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Voorwoord 

Behoud maar zeker ook het herstel van biodiversiteit behoort tot de kerndoelen van de 

overheid. Om dit doel te realiseren ontwikkelt en verspreidt het Kennisnetwerk Ontwikkeling 

en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) daarvoor toepasbare kennis over herstelmaatregelen voor 

Natura 2000, de aanpak van stikstof, de leefgebiedenbenadering, de ontwikkeling van 

nieuwe natuur én het cultuurlandschap. 

 

In grote delen van het natte zandlandschap zijn de afgelopen decennia maatregelen 

uitgevoerd voor systeemherstel om negatieve effecten van verdroging, vermesting en 

verzuring te compenseren. Met name voor de vegetatie heeft dat ook tot aantoonbaar 

herstel van de kenmerkende flora geleid. Zeldzame plantensoorten met kortlevende zaden 

en beperkte dispersiecapaciteit vertonen weliswaar een veel minder succesvol herstel, maar 

in toenemende mate wordt er door de introductie van maaisel na ontgronden, plaggen of 

chopperen ook voor deze groep soorten succes geboekt. Bij dit herstel blijft de kenmerkende 

fauna evenwel achter. Dit geldt vooral voor habitattypen van natte heide, hoogveen en 

vochtige bossen. 

 

In het in dit rapport beschreven onderzoek naar de Knelpunten voor terugkeer van bedreigde 

insecten in het natte zandlandschap is een landschapsecologische benadering gevolgd om de 

kansen voor herkolonisatie van lokaal of regionaal verdwenen soorten (drie soorten 

dagvlinders en twee soorten wilde bijen uit het natte zandlandschap) te beoordelen na 

uitvoering van herstelmaatregelen in grotere gebieden. Vanuit de kennis over de ecologie 

van de soorten is de positie van de soorten op landschappelijke gradiënten bepaald. In het 

doelgebied is landschapsecologische informatie gecombineerd met informatie uit het veld om 

de ligging, oppervlakte en kwaliteit van potentieel leefgebied te bepalen. Daaruit zijn de 

potenties voor herstel van een duurzame populatie beoordeeld. Knelpunten voor dit herstel 

zijn benoemd en omgezet in een herstelstrategie. Afhankelijk van de afstand tot voldoende 

grote bronpopulaties kan deze strategie bij een geschikt gebleken gebied inzetten op 

spontane herkolonisatie door de doelsoort of op uitvoering van herintroductie. 

 

Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek aan de gekozen doelsoorten uit het natte 

zandlandschap worden enkele lessen getrokken over prioriteiten voor systeemherstel vanuit 

een landschapsecologisch perspectief op basis van de leefgebieden van soorten. Tenslotte 

wordt besproken welke meerwaarde dit perspectief kan hebben bij de uitvoering van 

systeemherstel. 

 

Ik wens u veel leesplezier, 

 

 

Teo Wams 

Voorzitter van de OBN Adviescommissie 
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Samenvatting 

Bij de uitvoering van herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit in Nederland overheerst van 

oudsher een systeemecologische benadering waarin de respons van de vegetatie centraal 

staat. Dat heeft voor zeldzame plantensoorten aantoonbaar succes gehad. Voor de bedreigde 

fauna is de aandacht weliswaar sterk toegenomen, maar blijft het herstel nog achter. Dit 

komt deels doordat er voor dieren (nog) meer op landschapsschaal naar habitatkwaliteit 

moet worden gekeken dan voor planten. Zeker voor bedreigde soorten is die kennis nog niet 

toepasbaar gemaakt voor het beheer. 

 

In grotere natuurgebieden, waar de laatste decennia veel is gewerkt aan systeemherstel, zou 

ook een terugkeer van bedreigde diersoorten verwacht mogen worden. Wanneer deze 

terugkeer niet plaatsvindt, kan de oorzaak liggen in (a) een onvoldoende herstel van 

habitatkwaliteit op de ruimtelijke schaal die de soort nodig heeft of (b) een gebrek aan 

bronpopulaties in de omgeving of (c) een combinatie van beide. Bij gebrek aan inzicht in de 

beperkende randvoorwaarden is het niet mogelijk om een goede herstelstrategie te 

formuleren waar de betreffende soorten baat bij hebben. In het uitgevoerde onderzoek is dit 

probleem aangepakt voor vijf bedreigde insecten uit het natte zandlandschap: drie soorten 

dagvlinders en twee soorten wilde bijen. 

