rhynchospora
fusca. Een afname vertonen Hypericum elodes en Littorella uniflora. Geen verandering
vertonen Drosera media, Epipactis palustris, Euphrasia stricta en Myrica gale.
Parnassia palustris is tijdelijk achteruitgegaan sinds de natte jaren van 1993 en 1994
als gevolg van langdurige inundatie. In de hele slenk waarin de pq ligt, waren er in
1995 slechts 5 exemplaren overgebleven. Daarna heeft de soort zich in het gebied
hersteld. In 2002 en 2003 waren honderden exemplaren aanwezig. Parnassia
vertoonde in de zuidoostelijke slenk dezelfde ontwikkeling (schriftelijke mededeling
Fons Eysink).
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Legenda ecologische soortgroepen
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Figuur 25: Ontwikkeling van ecologische soortgroepen in Punthuizen. De grafieken
geven de gemiddelde bedekking van de soortgroepen over de pq’s per deelgebied. In
bijlage VII worden de soortgroepen beschreven.
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5.5

Lemselermaten

5.5.1

Ontwikkeling van het doeltype

Doeltypen algemeen: op de flank van het beekdal Cirsio-Molinietum en in het laagste
deel Caricion davallianae.
Tabel 5

Maatregelen, doelvegetatietypen en vegetatieontwikkeling per
deelgebied van de pq’s in Lemselermaten.
PQ
101
102
103
104

Maatregel
Jaarlijks gemaaid

Doeltypen
Caricion
daviallianae

Vegetatie 2002
Cirsio-Molinietum

205
206

Geplagd 1989

CirsioMolinietum

Cirsio-Molinietum
parnassietosum

207

Geplagd 1989

CirsioMolinietum

Cirsio-Molinietum
parnassietosum

208

Geplagd 1989

Cirsio-Molinietum

Weinig veranderlijk

209

Geplagd 1989

CirsioMolinietum
CirsioMolinietum/
Caricion
davallianae

Associatiefragment
Cirsio-Molinietum met
een hoge bedekking van
Calamagrostis canescens

Veranderlijk, successie naar
Calthion

Transect 3
(Oude
maatje)

310
311

Geplagd 1991

Caricion
davallianae

Veranderlijk, mogelijk
successie naar
Magnocaricion

Oostelijk
maatje

401
410
406

Geplagd 1990

CirsioMolinietum
CirsioMolinietum

rompgemeenschap
Juncus articulatis/
Equisetum palustris
[Parvocaricetea]
Associatiefragment
Cirsio-Molinietum
rompgemeenschap
[Molinietalia]

403

Geplagd 1990

Cirsio-Molinietum

stabiel

Transect 1
(Oude
maatje)
Transect 2
(Nieuwe/
Westelijk
maatje)

Geplagd 1990

CirsioMolinietum

Ontwikkeling
Veranderlijk soorten van de
subass. parnassietosum zijn
verdwenen of nemen af,
Caricion davallinae-soorten
nemen af
Weinig veranderlijk,
stadium subass.
parnassietosum is
wisselend aanwezig en gaat
zich mogelijk ontwikkelen
Weinig veranderlijk

Weinig veranderlijk
Veranderlijk, successie naar
heide/ heischraalland?

Transect I, Oude maatje
Pq’s 101, 102, 103, 104
De vegetatie van deze pq’s behoort tot het Cirsio-Molinietum. Het voorkomen van
Eriophorum latifolium duidt op een verwantschap met het nattere Caricion
davallianae. De kenmerkende soorten van het Cirsio-Molinietum als Carex hostiana en
C. panicea komen in redelijk hoge bedekkingen voor. Valeriana dioica komt constant
voor. Differentiërende soorten van het Cirsio-Molinietum parnassietosum
(Dactylorhiza incarnata en D. majalis) zijn verdwenen. Naast deze basenminnende
soorten verdwijnt ook Carex pulicaris uit de meeste pq’s en neemt Eriophorum
latifolium in aantal af. De Parvocaricetea-soort Carex nigra nam aanvankelijk toe in de
meeste pq’s maar is het laatste jaar sterk afgenomen. Opvallend is dat de bedekking
van de strooisellaag sterk is afgenomen. Van de strooiselruigtesoorten vertoont
Filipendula ulmaria een sterk afname, terwijl Lysimachia vulgaris toeneemt. Carex
disticha verschijnt of neemt toe in bedekking.

72

Expertisecentrum LNV

Transect II, Westelijk maatje
Pq’s 205 en 206
De vegetatie van deze pq’s behoort tot het Cirsio-Molinietum. Het is een goed
ontwikkeld Blauwgrasland met veel ken- en differentiërende soorten en zonder
dominantie vaatplanten. Carex pulicaris, C. hostiana en C. panicea zijn aanwezig. In pq
206 kwam in 1999 Carex palescens voor, een zeldzame Rode-lijstsoort.
Differentiërende soorten op het niveau van de subassociatie ontbreken.
Basenminnende soorten die vaak voorkomen in de subassociatie parnassietosum
komen weinig meer voor. Dactylorhiza incarnata en D. majalis kwamen tijdelijk voor.
D. incarnata heeft zich wel weer in 2002 in diverse gridcellen in de omgeving
gevestigd. Wel zijn Carex flacca en Eleocharis quinqueflora verschenen. Agrostis
capillaris, Anthoxanthum odoratum, Cerastium fontanum, Plantago lanceolata en
Rhytidiadelphus squarossus zijn de laatste jaren verschenen. Eleocharis palustris is in
bedekking toegenomen. De bedekking van de moslaag neemt toe en de bedekking
van de strooisellaag is de laatste jaren laag. Pq 206 behoort tot de meest
soortenrijkste pq’s
Pq 207
De vegetatie van dit pq behoort tot het Cirsio-Molinietum parnassietosum.
Differentiërende soorten van deze subassociatie zijn Dactylorhiza majalis (tijdelijk) en
Pinguigula vulgaris (laatste jaren). Van de Cirsio-Molinietum-soorten nemen Carex
flacca en C. hostiana af in bedekking en verschijnt C. pulicaris. De laatste jaren komt
Valeriana dioica voor en Eleocharis quinqueflora heeft een hoge bedekking. Carex
oederi wordt geleidelijk vervangen door C. x pauliana (bastaard van C. oederi en C.
hostiana). Van de Parvocaricetea-soorten verschijnt Carex nigra en neemt C. panicea
toe. Van de droge soorten verschijnen Anthoxanthum odoratum en Festuca rubra.
Bedekking van de kruid- en moslaag is toegenomen, die van de strooisellaag is erg
laag geworden en het aantal soorten is toegenomen.
Pq 208
De vegetatie van deze pq’s behoort tot het Cirsio-Molinietum. Carex panicea is in
bedekking toegenomen. De voor de subassociatie parnassietosum differentiërende
soort Dactylorhiza majalis is tijdelijk aanwezig geweest. Van de pioniersoorten zijn
Carex oederi en Eleocharis quinqueflora verdwenen. Van de droge soorten zijn
Anthoxanthum odoratum en Festuca rubra verschenen. Van de Magnocaricionsoorten is Carex acutiformis verschenen. Van de ruigtesoorten is Lysimachia vulgaris
toegenomen. De bedekking van de moslaag is sterk toegenomen en die van de
strooisellaag is erg laag geworden.
Pq 209
De vegetatie van dit pq kan beschouwd worden als een associatiefragment van het
Cirsio-Molinietum. Onduidelijk is of kenmerkende soorten als Carex hostiana en C.
pulicaris een bestendig voorkomen zullen hebben. Eleocharis quinqueflora is
verschenen. Calamagrostis canescens en Valeriana dioica hadden een hoge bedekking
maar zijn het laatste jaar afgenomen. Van de Parvocaricetea-soorten is Carex nigra
verschenen. Carex oederi wordt vervangen door C. x pauliana (bastaard van C. oederi
en C. hostiana). Van de ruigtesoorten is Lysimachia vulgaris toegenomen. Bedekking
van de kruid- en moslaag is toegenomen, die van de strooisellaag is erg laag
geworden.
Transect III, Oude maatje
Pq 310 en 311
De vegetatie van deze pq’s bevat elementen van meerdere vegetatietypen. Soorten
van zowel het Hydrocotylo-Baldellion (Ranunculus flammula, Echinodorus
ranunculoides), als de Parvocaricetea (Juncus articulatis, Equisetum palustris, Veronica
scutellata) en de Phragmitetea (Alisma plantago-aquatica, Glyceria fluitans) zijn
aanwezig. In beide pq’s is de bedekking van Juncus articulatis (middenperiode),
Equisetum palustris en Echinodorus ranunculoides (in een pq sterk toe genomen in
bedekking) vrij hoog. De opnamen kunnen worden beschouwd als de
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rompgemeenschap Juncus articulatis/ Equisetum palustris [Parvocaricetea]. Carex
acutiformis en Carex nigra zijn verschenen en Carex disticha neemt toe.
Oostelijk maatje
Pq’s 401 en 410
Deze pq’s behoren tot een matig ontwikkeld Cirsio-Molinietum waarin regelmatig
Juncus acutiflorus, J. articulatis, J. conglomaratus en J. effusus voorkomen. In pq 401
bepaalt Carex panicea het aspect (toegenomen). De meest trouwe Cirsio-Molinietumsoort is Carex pulicaris. Droge soorten als Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum
en Festuca rubra komen vrijwel constant voor hetgeen duidt op relatief droge
omstandigheden voor het Cirsio-Molinietum. Carex ovalis, Centaurea jacea,
Hypochaeris radicata en Plantago lanceolata verschijnen. Rhytidiadelphus squarrosus
heeft een hoge bedekking en is in pq 401 toegenomen. Holcus lanatus is duidelijk in
bedekking afgenomen.
Pq 406
Dit pq kan beschouwd worden als een rompgemeenschap van de Molinietalia. Het
aspect wordt bepaald door Festuca rubra, Hypochaeris radicata, Juncus
conglomaratus, J. effusus en Polytrichum spec (laatste drie jaar verschenen in hoge
bedekking). De laatste jaren zijn Centaurea jacea en Leucanthemum vulgare, Luzula
campestris en Rumex acetosella verschenen. De recente hoge bedekking van
Polytrichum duidt op een relatief zure toplaag van de bodem.
Pq 403
In 2002 behoort de begroeiing tot het Cirsio-Molinietum. Carex pulicaris is constant
aanwezig. De hoge bedekking van Festuca rubra en Rhytidiadelphus squarrosus (sterk
toegenomen) duidt op relatief droge omstandigheden. Het verschijnen van
Polytrichum spec duidt op oppervlakkige verzuring.

5.6

Verschijnen en verdwijnen van soorten

(figuur 26)
In het Oude maatje (PQ 101 t/m 104), waar niet geplagd is, is de soortturnover laag.
Het betreft hier een oud schraalland met een dichte vegetatiesstructuur. De overige
locaties vertonen een grotere turnover dan PQ 101 t/m 104 als gevolg van het recente
plaggen en ook door variatie in droge en natte jaren. In het geplagde deel van het
Oude maatje (PQ 310 en 311) verschijnen er meestal meer soorten dan er verdwijnen.
In het Westelijke maatje (PQ 205 t/m 209) houden in het 3e en 5e jaar na het plaggen
verschenen en verdwenen soorten elkaar in evenwicht. Daarna gaat het netto aantal
verschenen-verdwenen fluctueren. Het Oostelijke maatje vertoont de grootste
dynamiek in soortturnover. Reden hiervoor is dat de vegetatie zich ontwikkeld heeft
op een geplagd akker. In de natte periode 1998-1999 verdwijnen hier veel soorten. In
veel andere PQ’s van het Oude en Westelijke maatje uit de natte periode 1993-1994
zich ook in het verdwijnen van meer soorten dan er verschijnen. In het Westelijke en
geplagde Oude maatje verschijnen er in de droge jaren 1995 en 1996 juist meer
soorten dan er verdwijnen.
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Lemselermaten: Oude Maatje
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Lemselermaten: Oostelijke Maatje
(PQ 205, 206, 207, 208, 209)
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Figuur 26: Dynamiek van soorten in de permanente quadraten van de Lemselermaten.
Per opnamejaar is ten opzichte van het voorgaande opnamejaar bepaald hoeveel
soorten verschijnen en verdwijnen. De grafieken met alleen lijnen geven het aantal
verschenen minus het aantal verdwenen soorten per pq. In de grafieken met balkjes
geeft de lijn hetzelfde maar dan de gemiddelde waarde van een groep verwante pq’s.
Tevens wordt hier met balkjes het gemiddeld aantal verschenen en verdwenen soorten
weergegeven.
5.6.1
Ontwikkeling van de ecologische soortgroepen
Verandering soorten in pq’s en gridtransecten: zie bijlage VI.
Verandering soortgroepen gemiddelde per deelgebied: zie figuur 27.
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Transect I, Oude maatje
Mossen (Calliergonella cuspidata) zijn de laatste jaren duidelijk toegenomen. Soorten
van voedselrijk grasland en dotterbloemhooiland zijn constant aanwezig. Verruigers
in vochtig milieu hebben een hoog aandeel door een hoge bedekking van
Calamagrostis canescens en Lysimachia vulgaris. De eerste soort is in het gridtransect
in presentie toegenomen en de tweede soort is in bedekking toegenomen. Soorten
van blauwgrasland zijn goed vertegenwoordigd (o.a. Carex hostiana, C. panicea en C.
pulicaris, Dactylorhiza maculata). Carex pulicaris vertoont een achteruitgang. Soorten
van basenrijke kleine-zeggenmoeras hebben lage en wisselende bedekking. Hiervan
vertonen Carex diandra en Eriophorum latifolium een achteruitgang (slechts enkele
exemplaren overgebleven) en is Dactylorhiza incarnata verdwenen. De
basenminnende mossoort Fissidens adianthiodes (Rode Lijst) is de laatste jaren
aangetroffen. De basenminnende Rode-lijstsoorten Briza media en Menyanthes
trifoliata hebben een wisselend voorkomen. Soorten van zure kleine-zeggenmoeras
nemen eerst toe en daarna weer af. Dit wordt bepaald door de bedekking van Carex
nigra. Van deze groep verschijnt C. echinata.
Transect II, Westelijke maatje
De groep van mossen zijn sterk toegenomen door een stijgende bedekking van
Calliergonella cuspidata. Vlak na het plaggen hadden struik- en boomsoorten een
aanzienlijke bedekking, die vervolgens onder invloed van het maaibeheer snel afnam.
Soorten van voedselrijke graslanden hebben een groot, maar wisselend aandeel.
Verruigers van vochtig milieu zijn in de eerste jaren toegenomen, door een toename
van Angelica sylvestris, Filipendula ulmaria en Lysimachia vulgaris. Calamagrostis
canescens vertoont geen duidelijke trend. De soort heeft snel het geplagde maatje
vegetatief gekoloniseerd vanuit het aangrenzende Oude maatje. Soorten van
dotterbloemhooiland hebben een lage bedekking. Van deze soortgroep nemen Caltha
palustris en Valeriana dioica toe. Soorten van (hei)schraalland hebben een klein
aandeel en nemen eerst toe en daarna weer af. Blauwgrasland-soorten die een groter
aandeel hebben vertonen dezelfde trend. Carex flacca verschijnt in de eerste jaren en
neemt de laatste jaren af in bedekking. C. hostiana en C. panicea nemen toe. C.
pulicaris verschijnt in de eerste jaren na het plaggen en is de laatste drie jaar
verdwenen uit het hoge deel van het transect. Carex oederi is meteen na het plaggen
massaal aanwezig en vertoont dan een geleidelijke afname om ten slotte in het
laatste jaar te verdwijnen. De laatste jaren vestigde zich in de pq’s van dit transect wel
C. x pauliana (bastaard van C. oederi en C. hostiana). Soorten van basenrijk kleinezeggenmoeras nemen eerst toe en daarna weer af. Hiervan zijn Dactylorhiza incarnata
(laatste jaar in hoge deel van het transect) en Equisetum fluviatile verschenen en is
Pinguigula vulgaris (gedurende eerste jaren) in abundantie toegenomen. Eriophorum
latifolium en Menyanthes trifoliata waren tijdelijk aanwezig. Dactylorhiza maculata en
Eleocharis quinqueflora hebben na een gestaagde opmars hun top bereikt en nemen
de laatste jaren weer iets af. Van de zure kleine-zeggenmoerassen verschijnen Carex
nigra en C. echinata. Van de natte zwak gebufferde pioniersoorten die in het begin
aanwezig zijn verdwijnen Juncus bufonius, J. tenageia en Scirpus setaceus. In het
laagste deel van het transect verschijnen grote zeggenmoeras-soorten (Carex
acutiformis) en rietlandsoorten (Sparganium erectum).
In transect 2 is voor elke gridcel de indicatie voor zuurgraad bepaald op basis van
indicatorsoorten volgens Jalink (1995). Figuur 28 geeft het resultaat. Voor de eerste 3
jaar zijn de indicaties minder betrouwbaar omdat het dan nog een pioniersituatie
betreft en de indicaties op weinig soorten zijn gebaseerd. Het middendeel van het
transect is neutraal. In het lage deel is een zwak zure zone aanwezig die in loop van
de tijd steeds breder wordt. Het hoge deel is neutraal tot zwak zuur en verzuurd
oppervlakkig. Hier verschijnen in 2001 indicaties voor alleen zwak zure
omstandigheden en verdwijnen de indicaties voor alleen neutrale omstandigheden.
Transect III, Oude maatje
Voor het plaggen werd de vegetatie gedomineerd door verruigers in vochtig milieu
(Calamagrostis canescens). In de eerste jaren na het plaggen ontstaat een open
begroeiing met veel soorten van voedselrijke graslanden. Geleidelijk neemt de
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bedekking van deze soortgroep toe (toename van Equisetum palustris en Juncus
articulatis). In 1996 en 1997 heeft de groep van blauwgraslandsoorten tijdelijk een
hoge bedekking (Carex oederi). De laatste jaren krijgen soorten van grote
zeggenmoeras (Carex disticha en C. acutiformis) een hoge bedekking en soorten van
zwak gebufferd ven (Echinoduris ranunculoides) een aanzienlijke bedekking. Soorten
van rietland zijn constant met een lage bedekking aanwezig. Soorten van zure kleinezeggenmoeras nemen in lichte mate toe (Carex nigra). Carex flacca, Dactylorhiza
maculata, D. majalis, Holcus lanatus keren na het plaggen niet meer terug. De
pioniersoorten Juncus tenageia, Scirpus setaceus en Veronica scutellata hebben een
tijdelijk, zeer sporadisch voorkomen. De Carex diandra (basenrijke kleinezeggenmoeras) heeft een spaarzaam, wisselend voorkomen.
Oostelijk maatje
(eerste drie jaar na het plaggen niet gemonitord)
Vanaf het vierde jaar na het plaggen hebben mossen en soorten van voedselrijk
grasland een hoge bedekking. Die van de mossen fluctueert. In de
soortensamenstelling van de moslaag treden ook grote veranderingen op.
Calliergonella cuspidata neemt af en verdwijnt plaatselijk, terwijl de bedekking van
Pseudoscleropodium purum en Rhytidiadelphus squarossus sterk toenemen.
Climacium dendroides neemt af, Polytrichum spec. verschijnt. Van de voedselrijke
graslanden hebben Agrostis capillaris, Festuca rubra, Holcus lanatus en Juncus effusus
hoge bedekkingen. Soorten van dotterbloemhooiland zijn constant maar met een lage
bedekking aanwezig. Het betreft hier met name Lotus uliginosus. Soorten van
(hei)schraalland hebben ook constant een lage bedekking. Hiervan neemt
Hypochaeris radicata toe. Blauwgrasland-soorten nemen iets toe door een toename
van Carex panicea. Van deze groep neemt Carex oederi af en verdwijnen Carex
hostiana en C. pulicaris plaatselijk.
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Figuur 27: Ontwikkeling van ecologische soortgroepen in de Lemselermaten. De
grafieken geven de gemiddelde bedekking van de soortgroepen over de pq’s per
deelgebied. In bijlage VII worden de soortgroepen beschreven.
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Figuur 28: Ontwikkeling van de zuurgraad in het Westelijke/Nieuwe maatje (transect
2) van de Lemselermaten. De zuurgraad is bepaald met indicatorsoorten volgens
Jalink (1995) met behulp van INDICA. In de eerste drie jaar zijn de indicaties minder
betrouwbaar dan in de latere jaren.
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5.6.2
Ontwikkeling van Rode-lijstsoorten
Ontwikkeling van het aantal de Rode-lijst soorten: figuur 29.
Verandering soorten in pq’s en gridtransecten: zie bijlage VI.
De trends in figuur 29 zijn alleen gebaseerd op de waarnemingen in de [q’s en
gridtransecten.
In het ongeplagde deel van het Oude maatje, het Westelijke maatje en de laatste jaren
ook het Oostelijke maatje is het aantal Rode-lijstsoorten hoog. Plaggen is alleen op de
beekdal flanken (Westelijke en Oostelijke maatje) succesvol voor herstel van Rodelijstsoorten en niet in het laagste deel van het beekdal (Oude maatje). In het Oude
maatje waar alleen gemaaid wordt (niet geplagd), treedt een afname van het aantal
soorten op. Dit wordt veroorzaakt door het verdwijnen van basenminnende en vaak
ook mesotrafente soorten (Briza media, Dactylorhiza majalis/ praetamissa, D.
incarnata en Listera ovata). Andere Rode-lijstsoorten als Carex pulicaris, C. diandra en
Eriophorum latifolium vertonen hier een afname. Het aantal Rode-lijstsoorten in het
Westelijke maatje fluctueert zonder een duidelijke trend te vertonen. In het geplagde
deel van het Oude maatje zijn door het plaggen Rode-lijstsoorten verdwenen, die zich
daarna gedurende monitoringperiode nauwelijks meer herstellen. Na het plaggen
blijft het aantal Rode-lijstsoorten op een laag niveau. In het Oostelijke maatje treedt
tussen 94 en 1996 een gestaagde stijging op. In 1999 is er een piek en daarna treedt
een daling op naar 4-5 soorten.
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Figuur 29: Ontwikkeling van Rode-lijstsoorten in de Lemselermaten.
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6