 

De hoofdvraag luidde: “Welke maatregelen zijn er nog nodig om succesvolle terugkeer of 

herkolonisatie mogelijk te maken van kenmerkende en bedreigde soorten in de grotere 

natuurgebieden in het natte zandlandschap?” 

 

Soorten vanuit een landschapsecologisch perspectief 

De aanpak volgde twee convergerende lijnen: die van de ecologie van de soort en die van de 

verspreiding van de soort. Beide lijnen convergeren naar het functioneren van een 

levensvatbare populatie van de soort op landschapsschaal. 

De eerste lijn gaat uit van bestaande kennis over de ecologie en mobiliteit van de soorten 

om op landschapsschaal het ecosysteem te typeren waar ze voorkomen. Aan de hand 

daarvan worden parameters opgesteld om de ecologische bouwstenen voor habitatkwaliteit 

te kunnen definiëren. 

De tweede lijn brengt het historisch en actueel voorkomen in kaart om, in combinatie met de 

ecosystemen waar de soort van afhankelijk is, te komen tot een selectie van potentieel 

kansrijke gebieden, waarbij ook de ruimtelijke configuratie van potentieel leefgebied wordt 

meegenomen. Hieruit wordt het meest kansrijke gebied voor elke soort uitgekozen als case 

study voor nadere vaststelling van de habitatkwaliteit.  

 

Schematische weergave van de aanpak van het onderzoek. 
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De kennis over het historische en actuele voorkomen van de soorten is benut om enerzijds 

referentiegebieden aan te wijzen om de habitatkwaliteit landschapsecologisch te duiden en 

anderzijds grotere verlaten leefgebieden waar aan systeemherstel is gewerkt en waar de 

kansen op een mogelijke terugkeer beoordeeld kunnen worden. De uitkomst van deze 

analyse is voor elk doelgebied de afbakening van een kansrijk zoekgebied dat in het veld 

nader is onderzocht. 

 

De potentiële oppervlakte leefgebied en de habitatkwaliteit zijn voor elk van de vijf soorten 

in het veld geschat aan de hand van de parameters voor habitatkwaliteit voor de soort. 

Hieruit volgen de geschiktheid van het gebied en de knelpunten voor terugkeer van de soort 

ten aanzien van zowel habitatkwaliteit als oppervlakte en isolatie. 

Voor elk van de mogelijke knelpunten worden oplossingen geformuleerd, die voor elke soort 

leidt tot een herstelstrategie. Deze kan uitmonden in een laatste stap van herintroductie, 

maar dit is niet noodzakelijkerwijs het geval wanneer hetzij isolatie geen onoverkomelijke 

hindernis vormt, hetzij dat het traject naar herstel van geschikt leefgebied dusdanig lang is 

dat herintroductie hooguit pas op langere termijn aan de orde is. 

 

Landschapsecologisch profiel van vijf doelsoorten 

De vijf onderzochte bedreigde insecten zijn kenmerkend voor een belangrijk deel van het 

natte zandlandschap: Gentiaanblauwtje, Ericabij en Heidehommel zijn kenmerkend voor 

natte heiden, Veenhooibeestje voor de randen van hoogvenen en Spiegeldikkopje voor de 

overgangen tussen beekdalen en hoogvenen. 

 

De landschapsecologische analyse heeft zich gericht op het duiden van de leefgebieden van 

de soorten op belangrijke gradiënten in het natte zandlandschap. Dat zijn met name 

overgangen van ruggen naar laagten. De ruggen fungeren als kleine infiltratiegebieden voor 

lokale grondwatersystemen waarvan het water in de laagten weer in maaiveld uittreedt. In 

het Pleistocene zandlandschap zijn vele verschillende gradiënttypen te onderscheiden. De 

belangrijkste gradiënttypen die in dit onderzoek beknopt beschreven worden zijn:  

1. Actieve hoogvenen 

2. Schijnspiegellaagten (zuur en zwak zuur) 

3. Zure laagten zonder schijnspiegel 

4. Zeer zwak en zwak gebufferde laagten 

5. Basenrijke afvoerloze laagten 

 

Per soort is uitgezocht wat (1) de belangrijkste plantengemeenschappen zijn waarin de 

voedselplanten voor zowel de larvale als adulte stadia voorkomen en (2) in welke van deze 

plantengemeenschappen de doelsoorten zich succesvol kunnen voortplanten op basis van 

hun soortspecifieke eigenschappen. 