Evaluatie

6.1

Algemene conclusies

In paragraaf 6.1 worden de algemene conclusies gepresenteerd. Terreinspecifieke
conclusies worden behandeld in paragraaf 6.2.
Deze paragraaf geeft antwoord op de twee onderzoeksvragen van de vierde fase
OBN-monitoring (zie paragraaf 1.1). Deze vragen zijn:
• Vaststellen in hoeverre herstel van oude successiestadia optreedt (paragraaf
6.1.1).
• Vaststellen hoe de basenverzadiging van de bodem zich ontwikkelt in relatie tot
het organisch stofgehalte (paragraaf 6.1.2).
Tevens worden op basis van dit onderzoek aanbevelingen gedaan voor beheer en
beleid (paragraaf 6.1.3 t/m 6.1.5).
6.1.1
Treedt herstel van oude successiestadia op?
Tabel 5 geeft een overzicht van de conclusies over de ontwikkeling van oude
successiestadia. Een doelvegetatietype wordt als een oud successiestadium
beschouwd wanneer betreffende plantengemeenschap later in de successie kan
verschijnen en/of een bestendig voorkomen kan hebben (Schaminée et al., 1995).
Gemeenschappen die als pionier optreden en zich vervolgens langdurig kunnen
handhaven worden dus ook als oude stadia opgevat. De vraag of herstel van oude
successiestadia optreedt, wordt beantwoord door per doelvegetatietype aan te geven
of dit type in 2002 aanwezig is en of verwacht wordt dat het type duurzaam aanwezig
is. Een tweede aspect is of zich ook Rode-lijstsoorten van oude successiestadia hebben
gevestigd. De duurzaamheid wordt ingeschat op basis van de opgetreden
vegetatiesuccessie en de opgetreden en de ontwikkeling van de abiotiek.
Uit tabel 6 kan worden afgeleid dat de meeste nagestreefde oude successiestadia zich
hebben ontwikkeld. Met de maatregelen zijn over het algemeen goede resultaten
bereikt. In de gebieden is ook duidelijk herstel opgetreden van Rode-lijstsoorten die
gebonden zijn aan deze oude stadia. Over de verschillende doeltypen kan het
volgende worden geconcludeerd.
Oeverkruid- en zure kleine-zeggengemeenschappen
Zwak gebufferde doeltypen (Pilarietum globuliferae, Eleocharitetum multicaulis,
Scirpetum fluitantis en Caricion nigrae) ontwikkelen zich goed en handhaven zich op
een aanzienlijk deel van de locaties. Het Eleocharitetum multicaulis en Scirpetum
fluitantis zijn wel plaatselijk verdwenen vanwege lokale verzuring die meestal een
gevolg is van een niet optimale hydrologie. Het Isoeto-Lobelietum is niet duurzaam
hersteld als gevolg van onvoldoende buffering als gevolg van een verstoorde
hydrologie.
Basenminnende kleine-zeggengemeeenschappen
Basenminnende kleine-zeggenmoerassen (Caricion davallianae) ontwikkelen zich
alleen op bodems met weinig organische stof. Daar waar met plaggen zo’n bodem
kan worden gerealiseerd en waterstandregime en basenrijkdom in orde zijn,
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ontwikkelt dit type zich. In duinvalleien lukt dat beter dan in beekdalen. In
duinvalleien zijn er daarom goede perspectieven voor langdurig herstel van het Junco
baltici-Schoenetum. In beekdalen bezitten de potentiële locaties voor het Caricion
davallianae (associatie Scorpidio-Caricetum diandrae) vaak diepe organische
bodemprofielen. Na plaggen heeft de bodem dan nog een hoog organisch
stofgehalte. Wanneer de grondwaterstanden voldoende hoog zijn, zorgt het
achtergebleven organisch materiaal vaak voor een te hoge voedselrijkdom door
mineralisatie (Jansen & Roelofs, 1996). Ook de toevoer van sulfaatrijk grondwater
vormt een probleem; zelfs wanneer langdurige hoge grondwaterstanden zorgen voor
anaerobe condities in de bodem. Het sulfaat oxideert dan de organische stof in de
bodem waardoor er veel nutriënten vrijkomen. Dit proces zorgt voor een dusdanige
eutrofiëring dat de vegetatie te productief wordt voor Caricion davallianae-soorten
(Jansen, 2000).
Een ander knelpunt in beekdalen is een lage zomergrondwaterstand door sterke
ontwatering in de omgeving. Daardoor is de standplaats te droog en in een deel van
de gebieden ook te zuur. Eutrofiëring treedt ook op in situaties met een ontijzerde
toplaag van de bodem na vernatting of door inundatie zoals in Stroothuizen.
IJzerfosfaat-complexen lossen dan op door de reductie van ijzer (Jansen, 2000).
Desondanks hebben zich hier de laatste jaren een aantal Caricion davallianae-soorten
gevestigd en uitgebreid. Ondanks de gesignaleerde knelpunten zijn er in dit gebied
blijkbaar plekjes aanwezig waar doelsoorten zich kunnen vestigen en jaren achtereen
handhaven.
Blauwgrasland
Blauwgrasland (Cirsio-Molinietum) is in de beekdalgebieden tot ontwikkeling
gekomen. In een deel van de gebieden is tevens de meest basenminnende
subassociatie (parnassietosum) fraai ontwikkeld met diverse zeldzame Rodelijstsoorten. Voor deze plantengemeenschap zijn in beekdalen locaties voorhanden
die én basenrijk genoeg zijn én een bodem hebben met weinig organische stof én
niet te lang inunderen. In de Lemselermaten treedt 13 jaar na het plaggen nog steeds
een positieve ontwikkeling op.Dit onderstreept het belang van langdurige
monitoring: alleen dan kunnen ontwikkelingen volledig in beeld worden gebracht.
Hier is het Cirsio-Molinietum parnassietosum echter op een langere termijn alleen
duurzaam wanneer er cyclisch plagbeheer plaatsvindt. Bij een toename van het
organisch stofgehalte kan op termijn eutrofiëring optreden. Deze eutrofiëring hangt
samen de toestroming van sulfaatrijk grondwater (zie boven; Jansen & Roelofs, 1996).
In Punthuizen waar dit doeltype reeds langdurig voorkomt (op een deel van de
plekken al meer dan 3 decennia) kan op termijn verzuring een knelpunt worden. Als
gevolg van diepe waterschapssloten in de omgeving zakt de waterstand in jaren met
weinig neerslag dusdanig diep weg dat geen of nauwelijks aanvoer van basen plaats
vindt. Het is onduidelijk of hier na droge jaren het bufferend vermogen in van bodem
tegen verzuring zich voldoende snel kan herstellen en deze gemeenschap duurzaam
in stand kan houden. In Stroothuizen is een te hoge trofie een knelpunt. De
achtergronden hiervan zijn hierboven vermeld bij de bespreking van het Caricion
davallianae. Vastgesteld kan worden dat voor Blauwgraslanden veel bereikt is en dat
de duurzaamheid kan worden verbeterd door herstel van de regionale en lokale
waterhuishouding. Het gaat dan om maatregelen die de intrekgebieden beschermen
tegen vervuiling met meststoffen en verhoging van de regionale drainagebasis.
Natte heiden
Het Ericetum tetralicis heeft zich ontwikkeld in beide beekdalgebieden waar dit een
doeltype was. Daarbij gaat het om fraai ontwikkelde vormen (sphagnetosum,
orchietosum). In Stroothuizen zijn goed ontwikkelde vormen (zonder vergrassing)
aanwezig op 20 jaar oude plagplekken, terwijl in Punthuizen momenteel vergrassing
optreedt als gevolg van te lage grondwaterstanden (Jansen, 2000). Bij een cyclisch
plagbeheer zijn deze gemeenschappen duurzaam.
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Tabel 5 Antwoorden op de vraag ‘treedt herstel van oude successiestadia op’.
Oud successiestadium

Gebied
Maatregelen

Pilarietum globuliferae

Eleocharitetum
multicaulis

Middelduinen
(Meinderswaalvallei/
IJsbaanvallei)
plaggen +
maaien/begrazen

Stroothuizen (Ouder
reservaat en Groener)

Punthuizen

verwijderen
ontwatering +
plaggen,
verwijderen bos, +
maaien

verwijderen
ontwatering + plaggen/
opschonen/ afgraven +
maaien

plaggen + maaien

doeltype ?

ja

aanwezig in 2002 ?
duurzaam ?
knelpunt/ oorzaak
doeltype ?

ja
?
ja

ja (groot oppervlak)

aanwezig in 2002 ?

ja (Stroothuizen), in
Groener ontwikkeling
naar
in Stroothuizen in een
aanzienlijk deel wel en
gedeeltelijk niet, in
Groener onduidelijk
in Stroothuizen
successie onder invloed
van kortere
inundatieduur en
verzuring
ja
gedeeltelijk wel
gedeeltelijk wel,
gedeeltelijk niet
successie naar
Eleocharitetum onder
invloed van kortere
inundatie en verzuring +
successie naar
Parvocaricetea moeras

ja

duurzaam ?

knelpunt/ oorzaak

Scirpetum fluitantis

Lemselermaten

doeltype ?
aanwezig in 2002 ?
duurzaam ?
knelpunt/ oorzaak
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ja

Oud successiestadium
Isoeto-Lobelietum

Middelduinen
(Meinderswaalvallei/
IJsbaanvallei)

Lemselermaten

doeltype ?
aanwezig in 2002 ?
duurzaam ?
knelpunt/ oorzaak

soortenrijk Caricion
nigrae

Caricion davallianae

doeltype ?
aanwezig in 2002 ?
duurzaam ?
knelpunt/ oorzaak
doeltype ?

ja (soortenrijk
Caricetum trinervinigrae)
ja
ja

Stroothuizen (Ouder
reservaat en Groener)
ja
nee
nee (tijdelijk aanwezig
geweest)
te zure omstandigheden
als gevolg van diepe
ontwatering in de
omgeving
ja (soortenrijke vorm)

ja

ja, veel
ja

ja
ja
nee (geen doel omdat
waterhuishouding
omgeving niet
voldoende is hersteld)

ja (Junco balticiSchoenetum nigricantis)

ja (ScorpidioCaricetum
diandrae)

ja

aanwezig in 2002 ?

ja

duurzaam ?
knelpunt/ oorzaak

ja

niet
vegetatievormend
, alleen soorten
eutrofiering door
aanvoer van
sulfaatrijk
grondwater, te
diepe
zomergrondwater
standen

niet vegetatievormend,
wel enkele soorten
gevestigd
?
te diepe zomerstanden,
te hoge trofie door
ontwatering in
omgeving
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Punthuizen

Oud successiestadium
Cirsio-Molinietum

Gentiano-Nardetum

Ericetum tetralicis

Middelduinen
(Meinderswaalvallei/
IJsbaanvallei)

Lemselermaten

Stroothuizen (Ouder
reservaat en Groener)

Punthuizen

doeltype ?

ja (subass.
parnassietosum)

ja

aanwezig in 2002 ?

ja

duurzaam ?

ja (in geval van cyclisch
plagbeheer)

Stroothuizen niet,
Groen wel
?

ja (subass.
parnassietosum,
typicum, nardetosum)
ja

knelpunt/ oorzaak

interne eutrofiëring
door toestroming van
sulfaatrijk grondwater
bij opbouw van
organisch stof

doeltype ?
aanwezig in 2002 ?

in Stroothuizen te hoge
voedselrijkdom door
ontwatering in
omgeving

tot nu toe wel
(decennia),
perspectieven voor
subass. parnassietosum
in toekomst onzeker)
verzuring a.g.v. te lage
zomergrondwaterstand
en kan een probleem
worden

ja
Groener vestiging
soorten
?

duurzaam ?
knelpunt/ oorzaak
doeltype ?

ja (subass.
sphagnetosum/
orchietosum)
ja
ja (in geval van cyclisch
plagbeheer)

aanwezig in 2002 ?
duurzaam ?
knelpunt/ oorzaak
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ja
ja
ja (in geval van cyclisch
plagbeheer)

6.1.2

Hoe ontwikkelt de basenverzadiging van de bodem in relatie tot het
organisch stofgehalte
In organisch stofarme bodems (< 1-2 %) heeft een stijging van het organisch
stofgehalte effect op de basenhuishouding. Deze beïnvloeding treedt op wanneer het
organisch stofgehalte groter wordt dan 2-3 %. Voor duinvalleien is vastgesteld dat in
bodems met een organisch stofgehalte kleiner dan 2,0 % op een hogere pHH2O (7,0-8,8)
worden gebufferd dan in bodems met een organisch stofgehalte hoger dan 2,0 % (pH
H2O 6.0-7,5) (Grootjans et al., 1995). In droge duingraslanden neemt de pH af in het
traject van ca. 1,0-4,0 % organische stof (Aggenbach et al., 1996). Blijkbaar treden er
bij deze grenswaarden significante veranderingen op in de basenchemie. De aard van
het effect hangt af van het type zuurbufferend proces dat werkzaam is:
1. In kalkgebufferde systemen (Meinderswaalvallei in de Middelduinen) zorgt
ophoping van organische stof voor een lichte daling van de pH. De pH ‘springt’
dan naar een iets lager niveau. Het achterliggende proces is vermoedelijk een
toename van de zuurproductie door afbraak van organisch materiaal. De pH blijft
daarna stabiel (ca. 6,0) omdat oplossing van kalk zorgt voor een langdurige
buffering. Dit effect komt goed overeen met de relaties die Grootjans et al. (1995)
vonden tussen kalkgehalte, zuurgraad en organisch stofgehalte van de bodem.
2. In kalkarme, sterk door basenrijk grondwater gebufferde systemen (beekdal
flanken, lage delen Lemselermaten) leidt een toename van het organisch
stofgehalte ook tot een lichte daling van de pH, zonder dat de basenverzadiging
daalt. Ook hier ‘springt’ pH naar een iets lager niveau zonder verder te dalen. De
sterke aanvoer van basenrijk grondwater waarborgt een buffering van de pH in
het zwak zure bereik.
3. In kalkarme systemen met een zwakke voeding van basenrijk grondwater (hoge
deel beekdalflank Lemselermaten, deel van Oude reservaat Stroothuizen,
overgang slenk/ dekzandrug in Punthuizen) is in humusarme bodems de
basenverzadiging en pH hoog zolang het organisch stofgehalte laag blijft. De
buffering via de zwakke voeding met basenrijk grondwater kan een stijging van
het organisch stofgehalte niet bijbenen. In dat geval neemt het
kationenadsorptiecomplex sneller toe dan de hoeveelheid basische kationen die
het grondwater kan aanvoeren om de basenverzadiging op peil te houden. Ook
neemt de zuurproductie toe. In deze systemen treedt vaak al snel een daling van
de basenverzadiging op die wel of niet snel (binnen enkele jaren) gevolgd wordt
door een pH daling.
4. In kalkarme systemen met een matig sterk voeding van matig basenrijk
grondwater (IJsbaanvallei in Middelduinen) is een laag organisch stofgehalte
noodzakelijk voor het optreden van zwak zure omstandigheden. Bij een hoog
organisch stofgehalte is de zuurgraad altijd matig zuur (pH < 5,5). Een toename
van het organisch stofgehalte zal hier snel tot verzuring leiden.
In de zwak gebufferde systemen waarin effect 3 en 4 optreden, zal de verzuring
bovendien de ophoping van organische stof versnellen. Onder zuurdere
omstandigheden en bij een lagere basenverzadiging verloopt de afbraak van
organische stof immers langzamer. Daarmee wordt een zichzelf versterkend proces op
gang gebracht.
De effecten 1 en 2 vormen geen belemmering voor de vestiging van basenminnende
doelsoorten van oude successiestadia. De sterke zuurbufferende processen
voorkomen een voorschrijdende verzuring. De toename van het organisch stofgehalte
zorgt er alleen voor dat de pH op een iets lager niveau wordt gebufferd. Dit is het
geval in de Meinderswaalvallei in de Middelduinen en de lage delen van de
Lemselermaten. In systemen waar de basenverzadiging sterk wordt gebufferd door
basenrijk grondwater, maar waar de bodem van nature rijk is aan organische stof gaat
een sterke toename van het organisch stofgehalte daarentegen wel gepaard met een
daling van de basenverzadiging. Het bufferende proces is dan niet in staat de
basenverzadiging van het sterk vergrootte kationenadsorptiecomplex op een hoog
niveau te handhaven. Dit is het geval in de lage delen van de Lemselermaten. Het is
echter onduidelijk of in dit soort gevallen op den duur verzuring gaat optreden. Het is
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mogelijk dat in latere meteorologisch normale jaren de basenverzadiging weer
herstelt.
Effect 3 vormt in geplagde situaties wel een belemmering voor de vestiging van
basenminnende soorten van oude successiestadia. Dat is vooral het geval wanneer na
het plaggen het humusgehalte snel toeneemt, zoals het geval is inde westelijke slenk
van Stroothuizen De verzuring schrijdt dan zo snel voort, dat de vestiging van
basenminnende soorten van oudere successiestadia sterk wordt
belemmerd/onmogelijk wordt. Wanneer al een oud successiestadium met
basenminnende doelsoorten aanwezig is en het organisch stofgehalte neemt toe, dan
vormt de verzuring een bedreiging voor de langdurige aanwezigheid van zulke
soorten. Dit is het geval in het deel van de gradiënt van Punthuizen waar nu nog
blauwgrasland voorkomt
Effect 4 vormt in oude successiestadia een belemmering voor de langdurige
aanwezigheid van soorten van matig basenrijke omstandigheden, zoals het geval is in
in de IJsbaanvallei in de Middelduinen.
Zwak gebufferde systemen zijn ook gevoelig voor meteorologische fluctuaties. In
extreme jaren slaat de verzuring toe en in jaren met een normaal neerslagoverschot
blijft herstel van de basenrijkdom uit. Afhankelijk van het type hydrologisch proces
zijn extreem natte jaren of juist extreem droge jaren aldus de trigger voor degradatie
van de basenrijke toestand. Hoe en wanneer perioden met afwijkend neerslagpatroon
doorwerken is afhankelijk van de lokale hydrologische processen die voor buffering
van de zuurgraad zorgen. In Punthuizen waar de best gebufferde plekken voorkomen
op de overgang van dekzandrug naar slenk, begon de basenverzadiging te dalen na
een zeer droge winter en droog voorjaar, waarin de slenk niet inundeerde. Hierdoor
trad op die plekken geen oplading van het kationenadsorptiecomplex op. De hoge
delen van de natte beekdalflanken van de Lemselermaten, waar een hoge
basenrijkdom afhankelijk is van toestroming van basenrijk grondwater uit een
regionaal systeem, zijn juist gevoelig voor (1) droge zomers waarin de diepe
grondwaterstand de capillaire nalevering van grondwater gaat beperken en (2) voor
winterperioden met veel neerslag omdat dan het basenrijke grondwater niet goed de
wortelzone bereikt.
Dit heeft de volgende implicaties voor herstelmaatregelen:
1. In sterk gebufferde systemen vormt opbouw van organisch materiaal meestal
geen belemmering voor het handhaven van een hoge basenrijkdom. Plaggen
eventueel in combinatie met hydrologische maatregelen (wanneer de
toestroming van basenrijk water is aangetast) is dan effectief voor herstel van
basenminnende doelvegetatietypen en -soorten voor een lange termijn.
2. In zwak gebufferde systemen verstoort ophoping van organisch materiaal de
basenrijkdom. Daardoor zijn ze minder duurzaam en zal voor een langdurig
behoud van basenrijke omstandigheden een cyclisch plagbeheer moeten worden
uitgevoerd. De frequentie van dit plagbeheer hangt sterk af van de lokale situatie
en het optreden van meteorologische extreme jaren of perioden. Omdat het
weer op termijnen van jaren niet voorspelbaar is, kan alleen met monitoring van
de basenchemie en vegetatie vastgesteld worden wanneer ingrijpen met plaggen
wenselijk is. Door de grote hydrologische gevoeligheid van zulke zwak
gebufferde systemen dienen hydrologische maatregelen zorgvuldig met kennis
van de bufferende processen worden gepland en uitgevoerd.
6.1.3
Aanbevelingen voor het OBN
Tabel 6 bevat overzicht van de kansrijkdom van maatregelen voor de korte (0-10 jaar)
en de langere termijn aan de hand van de ervaringen in de onderzochte terreinen. Op
basis van de kansrijkdom wordt een advies uitgebracht over het praktijkrijp zijn van
maatregelen voor uitvoeringsgerichte projecten binnen EGM-kader. Deze
aanbevelingen kunnen in een later stadium op basis van de andere
monitoringonderzoeken in andere natte schraallanden worden uitgebreid en verfijnd.
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De kansrijkdom is afhankelijk van (1) het doelvegetatietype, (2) het buffermechanisme
tegen verzuring dat na de maatregelen werkzaam is en (3) het organisch-stofgehalte
van de bodem na uitvoering van de maatregelen. Het buffermechanisme en het
organisch-stofgehalte bepalen in sterke mate de kansrijkdom voor herstel en
duurzaamheid van voortbestaan van de onderzochte doelvegetatietypen. Het
buffermechanisme wordt bepaald door (1) de kalkrijkdom van de bodem en in geval
van een kalkarme bodem (2) de basenrijkdom van het grondwater of (3) de mate
waarin het grondwater toestroomt. Om de tabel niet te complex te maken, zijn de
hydrologische processen niet verder onderverdeeld op basis van herkomst van
grondwater (lokaal, (sub)regionaal). Bij het organisch-stofgehalte van de bodem is
onderscheid gemaakt in humusarme bodems (organisch-stofgehalte <2-3%) en
humusrijke bodems (>2-3%).
6.1.4
Aanbevelingen voor het terreinbeheer
• Maatregelen in de nabijheid van plekken met doelsoorten hebben een grotere
kansrijkdom dan maatregelen die op grotere afstand van restpopulaties liggen.
Dit is vooral het geval wanneer de betreffende doelsoorten een kortlevende
zaadbank bezitten. Bij de uitvoering van maatregelen dienen populaties van zulke
soorten te worden gespaard.
• Inundatie zorgt voor een snelle verspreiding van soorten binnen een terrein.
• Hydrologische herstelmaatregelen dienen gefundeerd te worden op hydroecologische onderzoek op lokale en regionale schaal. In systemen waar de
toevoer van basenhoudend grondwater de zuurgraad buffert is inzicht in de
lokale hydrologie noodzakelijk om de juiste maatregelen te nemen.
• In systemen waar het basenrijke grondwater toestroomt vanuit aangrenzende
opwelvingen gedurende winter- en voorjaarsperiode is inundatie in de laagten
noodzakelijk voor het oppersen van dit water. De mate en duur van oppersing
worden hier bepaald door de (1) de regionale drainagebasis (c.q. de
zomergrondwaterstanden), (2) de mate van opbolling van het freatisch
grondwater in winter en voorjaar en (3) de inundatieduur van de laagte. Wanneer
de regionale drainagebasis (zomergrondwaterstanden) te laag zijn neemt in het
winterseizoen de toevoer van basenrijk grondwater af en verzuren basenrijke
standplaatsen op den duur.
• In systemen waar het basenrijke grondwater toestroomt vanuit een bovenlokaal
systeem zijn voldoende hoge zomergrondwaterstanden noodzakelijk en dient
stagnatie van basenarm regenwater en lokaal grondwater over grote
oppervlakten te worden voorkomen door originele afvoeren te herstellen. Naast
maatregelen binnen het reservaat dienen in dat geval in de omgeving diepe
drainage en eventuele grondwaterwinningen te worden verminderd.
• Bij het afgraven van voormalige akkers en graslanden is het belangrijk om de
oude laagtes op het oorspronkelijke maaiveld weer uit te graven opdat de
zaadbank van de voormalige natte schraallanden wordt blootgelegd.
• In hydrologisch gedegradeerde systemen dienen plag- en graafwerkzaamheden
pas worden uitgevoerd nadat de hydrologische herstelmaatregelen zijn
uitgevoerd.
• Een hoog sulfaatgehalte van het toestromende grondwater beperkt de
mogelijkheden voor herstel van mesotrafente doelvegetatietypen (in een
humusarme bodem op de lange termijn en in een humusrijke bodem reeds op de
korte termijn). De kansen op herstel van zulke levensgemeenschappen worden
sterk vergroot wanneer de mestgift binnen het intrekgebied van het uittredende
grondwater sterk wordt verminderd (zie onder aanbevelingen voor het beleid).
• Extensieve beweiding werkt in natte schraallanden slechts matig tegen verruiging.
Regelmatig maaien is voor de in standhouding van een schrale vegetatie meestal
een vereiste. Terreinen met oude successiestadia die onderdeel zijn van een
extensieve begrazingseenheid kunnen daarom beter jaarlijks of periodiek (eens in
de 2-4 jaar) worden gemaaid. Terreinen die langdurig inunderen in natte jaren
(duinvalleien, vennen) kunnen in droge jaren, worden gemaaid om stapeling van
organisch materiaal en daaropvolgende verzuring tegen te gaan.
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Cyclisch plaggen van terreinen is noodzakelijk wanneer jonge en oudere
successiestadia van bedreigde natte schraallanden zich – na het nemen van
herstelmaatregelen en ondanks het uitvoeren van reguliere beheermaatregelen niet langdurig kunnen handhaven. Deze stadia verdwijnen vooral in terreinen
waar als gevolg van een snelle stapeling van organische stof verzuring en/of
eutrofiering optreedt.
In sommige gevallen doet een beheerder er goed aan om voor kansarme
maatregelen te kiezen met het oog om voor de korte termijn sterk bedreigde
doelsoorten te behouden (zie tabel 6). Zo’n maatregel heeft echter alleen zin
wanneer deze gecombineerd wordt met een kansrijke maatregel in een
aangrenzend terreindeel opdat betreffende soorten kunnen migreren naar een
duurzaam geschikte plek.
Herstelmaatregelen in een terrein dienen gericht te zijn op het herstel van het
gehele terrein. Het nemen van maatregelen voor slechts één plek in het terrein
heeft het risico dat de ontwikkeling op andere plekken negatief wordt beïnvloed
en geeft soorten niet de mogelijkheid om zich onder extreme omstandigheden
terug te trekken naar de meest geschikte locaties in een terrein. Daarom is het
belangriijk om bij plaggen, afgraven en maaibeheer de gehele gradiënt aan te
pakken.

6.1.5
Aanbevelingen voor het natuurbeleid
• Voor uitvoering van herstelmaatregelen in basenrijke systemen (zowel duinen als
pleistoceen) dient bij toekenning van de uitvoeringssubsidie als eis worden
gesteld dat een hydro-ecologische systeemanalyse wordt uitgevoerd en dat het
herstelplan wordt getoetst door het deskundigenteam Natte Schraallanden.
• Voor duurzaam herstel van bedreigde natte schraallanden van basenrijke
omstandigheden in de pleistocene delen van Nederland is een ruimere
begrenzing van natuurreservaten noodzakelijk. Het herstel van blauwgraslanden,
kalkmoerassen en zwak gebufferde vennen stagneert, waardoor de meest
bedreigde Rode-lijstsoorten niet duurzaam veilig kunnen worden gesteld. Het
onderzoek geeft aan dat de herstelmogelijkheden vooral ernstig worden beperkt
door te diepe ontwatering in de omgeving van het resrvaat en door
overbemesting van het intrekgebied van het grondwater dat uittreedt in het
reservaat.
• De huidige OBN-maatregelen zijn beperkt tot maatregelen binnen de
natuurgebieden. Deze lokale aanpak is in veel gevallen onvoldoende gebleken,
vooral niet voor blijvend herstel van bedreigde natte schraallanden. De
knelpunten kunnen worden opgelost door grote delen van beekdalen in plaats
van kleine onderdelen daarvan te begrenzen en in te richten als natuurgebied of
door het nemen van milieumaatregelen die leiden tot geschikte milieucondities in
de kleine reservaten.
• Hoge mestgiften in de intrekgebieden van natuurreservaten frustreren het herstel
van doeltypen van voedselarme omstandigheden. Hoge nitraatdosering leidt tot
hoge sulfaatgehalten in het toestromende grondwater. Deze sulfaatvervuiling
leidt tot eutrofiëring die met OBN-maatregelen binnen de terreinen niet kan
worden tegen gegaan. Het huidige mestbeleid leidt dus tot onvoldoende reductie
van de grondwatervervuiling. Voor duurzaam herstel van zeldzame doeltypen in
pleistoceen Nederland is daarom een stringenter mestbeleid noodzakelijk; als
eerste dient met spoed de EU-nitraatrichtlijn te worden geïmplementeerd.
• Pionierstadia van doeltypen hebben zich enorm goed hersteld dankzij OBNmaatregelen. Pioniervegetaties verdwijnen echter onder invloed van natuurlijke
successie. Voor duurzaam behoud van deze pionierstadia met vele Rodelijstsoorten is daarom voortzetting van OBN-maatregelen noodzakelijk. Het betreft
hier maatregelen die met een frequentie van ca. 5 tot 20 jaar worden uitgevoerd
(bv cyclisch plagbeheer) en waarvoor bij de terreinbeheerders geen financiering
uit reguliere middelen bestaat. Daarom is voor pionierstadia voortzetting van het
OBN van levensbelang.
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Voor het evalueren van effecten van herstelmaatregelen op oude successiestadia
is langdurige monitoring noodzakelijk. Zonder zulke monitoring kan niet worden
vastgesteld aan welk soort maatregelen het beleid prioriteit moet geven.
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Tabel 6

Overzicht van ervaringen met maatregelen in natte schrallanden binnen de onderzochte terreinen. De kansrijkdom van maatregelen is
afhankelijk van het doeltype, het buffermechanisme tegen verzuring en het organisch stofgehalte in de bodem na het nemen van de
maatregelen.

Buffermechanisme na maatregelen

Organisch stofgehalte Maatregelen
na maatregel

Oeverkruid- en zure kleine zeggengemeenschappen
kalkarm, sterke toestroming matig
humusarm
basenrijk grondwater
humusrijk
kalkarm, zwakke toestroming matig
humusarm
basenrijk grondwater
humusrijk
kalkarm, geen toestroming van matig humusarm
basenrijk grondwater
humusrijk
Basenminnende kleine zeggengemeenschappen
kalkrijk, eventueel aanvoer van
humusarm
basenrijk grondwater
humusrijk
kalkarm, sterke toestroming van
humusarm
basenrijk grondwater
humusrijk

kalkarm, matige toestroming van
basenrijk grondwater

Blauwgrasland
kalkarm, sterke toestroming van
basenrijk grondwater

Praktijkrijp voor EGM?
(middel)lange
termijn

plaggen/afgraven, herstel hydrolologie, hoog
maaibeheer in droge jaren
laag
hoog

hoog
laag
matig, gevoelig voor
meteorologie
laag
nihil
nihil

laag
laag
nihil

plaggen hele hoogtegradiënt
hoog
hoog
herstel hydrolologie (waterstanden),
hoog
hoog
plaggen/afgraven, herstel hydrolologie, hoog
hoog bij SO4-arm
maaibeheer (frequentie eens per 1-4
grondwater, laag bij
jaar)
SO4-rijk grondwater
hoog bij SO4-arm grondwater, laag bij SO4rijk grondwater
alleen maaien (frequentie eens per 1-4 matig bij SO4-arm grondwater en laag bij
jaar) en herstel hydrologie
SO4-rijk grondwater

humusarm

plaggen/afgraven ,herstel hydrolologie, matig bij SO4-arm
laag
maaibeheer (frequentie eens per 1-4
grondwater en laag bij
jaar)
SO4-rijk grondwater

humusrijk

laag
alleen maaien (frequentie eens per 1-4 nihil
jaar) en herstel hydrologie

humusarm

plaggen/afgraven, herstel hydrolologie, hoog
maaibeheer (frequentie eens per jaar)

humusrijk
alleen maaien (frequentie eens per
jaar) en herstel hydrologie

kalkarm, matige toestroming van
basenrijkgrondwater

Kansrijkdom
korte termijn
(0-10 jaar)

hoog bij SO4-arm
grondwater, laag bij
SO4-rijk grondwater
hoog bij SO4-arm grondwater, laag bij SO4rijk grondwater
matig bij SO4-arm grondwater en laag bij
SO4-rijk grondwater

humusarm

plaggen/afgraven, herstel hydrolologie, hoog
maaibeheer (frequentie eens per jaar)

humusrijk

plaggen/afgraven, herstel hydrolologie, laag
maaibeheer (frequentie eens per jaar)
alleen maaien (frequentie eens per
laag
jaar) en herstel hydrologie

Natte heiden
nvt, bij toestroming van grondwater
humusarm
grotere potentie voor Rode-lijstsoorten

humusrijk

laag
nihil

matig bij SO4-arm
grondwater, laag bij
SO4-rijk grondwater
laag
laag

plaggen/ afgraven, herstel hydrologie, hoog
in geval van ontwikkeling op voormalige
landbouwgrond eventueel maaien

ja
niet doen
ja
niet doen
niet doen
niet doen
nee in pleistoceen, ja in duinen
nee in pleistoceen, ja in duinen
nee in pleistoceen, ja in duinen

nee in pleistoceen, ja in duinen
alleen doen voor overleven van soorten
op plekken die fungeren als
verspreidingsbron voor kansrijke
plekken
niet doen

niet doen
niet doen

nee

ja ingeval van SO4-arm grondwater
alleen doen voor overleven van soorten
op plekken die fungeren als
verspreidingsbron voor kansrijke
plekken
nee

niet doen
niet doen

hoog bij voldoende
ja
hoge zomergrondwaterstanden, laag bij
lage zomergrondwaterstanden
laag
niet doen

laag
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7

Discussie en conclusies per terrein

7.1

Middelduinen

Ontwikkeling van oude successiestadia
Meinderswaalvallei
In de Meinderswaalvallei heeft plaggen in combinatie met beweiden en eenmalig
maaien geleid tot herstel van het gewenste oude successiestadium. Het Junco balticiSchoenetum is hier tot ontwikkeling gekomen in het midden- (PQ24 en PQ25) en hoge
deel van de vallei. Het heeft zich hier ontwikkeld vanuit een pioniervegetatie met
Nanocyperion- en Centaurio-Saginetum-soorten. Soorten van deze gemeenschappen
handhaven zich in deze zones. Door de hoge winterstanden van afgelopen jaren
bevinden de meeste basenminnende duinvallei- en pioniersoorten zich de laatste
jaren in het meest hoge, maar wel nog vochtige deel van de gradiënt. In het hoge deel
kan het Schoenetum zich goed handhaven. In het middendeel neemt plaatselijk
Juncus subnodulosus toe hetgeen samenhangt met langdurige inundatie. In het lage
deel (PQ 27) van vallei heeft zich een Phragmites/ Juncus subnodulosus-begroeiing
ontwikkeld met een matige bedekking. Door de hoge waterstanden van de afgelopen
jaren (maximum waterstand in de winter 0,5 tot 1,0 meter boven maaiveld) is tevens
de bedekking van Calliergonella cuspidata in het midden- en lage deel toegenomen.
De bedekking van Phragmites neemt niet toe. In het lage deel is de voedselrijkdom te
hoog en is de inundatieduur te lang voor het Schoenetum. Hier zijn soorten van
kalkrijke duinvalleien verdwenen omdat de laatste jaren de inundatieduur is
toegenomen en de zomerstand minder diep wegzakt. De soortensamenstelling van dit
deel werd sterk beïnvloed door variatie in de jaarlijkse inundatieduur. In droge jaren
verschijnen soorten terwijl na een jaar met lange inundatie veel soorten verdwijnen.
Hierdoor vertoont soortensamenstelling een vrij grote dynamiek.
De verschillen in vegetatieontwikkeling tussen de zones hangt niet alleen samen met
verschillen in waterstandregime maar ook met die in voedselrijkdom. De
voedselrijkdom is in het lagere deel van de vallei (PQ25 en PQ27) hoger dan in het
hogere deel (PQ 24 en hoger) vanwege het hogere organisch stofgehalte in het lagere
deel van de vallei. Hier neemt treedt een snellere stappeling van organisch materiaal
op door de hogere grondwaterstanden ten opzichte van de hoge en middenzone.
Daarnaast bestaat er ook nog een verschil in beheer tussen het hogere en lagere deel.
Het meest hoge deel waar de meeste duinvalleisoorten groeien wordt wel en het
lagere deel wordt niet begraasd. Het lage deel is in het voorjaar te nat en later in de
zomer bij het droogvallen van de bodem onaantrekkelijk voor het vee (mondelinge
mededeling Marten Annema). Daardoor kunnen in het lagere deel helofyten een
relatief hoog aandeel in de vegetatie hebben. Deze soorten verdragen beweiding
doorgaans slecht. In de Mokslootvallei was het overigens mogelijk om met begrazing
de biomassa in groten delen natte duinvalleivegetatie gedurende 10 jaar na het
plaggen laag te houden. Zonder begrazing zouden hier groten delen verruigd zijn. Het
is wel de vraag of begrazing op een langere termijn de biomassa laag kan houden
(Grootjans et al., 2003).
Uit de vegetatieontwikkeling in de Meinderswaalvallei blijkt ook dat het belangrijk is
de gehele gradiënt te plaggen, dus ook hoog op de gradiënt. In natte jaren kunnen
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dan pionier- en duinvalleisoorten zich hoog op de gradiënt handhaven terwijl in het
lage deel de omstandigheden door langdurige inundatie ongeschikt zijn. Het plaggen
van de gehele gradiënt faciliteert zo de pendelmogelijkheden van deze soorten.
IJsbaanvallei
Plaggen leidt in de IJsbaanvallei tot de ontwikkeling van het gewenste oude stadium,
namelijk soortenrijke gemeenschappen van het Caricetum trinervi-nigrae en is dus
een geschikte maatregel voor herstel van deze gemeenschap in verzuurde
duinvalleien waar nog een sterke toestroming van zwak gebufferd grondwater
optreedt of waar deze waterstroom hersteld wordt. Het Caricetum trinervi-nigrae
ontwikkelde zich geleidelijk uit een associatiefragment van het Cicendietum filiformis
dat direct na het plaggen ontstond. Geleidelijk nemen soorten van zure kleinezeggenmoerassen toe en treedt verruiging met Salix repens op. De huidige
beweidingsdruk kan deze verruiging niet tegengaan. Indien deze verruiging zich
voortzet kan dat nadelig zijn voor de soorten van het Cicendietum die tot nu toe
(periodiek) aanwezig zijn. De vegetatie zou zich in dat geval ontwikkelen naar een
soortenarme kleine-zeggenbegroeiing.
Ontwikkeling van de basenrijkdom in relatie tot het organisch stofgehalte
Meinderswaalvallei
In de middenzone van de Meinderswaalvallei is het organisch stofgehalte (PQ24) laag
(0,6-0,9) en vertoont geen toename. In het lagere deel (PQ25 en PQ27) is ze ook laag
(0,8-4,5 %) en neemt in het laagste deel (PQ27) toe. De basenrijkdom is hoog als
gevolg van kalk in de bodem, sterke toestroming van basenrijk grondwater in de
winter en capillaire nalevering van basenrijk grondwater in de zomer. In het
middendeel is de zuurgraad stabiel. In het lage deel neemt ze iets af wat samenhangt
met de toename van het organische stofgehalte in de toplaag. Er is nog steeds sprake
van relatief basische omstandigheden (pHH2O 6,8). Zie hiervoor effect 1 dat in paragraaf
6.1.2 wordt beschreven.
IJsbaanvallei
In het geplagde deel is het organisch stofgehalte laag en in het ongeplagde deel
hoog. In de geplagde locaties neemt het organisch stofgehalte licht toe, in de
ongeplagde locaties ze stabiel. Plaggen heeft geleid tot een hogere pH dan in het
ongeplagde deel, terwijl de basenverzadiging in het geplagde deel juist lager is. Het
verschil in basenverzadiging is opvallend, omdat normaal gesproken bij een hoge pH
een hoge basenverzadiging wordt verwacht. Nu is het verband omgekeerd. Daar
hebben wij geen verklaring voor.
Bij een laag organisch stofgehalte kan de pH onder gunstige hydrologische condities
beter herstellen dan bij een hoog organisch stofgehalte (zie effect 4 in paragraaf
6.1.2). Natte jaren met langdurige inundatie zijn gunstig voor de buffering van de
zuurgraad in het geplagde deel. Door de langdurige inundatie kan er aan de westzijde
van het vallei matig basenrijk grondwater worden opgeperst. De pH neemt dan toe in
de toplaag van de bodem en de verschillen in pH tussen de toplaag en de horizont op
40-50 cm diepte verdwijnen dan. In het ongeplagde deel met een hoog organisch
stofgehalte treedt in natte jaren geen pH-stijging op. In het geplagde deel gaat de pH
stijging niet gepaard met een stijging van de basenverzadiging. Ook hiervoor hebben
wij geen verklaring.
Ontwikkeling van Rode-lijstsoorten
Meinderswaalvallei
In de Meinderswaalvallei schommelt het aantal Rode-lijstsoorten na het plaggen rond
de 4. Deze schommeling wordt veroorzaakt door natte (minder soorten) en droge
jaren (meer soorten).
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IJsbaanvallei
In de IJsbaanvallei heeft plaggen geleid tot een hoger aantal Rode-lijstsoorten dan bij
niet plaggen. In het geplagde deel schommelt het aantal tussen 2 en 4 in het niet
geplagde deel tussen de 0 en 3.
Aanbevelingen
Meinderswaalvallei
Voor de Meinderswaalvallei wordt het volgende aanbevolen. De laatste jaren treedt
een sterke vernatting op in de vallei. De zone met het Junco baltici-Schoenetum is
smaller geworden. De Juncus subnodulosus/ Phragmites-begroeiing in de lage delen
heeft zich daardoor uitgebreid in de richting van het middendeel van de gradiënt. De
vraag is of de vernatting veroorzaakt wordt door meteorologische variatie of door
veranderingen in de waterwinning (in de Middelduinen van ondiepe
grondwaterwinning en open infiltratie naar diepe grondwaterwinning, in de
aangrenzende Oostduinen meer infiltratie van oppervlaktewater). Tijdreeksanalyse
zou hier antwoord op kunnen geven.
De natuurlijke successie verloopt in zeer natte, basenrijke valleien met langdurige
inundatie bij afwezigheid van beheer naar een moerasvegetatie met grote helofyten.
Momenteel wordt het lage deel van de Meinderswaalvallei niet beweid of gemaaid.
Deze successie kan op twee manieren worden tegengewerkt in de midden- en lage
zone: (1) regulier maaibeheer (jaarlijks of eens in de twee/drie jaar) en (2) cyclisch
plagbeheer. Opnieuw plaggen kan het beste worden ingezet wanneer de helofyten en
ruigtesoorten de begroeiing gaan overheersen, waardoor zich in droge(re) jaren ook
geen gewenste pionier- en duinvalleisoorten kunnen hervestigen. Door geleidelijke
opbouw van het organische stofgehalte wordt de standplaats dan bovendien te
eutroof. Met opnieuw plaggen wordt weer een humusarme bodem gecreëerd.
Verhogen van de beweidingsdichtheid in de Middelduinen is geen optie omdat dit
andere natuurdoelen (o.a. broedvogels) zou benadelen (mondelinge mededeling
Marten Annema) en de koeien niet grazen in de langdurig geïnundeerde delen.
IJsbaanvallei
Voor de IJsbaanvallei wordt aanbevolen eens in de 3-5 jaar in augustus te maaien met
het doel verruiging met Salix repens tegen te gaan. Net als voor de IJsbaanvallei speelt
de vraag of de vernatting van de laatste jaren wordt veroorzaakt door
meteorologische fluctuaties of door veranderingen in de waterwinning.

7.2

Stroothuizen

Ontwikkeling van oude successiestadia
In het oude reservaat en Groener hebben de maatregelen geleid tot herstel van
vrijwel alle oude stadia van doeltypen. Plaggen, afgraven en hydrologische
herstelmaatregelen leidden tot een belangrijke verbetering van natuurwaarden. Veel
Rode-lijstsoorten hebben zich gevestigd en uitgebreid. Dit proces zet zich 10-14 jaar
na het nemen van de maatregelen voort:
1. Gemeenschappen van het Hydrocotylo-Baldellion hebben zich op diverse plekken
duurzaam ontwikkeld. Op vrij grote plekken ontstond het Scirpetum fluitantis
met in Groener als bijzonderheid Samolus valerandi.
2. Er hebben zich soortenrijke Caricion nigrae begroeiingen ontwikkeld, met name in
de laagtes van Groener.
3. In Stroothuizen hebben natte heides (Ericetum tetralicis sphagnetosum/
orchietosum) in geplagde delen zich bijzonder fraai ontwikkeld. Ook hebben zich
hier Gagelstruwelen verjongt en uitgebreid. De natte heide vertoont 20 jaar na
het plaggen nog geen tekenen van vergrassing. In Groener treedt plaatselijk een
ontwikkeling op naar natte heide die vanwege een ontwikkeling vanuit een zwak
zure bodem bijzondere soorten herbergt (Dactylorhiza maculata).
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4. In Groener hebben zich ook veel soorten gevestigd van het Cirsio-Molinietum en
Gentiano-Nardetum. Dat betekent dat het verschralingsbeheer en uitspoeling van
fosfaat en stikstof hier leiden tot een afname van de relatief hoge voedselrijkdom
(zie De Haan et al., 1997). In Stroothuizen hebben zich de eerste soorten van het
Caricion davallianae gevestigd en diverse andere basenminnende soorten
(Galium uliginosum, Hypericum quadrangulum, Equisetum fluviatile en E.
palustre) hebben zich sterk uitgebreid.
5. In het oude reservaat en Groener trad een opvallende toename op van helofyten
als Typha latifolia, Sparganium erectum ssp. neglectum, Phragmites australis en
Oenanthe fistulosa na de uitvoering van de antiverdrogingsmaatregelen.
Daarvoor waren ze heel zeldzaam. Dit betekent dat de maatregelen
daadwerkelijk tot vernatting hebben geleid.
Ondanks deze successen verloopt de ontwikkeling in de westelijke slenk in het oude
reservaat deels minder voorspoedig. In deze slenk is geen Cirsio-Molinietum ontstaan
en de hervestigiging van Caricion davallianae-soorten1 is alleen zeer plaatselijk
opgetreden. Er zijn drie oorzaken waarom de ontwikkeling van deze basenminnende,
mesotrafente gemeenschappen minder voorspoedig verloopt.
1. In het meest lage en stroomafwaartse deel van de slenk (peilbuis B1) is de
basenrijkdom te laag is. Op deze locatie treedt geen kwel op van basenrijk
grondwater uit het subregionale systeem. Oorzaak hiervoor is dat ondanks het
nemen van hydrologische herstelmaatregelen (dempen van een landbouwsloot,
verwijderen van buisdrainage uit Groener) nog steeds veel ontwatering in de
omgeving van Stroothuizen plaatsvindt. Hierdoor kan in dit deel van de slenk
nauwelijks toestroming van lithoclien grondwater optreden (De Haan et al., 1997)
en heeft regenwater een sterke invloed op de toplaag van de bodem. Voor de
herstelmaatregelen was de standplaats al verzuurd door oxidatie van veldpyriet
(De Haan et al., 1997). De zuurgraad is daarom te laag en er vindt geen oplading
van het kationenadsorptiecomplex plaats. De zuurgraad en basenverzadiging
nemen zelfs nog verder af (Zuidhoff et al., 2000). Toestroming van basenrijk
grondwater treedt wel hoger in de slenk op (bij B5 en B6) (De Haan et al., 1997).
2. Ook zijn voor de grondwaterstanden voor goed ontwikkelde Caricion davallianaebegroeiingen aan de lage kant. In de slenk variëren de laagste grondwaterstanden
van 0,4 (natte jaren) tot 0,9 m (droge jaren) onder maaiveld, terwijl de
gemeenschap bij een laagste stand van 0,2 tot 0,6 m onder maaiveld wordt
aangetroffen (Aggenbach et al., 1998). Cirsio-Molinietum kan bij zulke standen
nog wel goed voorkomen (Aggenbach et al., 1998). Bepaalde Caricion davallianaesoorten (Pinguigula vulgaris, Sagina nodosa en Eleocharis quinqueflora) kunnen
bij de genoemde standen zich blijkbaar wel vestigen en handhaven. Oorzaak voor
de lage zomerstanden is een lage regionale drainagebasis door de aanwezigheid
van diepe sloten en landbouwpercelen met buisdrains in de omgeving van
Stroothuizen.
3. De trofie is plaatselijk te hoog voor het Caricion davallianae en Cirsio-Molinietum.
Daardoor heeft zich in het deel met kwel van basenrijk grondwater (B6) een
rompgemeenschap van het Calthion ontwikkeld. Plaatselijk is in de slenk zijn de
omstandigheden echter wel geschikt voor vestiging van mesotrafente Caricion
davallianae-soorten. De fostaatbeschikbaarheid is in de slenk wel afgenomen. Dit
blijkt uit een afname van Pwater in de periode 1990-1995. Uit eerder onderzoek
bleek dat de beschikbaarheid van fosfaat (P water) hoog was in de periode voor de
hydrologische maatregelen (Jansen et al., 1996). Deze hoge Pwater-concentraties
waren een gevolg van (1) hoge mineralisatiesnelheden, (2) langdurige inundatie
met ijzer- en calciumarm water en (3) de afgenomen invloed van ijzer- en
basenrijk grondwater in de wortelzone (Haan et al., 1997; Jansen et al., 1996).
Sinds de hydrologische maatregelen is de Pwater-concentratie verlaagd. Dit is een
gevolg van het terugdringen van het geïnundeerde oppervlak en een langere
periode met hogere grondwaterstanden (Haan et al., 1997). Hierdoor is de invloed
1

Vermoedelijk kwamen Caricion davallianae-soorten vroeger niet wijdverbreid voor in de
westelijke slenk. Als dat wel het geval zou zijn geweest was Westhoff (Westhoff & Jansen,
1990) en De Smidt (waarneming 1953) dat in de jaren ’40 en ’50 zijn opgevallen.
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van (matig) basenrijk en ijzerrijk grondwater in de wortelzone toegenomen.
Calcium en met name ijzer zorgen namelijk voor de vastlegging van fosfaat
(Patrick & Khalid, 1974; Kemmers, 1986).
In het bovenstroomse deel van de westelijke slenk (ZZW-vennen) is plaatselijk het
doeltype verdwenen. Hier trad onder invloed van verzuring een geleidelijke
verschuiving van het zwak gebufferde Scirpetum fluitantis via het Eleocharitetum
multicaulis naar zeer zwak gebufferde, soortenarme gemeenschappen met veel
Sphagnum. De toestroming van zwak gebufferd grondwater is dus niet voldoende om
zuurvormende processen te bufferen. Deze successie gaat samen met de
vermindering van de inundatieduur en –frequentie als gevolg van de hydrologische
maatregelen. De inundatieduur is daarom verschoven van het optimum van het
Scirpetum fluitantis naar het optimum van het Eleocharitetum multicaulis en de
rompgemeenschap Eleocharis multicaulis/ Sphagnum [Littorelletea/ Scheuchzerietea]
(Aggenbach et al., 1998). Het vaker droogvallen leidt tot verzuring als gevolg van
oxidatie van pyriet en sulfides (Van Dam & Buskens, 1993). Waarschijnlijk is daarom
een kortere inundatieduur ongunstig voor handhaving van het beter gebufferde
Scirpetum fluitantis. Daarnaast zal opbouw van organische stof ongunstig zijn voor de
zwak gebufferde Littorelletea-soorten. Elders in de ZZW-vennen verloopt de
ontwikkeling overigens anders. Hier vindt een sterke toename plaats van HydrocotyloBaldellion-soorten, Potamogeton polygonifloius en Littorella uniflora. In feite
balanceert de zwak gebufferde vegetatie van deze vennen op het randje. Ze zijn heel
gevoelig voor meteorologische fluctuaties. In natte jaren breiden HydrocotyloBaldellion-soorten zich uit en ontstaan zelfs veldjes van Utricularia minor. In droge
winters gaan deze soorten achteruit. Dat was vooral het geval in de droge winter van
1996-97 die gepaard ging met veel vorst. Scirpus fluitinas verdween toen uit de ZZWvennen en keerde pas in 2001 terug. Deze vennen kunnen dus na ongunstige jaren
blijkbaar wel weer herstellen. Dit herstel is mogelijk omdat stroomafwaarts in de
slenk zwak gebufferde begroeiingen zich in droge jaren kunnen handhaven. Vanuit
deze locatie kon Scirpus fluitans zich na 1997 weer vestigen in de ZZW-vennen. Dit
geeft aan dat het belangrijk is om een terrein op de hele gradiënt te beheren zodat in
meteorologisch ongunstige jaren doelsoorten zich in een gradiëntdeel kunnen
handhaven en in gunstige jaren veerkracht vertonen.
In het Oostelijke Oortven hebben de bescheiden hydrologische maatregelen (dempen
van een bermsloot) niet geleid tot een verhoging van de zomergrondwaterstanden. In
het Oostelijke Oortven zijn de doelvegetatietypen slechts kortstondig gerealiseerd. De
eerste jaren na het plaggen waren hier het Eleocharitetum multicaulis en het IsoetoLobelietum aanwezig. Deze zeer zwak tot zwak gebufferde gemeenschappen zijn
grotendeels vervangen door Sphagnum-rijke begroeiingen. Er resteert slechts een
kleine oppervlakte met het Eleocharitetum multicaulis. In het Westelijke Oortven
komt een Sphagnum-rijke vegetatie voor. Het Westelijke Oortven en gedeeltelijk ook
het Oostelijke Oortven zijn dus te zuur voor ontwikkeling of handhaving van de
doelvegetatietypen. Oorzaak is onvoldoende toevoer van gebufferd grondwater. In
het Oostelijke Oortven wordt dit veroorzaakt door een te diepe regionale
ontwateringsbasis als gevolg van een diepe waterschapssloot ten oosten van het
reservaat. Door dominantie van Sphagnum en opbouw van organische stof zijn hier
eveneens de perspectieven voor Littorelletea-soorten slecht. Het langdurig
droogvallen in droge jaren 1996-1997 zal geleid hebben tot verzuring door oxidatie
van sulfaatverbindingen (Van Dam & Buskens, 1993). Dit was de nekslag en daarna
trad geen herstel meer op van zwak gebufferde Littorelletea-soorten. Hier heeft het
systeem in tegenstelling tot de bovenstroomse delen van de westelijke slenk geen
veerkracht.
Ontwikkeling van de basenverzadiging in relatie tot het organisch stofgehalte
In Stroothuizen en Groener heeft een toename van het organisch stofgehalte op de
meeste locaties weinig invloed op de basenverzadiging en zuurgraad.
In het laagste deel van de slenk (B1 en B2) is er wel een verband tussen het organisch
stofgehalte en de basenrijkdom. Het organisch stofgehalte neemt geleidelijk toe
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terwijl de pH en/of basenverzadiging in de toplaag van de bodem afnemen. De
verzuring is hier op de eerste plaats een effect van de hydrologische situatie. Basenrijk
grondwater bereikt nauwelijks de wortelzone (zie boven) en daardoor hebben
regenwater en uittredend basenarm grondwater een grote invloed. De opbouw van
organische stof leidt tot een toename van de zuurvorming en een toename van het
kationenadsorptiecomplex en kan daardoor bijdragen aan de verzuring. Op
basenarme locaties in het oude reservaat (B7 en B8) waar het organisch stofgehalte
toeneemt, treedt geen afname van de basenrijkdom op.
In Groener is het organisch stofgehalte laag en vertoont geen toename. De laatste
jaren treedt hier in de toplaag een verlaging van de basenverzadiging op, die verband
houdt een afvoer van calcium via het grondwater. Het calciumgehalte was op Groener
voor en vlak na de maatregelen onnatuurlijk hoog als gevolg van bekalking ten
behoeve van het voormalige agrarisch gebruik.
Ontwikkeling van Rode-lijstsoorten
In zowel het oude reservaat als Groener zijn in 2001 t/m 2003 zeer veel Rode
lijstsoorten aangetroffen: in het ouder reservaat 25-26 en in Groener 37-38. Dit geeft
aan dat de maatregelen veel succes hebben gehad. De laatste jaren verschijnen er nog
steeds nieuwe soorten waaronder bijzonderheden als Sagina nodosa, Eleocharis
quinqueflora en Pinguigula vulgaris. Een aantal pioniersoorten (Cicendia filiformis,
Juncus tenegeia) kwam tijdelijk voor. Voor de handhaving van zulke soorten is cyclisch
plagbeheer noodzakelijk.
Aanbevelingen
De volgende aanbevelingen worden gedaan:
• Voor volledig/ uitgebreider herstel van basenrijke doeltypen (Cirsio-Molinietum en
Caricion davallianae) in de westelijke slenk en zeer zwak gebufferde doeltypen in
de Oortvennen is verhoging van de (regionale) drainagebasis noodzakelijk.
Herstel van zulke doeltypen is daarom alleen mogelijk met externe maatregelen.

7.3

Punthuizen

Ontwikkeling van oude successiestadia
Oude successiestadia zijn in Punthuizen reeds lange tijd aanwezig. De HydrocotyloBaldellion gemeenschappen (Eleocharitetum multicaulis) zijn stabiel. In de geplagde
en gemaaide delen kunnen zich lang (al ca. 40 jaar) oligotrafente tot mesotrafente,
zwak gebufferde Littorelletea-gemeenschappen handhaven. Van locatie B12 is deze
gemeenschap al vanaf 1966 bekend. Zowel plaggen, maaien en de combinatie
daarvan is dus een effectieve maatregel voor het creëren en handhaven van een lage
voedselrijkdom. Van bijzondere waarde is de grote populatie Deschampsia setacea die
hier aanwezig is. Deze soort komt voor vanwege de periodieke oppersing van
basenrijk grondwater (Jansen, 2000). Alhoewel de basenverzadiging is gezakt, treedt
er geen verzuring op.
Het Cirsio-Molinietum parnassietosum heeft zich tot nu toe weten te handhaven.
Hierin groeien de Rode-lijstsoorten als Parnassia palustris en Epipactis palustris.
Maaibeheer is in staat de voedselrijkdom relatief laag te houden. Het CirsioMolinietum nardetosum en typicum komen eveneens duurzaam voor.
Uit de evaluatie van de periode 1989-1999 (Zuidhoff et al., 2000) blijkt dat het Ericetum
vergrast met Molinia caerulea. Maaibeheer houdt eutrofiëring dus niet tegen en
plaggen slechts voor ca. 5 jaar. Naast atmosferische depositie zorgen ook te lage
grondwaterstanden voor eutrofiëring (Jansen, 2000).
Ontwikkeling van de basenverzadiging in relatie tot het organisch stofgehalte
Het organisch stofgehalte neemt toe: in de relatief zure delen langzaam en op de
meest basenrijke locatie snel (B15). Deze locatie ligt op de overgang van dekzandrug
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en slenk waarin de sterkste oppersing van basenrijk grondwater optreedt. Voor deze
locatie is vastgesteld dat de standplaats op het punt staat te verzuren omdat de
buffercapaciteit tot een kritisch punt is verlaagd. Door het hoge organisch stofgehalte
en daardoor grote kationenadsorptiecomplex kan dat nog enige tijd duren.
Vermoedelijk is het periodieke oppersmechanisme van basenrijk grondwater niet
voldoende om een hoge basenverzadiging in stand te houden. Vooral de extreem
droge winter van 1995/1996 heeft de buffercapaciteit sterk aangesproken. Toen
inundeerde de slenk niet en was het oppersmechansime niet in deze zone werkzaam.
In de nattere jaren erna, waarin het oppersmechanisme beter werkt, herstelde de
basenverzadiging niet meer. Blijkbaar is het systeem erg gevoelig voor extreem droge
jaren, zeker wanneer deze snel achter elkaar optreden, zoals de laatste jaren het geval
is. De nattere jaren die daarop volgen kunnen ‘de schade’ niet meer of in ieder geval
niet snel herstellen. Ook de snelle opbouw van organisch materiaal speelt daarbij een
rol. Hoe meer organische stof aanwezig is, hoe meer basische kationen met het
grondwater moeten worden aangevoerd voor het op peil houden en vergroten van de
basenverzadiging (zie effect 3 in paragraaf 6.1.2). De toename van het organisch
stofgehalte kan bevorderd zijn door de minder goede basenvoorziening in de winter
van 1995/1996. Veranderingen in de vegetatie duiden nog niet op verzuring.
Effect van de hydrologische maatregelen
Het dempen van de waterschapssloot aan de noordzijde van het reservaat lijkt geen
groot effect gehad te hebben op de grondwaterstanden in het hele reservaat.
Vermoedelijk dragen andere diepe sloten in het omringende landbouwgebied sterk
bij aan de te lage drainagebasis in Punthuizen. Het dempen van de sloot had wel een
lokaal effect. Op de overgang van dekzandrug en laagte in het noordelijk deel van het
reservaat vestigde Juncus acutiflorus zich massaal (schriftelijke mededeling F. Eysink),
Dactylorhiza maculata, Succisa pratensis, Euphrasia stricta en in sommige jaren
Parnassia palustris.
De bestaande en nagestreefde doeltypen zijn weliswaar vrij stabiel wat betreft
soortensamenstelling, maar de invloed van de ontwatering in de omgeving op de
grondwaterstanden is onveranderd groot. In droge jaren komen fluctuaties voor in de
grondwaterstand van 160 cm (gezien over een jaar). Hierdoor is het niet mogelijk
basiofiele mossen en ondiep wortelende Caricion davallianae-soorten te terug te
krijgen die er vroeger voorkwamen. Ook wordt het meest waardevolle doeltype, het
Cirsio-Molinietum parnassietosum, bedreigd door verzuring (zie boven). Daardoor
wordt ook een aanzienlijk deel van de Rode-lijstsoorten (5) in Punthuizen bedreigd.
Het zuurbufferend proces waarvan deze gemeenschap afhankelijk is, functioneert als
eerder is gezegd niet voldoende in droge jaren. De gevoeligheid voor droge jaren
wordt veroorzaakt door de diepe ontwatering van de omgeving. Indien deze
ontwatering wordt verminderd, zakken de zomerstanden minder diep weg en kan het
oppersmechansime van basenrijk grondwater in droge jaren beter functioneren.
Ontwikkeling van Rode-lijstsoorten
Er worden geen conclusies getrokken over de trend van het aantal Rode-lijstsoorten,
omdat er de laatste jaren slechts drie pq’s gevolgd zijn. Het aantal Rode-lijstsoorten in
deze drie pq’s bedraagt 12 hetgeen veel is. Soorten als Cirsium dissectum, Parnassia
palustris en Pedicularis sylvatica die ernstig hadden geleden onder de langdurige
inundatie in de natte jaren (1993-1995), hebben zich weer goed hersteld.
Aanbevelingen
De volgende aanbevelingen worden gedaan:
• Voor een duurzame handhaving van het Cirsio-Molinietum parnassietosum zijn
hydrologische maatregelen in de omgeving van het reservaat noodzakelijk
(Jansen, 2000). Daartoe dienen diepe ontwateringssloten te worden gedempt en
verondiept en het peil in de Puntbeek te worden verhoogd.
• Zolang die maatregelen niet plaatsvinden kan alleen met periodiek plagbeheer
een humusarme pioniersituatie worden geschapen die het huidige
basenbuffermechanisme tijdelijk kan bufferen op een voldoende hoog niveau.
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•
•

Geadviseerd wordt om de locaties B5, B13 en B15 om de drie jaar het organisch
stofgehalte, pHH2O en basenverzadiging te volgen en de pq’s op te nemen om
daarmee een vinger aan de pols te houden.
Voor instandhouding van de natte heide is periodiek plagbeheer (frequentie ca.
10 jaar) noodzakelijk om de snelle eutrofiëring en vergrassing tegen te gaan.

7.4

Lemselermaten

Ontwikkeling van oude successiestadia
Het Cirsio-Molinietum heeft zich als oude successiestadia in de geplagde (en ook
gemaaide) delen van het Westelijke en Oostelijke maatje ontwikkeld. In het Westelijke
maatje heeft zich enkele jaren na het plaggen in 1989 het plaggen een bijzonder
soortenrijke (50 soorten/4 m2) vorm van de subassociatie parnassietosum ontwikkeld.
Ook is hier het uiterst zeldzame Campylio-Caricetum dioicae ontstaan. Hierin heeft
Eleocharis quinqueflora een hoge bedekking. In het Westelijke maatje hebben zich
basenminnende, mesotrafente soorten als Carex pulicaris, C. palescens, Pinguigula
vulgaris, Eriophorum latifolium en Dactylorhiza incarnata gevestigd. De laatste soort
heeft zich pas in 2002 op meerdere plekken gevestigd, terwijl ze uit een ander deel
van het reservaat vrijwel geheel is verdwenen. De populatie van Eriophorum
latifolium is sterk vergroot door zich uit te breiden in geplagde delen terwijl deze
soort op zijn oude groeiplek achteruit gaat. Het plaggen van een voormalig
landbouwperceel en elzenbroekbos in combinatie met extensief maaibeheer heeft dus
geleid tot een goed herstel van het Cirsio-Molinietum parnassietosum en vestiging
van het Campylio-Caricetum dioicae. De levenslopen van Eriophorum latifolium en
Dactylorhiza incarnata maken duidelijk dat het vergroten van natuurreservaten
letterlijk van levensbelang is voor het overleven van sterk bedreigde plantensoorten.
In het Oostelijk maatje, dat gemiddeld iets hoger ligt dan het Oude en Westelijke
maatje, heeft zich een relatief zure en droge variant van het Cirsio-Molinietum
ontwikkeld. Lokaal zijn hier ook natte heidegemeenschappen en hun pionierstadia
ontstaan. De recente ontwikkelingen in de moslaag, afname van Calliergonella
cuspidata en toename van Pseudoscleropodium purum, Rhytidiadelphus squarossus
en Polytrichum Polytrichum spec., duiden op een verzuring van de toplaag. De hoge
bedekking van Agrostis capillaris en Festuca rubra duiden op relatief droge
omstandigheden, wat samen hangt met de relatief hoge ligging ten opzichte van het
Westelijke en Oude maatje. Carex pulicaris handhaaft zich tot nu toe. Op een plek
handhaaft zich al gedurende 10 jaar het Cicendietum filiformis en breidt zich zelfs uit.
Plaatselijk in drogere delen heeft zich vochtig grasland ontwikkeld met een hoge
bedekking van grassen. Al met al zorgden plaggen van het voormalige maisperceel,
verwijderen van de buisdrains en het maaibeheer voor lokaal herstel van het CirsioMolinietum en voor aanzetten van het Ericetum tetralicis typicum met o.a. Genista
pilosa. Op den duur zullen hier heischrale vormen van het Cirsio-Molinietum ontstaan
met overgangen naar heiden.
In het Oude maatje, dat in het laagste deel van het beekdal ligt, verloopt de
ontwikkeling minder voorspoedig. Het blijven maaien van de verruigde vegetatie
heeft hier niet geleid tot de ontwikkeling van het doeltype (Scorpidio-Caricetum
diandrae). In het niet geplagde deel komt nu weliswaar nog steeds het CirsioMolinietum parnassietosum voor, de trend in ontwikkeling is echter negatief. De
kritische Caricion davallianae-soorten nemen hier juist af of verdwijnen: Carex diandra
en Eriophorum latifolium nemen af en Dactylorhiza incarnata is verdwenen. Van het
Junco-Molinion nemen Dactylorhiza maculata en Carex pulicaris af. Oorzaken voor
deze ontwikkeling zijn (1) een te hoge voedselrijkdom en (2) te lage zomerstanden en
een te lage kweldruk.
1. De hoge voedselrijkdom wordt veroorzaakt door een combinatie van een hoog
organisch stofgehalte in de bodem en aanvoer van sulfaatrijk grondwater. Het
hoge sulfaatgehalte wordt veroorzaakt door de zware landbouwkundige
bemesting in de intrekgebieden van het grondwater dat in de Lemselermaten
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opkwelt. Als het sulfaat de toplaag van de bodem bereikt treedt een redoxreacties
op met het organisch materiaal. Deze reacties zorgen dan voor de verhoogde
afbraak van organisch materiaal en mobilisatie van fosfaat. Omdat het organisch
stofgehalte hier hoog is, komen veel stikstof en fosfaat vrij (zie paragraaf 1.2.2,
Jansen & Roelofs, 1996). Ruigtesoorten als Calamagrostis canescens en Lysimachia
vulgaris hebben hierdoor een relatief groot aandeel in de vegetatie.
2. Door diepe ontwatering in de omgeving van de Lemselermaten zakken de
zomergrondwaterstanden momenteel te diep weg (0,5-0,6 m onder maaiveld)
voor een goed ontwikkeld Scorpidio-Caricetum diandrae (Jalink, 1991).
Achterliggende oorzaak is de diepe drainagebasis van de Weerseler- en
Dollandbeek als gevolg van kanalisatie en verdieping. De grondwaterwinning bij
Weerselo heeft een geringe bijdrage in de verlaging (zie paragraaf 1.2.4). Beide
beken begrenzen het gebied respectievelijk aan de noord- en zuidzijde. De lage
grondwaterstanden in de zomer leiden tevens tot een te lage kweldruk en tot een
hoge mineralisatie in de bodem die rijk is aan organische stof.
In de niet ontwaterde situatie zou in de lage delen van de Lemselermaten de
grondwaterstand in de zomer zo hoog zijn dat er veenvoming kan optreden. Van
oudsher heeft de bodem hier van nature een hoog organisch stofgehalte. De lage
zomerstanden en de aanvoer van veel sulfaat belemmeren deze veenvorming omdat
beide de afbraak bevorderen.
In het geplagde delen van het Oude Maatje hebben zich Parvocaricetea-begroeiingen
ontwikkeld. Op een kleine plagplek heeft zich Carex diandra gevestigd. Op een
grotere plagplek treedt ontwikkeling naar een Parvocaricetea- of naar Magnocariciongemeenschap. De successie verloopt hier echter langzaam. Een bijzonderheid is de
aanwezigheid van Echinodorus ranunculoides, wat samenhangt met de langdurige
inundatie en gebufferde omstandigheden. De potenties voor Scorpidio-Caricetum
diandrae zijn hier echter laag. Oorzaken zijn dezelfde als hierboven voor het geplagde
deel worden genoemd:
1. De toestroming van het sulfaatrijke grondwater zorgt voor interne eutrofiëring bij
een toename van het organisch stofgehalte (Jansen & Roelofs, 1996). Op zich is
deze toename van het organisch stofgehalte een natuurlijk en ook gewenst
proces.
2. De zomerstanden zijn te laag, al zijn deze minder laag dan in de aangrenzende
niet geplagde delen (plaggen heeft geleid tot maaiveldverlaging). Op den duur
kan door ophoping van organisch materiaal het maaiveld hoger worden en
daarmee de zomergrondwaterstanden lager.
3. De huidige langdurige inundatie is een belemmering voor vestiging van Caricion
davallianae-soorten van oude stadia. Een soort als Dactylorhiza incarnata is
inundatiegevoelig (Grijpstra et al., 2002). Zulke soorten kunnen zich wel vestigen
als door veenvorming bultjes ontstaan waar weinig inundatie optreedt.
De huidige hoge sulfaatgehalten van het grondwater en het effect daarvan op de
voedselrijkdom werpen de vraag op hoe duurzaam de ontwikkeling in het Westelijke
maatje is. Momenteel is de voedselrijkdom in het grootste deel nog laag, gezien het
voorkomen van een overwegend laag productieve vegetatie. Op de langere termijn
kan bij een toename van het organisch stofgehalte wel interne eutrofiëring optreden,
ten minste zo lang sulfaatrijk grondwater blijft toestromen. In het hoge deel zullen
het Cirsio-Molinietum parnassietosum en het Campylio-Caricetum dioicae zich langer
kunnen handhaven dan in het lage deel. In het hogere deel van het Westelijk Maatje
zijn de perspectieven het gunstigst omdat het organisch stofgehalte laag is en op
termijn het sulfaatgehalte van het toestromende grondwater zal afnemen als gevolg
van een lagere nitraatbelasting van het grondwater. Deze afname zal mede
plaatsvinden omdat het aangrenzende, zuidelijk gelegen landbouwperceel in 1995 is
verworven. Dit perceel wordt sindsdien niet meer bemest, is oppervlakkig geplagd en
wordt met maaibeheer verschraald. Dit perceel zal (voor een deel) het intrekgebied
vormen voor de kwelzone in het hoge deel van de beekdalflank. In het lagere deel van
het Westelijk maatje zijn de perspectieven minder gunstig. Ten eerste was het
organisch stofgehalte al direct na het plaggen relatief hoog, wat hoort bij een nomale
venige beekdalbodem (zie paragraaf 6.1.2). Hierdoor door vindt vrij snel eutrofiëring
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plaats, hetgeen tot uitting komt in de snelle toename en het tot dominantie komen
van Calamagrostus canescens. Ten tweede zal hier vermoedelijk nog langdurig
sulfaatrijk grondwater toestromen omdat in het intrekgebied van de kwelzone laag
op de helling nog bemest wordt. Ook zal door de lange verblijftijd van het
toestromende grondwater nog langdurig sulfaat onderweg zijn.
Samenvattend kan gesteld worden dat plaggen en deels ook verwijdering van
buisdrains in combinatie met maaien van de beekdalflanken leidt tot een goed en ook
spectaculair herstel van oude successiestadia (Cirsio-Molinietum) en pionierstadia op
minerale bodems (Campylio-Caricetum dioicae en Cicendietum). Het succes wordt hier
bepaald door het ontstaan van organisch stofarme bodems na het plaggen. Dit herstel
is mogelijk in zowel verboste voormalige blauwgraslanden als in bemeste akkers en
graslanden. In de lage delen met organisch stofrijke bodems leidt maaien niet tot
herstel van oude stadia van het doeltype. De perspectieven van herstel via plaggen zijn
hier eveneens gering zolang de omgeving te diep wordt ontwaterd en het intrekgebied
van het grondwater wordt vervuild met te hoge mestgiften. Zonder herstel van de
regionale hydrologie kan het Scorpidio-Caricetum diandrae hier niet worden
behouden en hersteld.
Ontwikkeling van de basenverzadiging in relatie tot het organisch stofgehalte
Op locaties waar het organisch stofgehalte na het plaggen laag is (1-2 %) en
vervolgens duidelijk toeneemt vertoont de zuurgraad in de toplaag een afname (PQ
205 en PQ 310; Zuidhoff et al, 2000). De toename van het organisch stofgehalte zorgt
er voor dat de zuurgraad op een lager niveau wordt gebufferd. In hoogste deel van
transect II (PQ205) gaat dit samen met indicaties van de vegetatie voor oppervlakkige
verzuring (zie figuur 28). Hier neemt ook de basenverzadiging af (zie effect 3 in
paragraaf 6.1.2). Op de andere locaties in het Westelijke en Oude maatje blijft de
basenverzadiging van het kationenadsorbtiecomplex steeds hoog, wat er op duidt dat
de aanvoer van basenrijk grondwater zorgt voor een hoge buffercapaciteit. Het
organisch stofgehalte in hoge deel is absoluut gezien niet hoog en is lager dan dat
van lager gelegen locaties met een hoge basenverzadiging. Op de hoge locatie kan
het toegenomen organisch stofgehalte kan dus niet de verklaring zijn voor de daling
van de basenverzadiging. Het grondwater op 160 cm onder maaiveld is in de hele
gemonitorde gradiënt basenrijk (De Haan et al, 1997) en kan dus niet het verschil in
basenverzadiging verklaren. Verschil in zomergrondwaterstanden is de oorzaak. Deze
zakken in het hoge deel het meest diep weg (in droge jaren tot 90 cm onder
maaiveld). Wanneer de grondwaterstand in een zandbodem dieper wegzakt dan 80
cm onder maaiveld kan er geen capillaire opstijging van grondwater optreden. In het
hoge deel is in droge zomers dus de capillaire nalevering van basenrijk grondwater
minder groot dan in het midden- en lage deel van beide maatjes.
In het geplagde deel van het Oude maatje neemt het toch al hoge organisch
stofgehalte verder toe (toename van ca. 20 naar ca. 35 %). Hier vertoont de pH geen
duidelijke trend, maar daalt wel de basenverzadiging enigszins. Blijkbaar kan de
aanvoer van basen via het grondwater de toename van het kationenadsorbtiecomplex
niet bijhouden. Oorzaak hiervan zijn te lage zomerstanden en een te lage
kwelintensiteit als gevolg van beekpeilverlagingen in de Weerseler- en Dollandbeek
en de grondwaterwinning bij Weerselo.
Halverwege op de helling van het Westelijke maatje (PQ 208) is het organisch
stofgehalte vrij constant en hoog en is de basenverzadiging steeds hoog. De tijdelijke
verlaging in pH die hier in 1995 optrad heeft dus niets te maken met de opbouw van
organisch stof, maar werd veroorzaakt door lage zomergrondwaterstanden in 1995 en
een lange duur van lage grondwaterstanden. Dit leidde tot meer oxidatie en afbraak
van organisch materiaal en daardoor door tot meer zuurvorming dan in nattere jaren
gevormd. Ook zorgde de lage grondwaterstanden voor een verminderde capillaire
nalevering van basenrijk grondwater.
Ten aanzien van de vraagstelling kan worden geconcludeerd dat alleen op locaties
met weinig organische stof met een toename van organisch stofgehalte de toplaag
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van de bodem licht verzuurt (daling pH). De meeste geplagde locaties verzuren niet
sterk door een goede buffering door aanvoer van basenrijk grondwater. In
ongeplagde, organisch stofrijke bodems leidt een sterke toename van het organisch
stofgehalte tot een lichte afname van de basenbezetting.
Ontwikkeling van Rode-lijstsoorten
Op een termijn van 13 jaar zorgt alleen plaggen waarbij organisch stofarme bodems
ontstaan, in combinatie met maaien en verwijdering van locale drainage voor een
duidelijke toename van Rode-lijstsoorten. Op de beekdalflanken die in sterke mate
gevoed worden basenrijk grondwater leiden deze maatregelen tot de vestiging van
veel Rode-lijstsoorten. Op de hogere beekdalflanken met een minder sterke voeding
van basenrijk grondwater leiden deze maatregelen ook tot een toename maar minder
een grootte. Plaggen en maaien van de laagste delen met een moerige bodem leidt
nauwelijks tot herstel van de soorten die voor het plaggen aanwezig waren en ook
nauwelijks tot vestiging van andere Rode-lijstsoorten. Alleen maaien van de lage
delen met organische stofrijke bodems kan op den duur het hoge aantal Rodelijstsoorten niet handhaven. Door de hoge voedselrijkdom zijn de perspectieven hier
voor deze mesotrafente soorten slecht.
Aanbevelingen
De volgende aanbevelingen worden gedaan:
• Plag in systemen die gebufferd worden door sulfaatrijk grondwater alleen als in
een aanzienlijk deel van de plagplek de nieuwe toplaag van bodem een laag
organisch stofgehalte heeft (minstens < 10-15 %, bij voorkeur < 5 %). In systemen
als de Lemselermaten is dat het geval op de beekdalhellingen die gevoed worden
door basenrijk grondwater. Met de plagdiepte moet echter rekening worden
gehouden met het creeren van geleidelijk hellende plagranden (voor pendelende
soorten en het voorkomen van stuwing van water). In zulke plagranden kan dan
beter een hoger organisch stofgehalte voor lief worden genomen.
• Wanneer in zulke situaties op termijn door opbouw van organisch materiaal
interne eutrofiëring optreedt en de vegetatieontwikkeling negatief wordt
beïnvloed, kan met cyclisch plagbeheer een nieuwe organisch stofarme bodem
worden gecreëerd. Monitoring van de vegetatie en bodem (organisch stofgehalte)
geeft dan inzicht wanneer geplagd dient te worden.
• Plaggen van bodems met een diep humusprofiel (moerige, venige bodems die van
nature aanwezig zijn) in systemen die gebufferd worden door sulfaatrijk
grondwater biedt met de huidige overbemesting in het intrekgebied op de korte
termijn weinig perspectief voor herstel van mesotrafente doeltypen. In systemen
als de Lemselermaten zijn dat de laagste delen in het dal waarvan oudsher
moerige en venige bodems aanwezig zijn.
• Voor herstel van Caricion davallianae-gemeenschappen in de laagste delen zijn
maatregelen in de omgeving van het reservaat noodzakelijk. Dezen bestaan uit:
(1) aankoop en vervolgens herinrichting van of beheerovereenkomsten met een
lage mestgift voor landbouwgronden in het intrekgebied van de Lemselermaten
en (2) verondieping van de Weerseler- en Dollandbeek. Voor een adequate
planning van deze maatregelen is nader hydrologisch onderzoek noodzakelijk
naar de ligging van de intrekgebieden en kwantitatieve invloed van de beekpeilen
op de waterstanden en kwelflux in de Lemselermaten.
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