 

Stroomschema met de doorlopen stappen om voor de doelsoorten, via de voedselplanten de 

positie van het leefgebied op de gradiënten te bepalen en daarmee waar in de doelgebieden 

potenties liggen voor herstel van een duurzame populatie. 
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Leefgebied van het Gentiaanblauwtje komt in het natte zandlandschap vooral voor op de 

flanken van schijnspiegellaagten (2). De waardplant Klokjesgentiaan groeit er echter niet in 

de laagten zelf, maar in vochtige heiden hoger op de gradiënt buiten de invloedsfeer van 

inundatie in het zomerhalfjaar. Ondiepe keileem of andere ondoorlatende lagen remmen de 

verticale wegzijging, waardoor regenwater gedwongen wordt lateraal door het dunne 

watervoerende pakket af te stromen. De dunne zandpakketten regenen in het najaar snel 

vol, waardoor de vochtige heiden langdurig nat zijn en zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

 

Het Spiegeldikkopje is gezien zijn voorkeur voor Hennegras als waardplant en zijn grote 

nectarbehoefte, oorspronkelijk waarschijnlijk vooral gebonden aan de overgang van open, 

veenvormende door grondwater gevoede veensystemen naar Wilgenstruwelen en 

Elzenbroekbossen. In het open veen zijn de grondwaterstanden te stabiel voor Hennegras, 

de broekbossen hebben een te koel microklimaat. Toch vormen ook open plekken in de 

oudere wilgenstruwelen en broekbossen geschikt leefgebied voor het Spiegeldikkopje. De 

gradiënt waarop de waardplant groeit, is er veelal smal, waardoor het leefgebied relatief 

klein van omvang is. In het natte zandlandschap vormen de randen van afvoerloze laagten, 

gradiënttype 4 en 5, belangrijke systemen waar zowel waard- als nectarplanten van het 

Spiegeldikkopje voorkomen. 

 

Het Veenhooibeestje komt van nature voor in de rand van het hoogveen, waar de fluctuaties 

in grondwaterstanden gemiddeld net iets groter zijn dan in de hoogveenkern. De waardplant 

Eenarig wollegras profiteert er van de korte periode dat de grondwaterstand er onder 

maaiveld daalt. De standplaatsen drogen er echter niet zodanig uit dat Pijpenstrootje of 

Berken er massaal opslaan. Deze gradiënt vinden we zowel in de grote hoogvenen als kleine 

heideveentjes, waar langs de randen een vergelijkbare gradiënt ontstaat. Het 

Veenhooibeestje is daarmee een echte gradiëntsoort. 

 

De Ericabij is tijdens het veldwerk in meerdere terreinen aangetroffen. De meeste terreinen 

worden gekenmerkt door vegetatiegradiënten van droge heiden op hogere dekzandruggen 

naar vochtige heiden, heischrale graslanden of blauwgraslanden in laagten of slenken. De 

vochtige heiden komen veelal voor aan de rand van schijnspiegellaagten (gradiënttype 2), 

waar ondiepe keileem en lateraal bewegend grondwater verantwoordelijk zijn voor beter 

gebufferde standplaatscondities van de vegetatie (Dwingelderveld / Balloërveld) of aan de 

bovenzijde van basenrijke afvoerloze laagten (Boetelerveld / Punthuizen). Ook kan de soort 

voorkomen in hoogveenrestanten, maar zal aldaar gebonden zijn aan een overgang naar een 

dekzandrug met open, droge biotopen voor het nest. 

De terreinen worden gekenmerkt door een uitgesproken microreliëf van ondiepe laagten en 

dekzandruggen. Open plekken op droge heiden dienen als voortplantingsbiotoop maar zijn 

over het algemeen te arm aan bloeiende stuifmeelbronnen, waardoor de bijen voor bloemen 

afhankelijk zijn van gradiënten naar vochtige heiden. In de goed ontwikkelde vochtige heiden 

vormt Gewone dophei de meest belangrijke stuifmeelbron. 

 

De Heidehommel komt in Nederland voornamelijk voor in veenmosrijke, natte heiden, waar 

Gewone dophei een belangrijke stuifmeelbron vormt, maar ook andere voedselplanten voor 

en na de bloei van dophei talrijk aanwezig moeten zijn. Het gaat slechts om een beperkt 

aantal terreinen: vooral grotere heide- en hoogveengebieden. Deze liggen veelal op 

schijnspiegelsystemen, zoals het keileemplateau in Drenthe (Dwingelderveld). De keileem of 

andere slecht doorlatende lagen remmen de verticale wegzijging, waardoor de vindplaatsen 

gekenmerkt worden door relatief hoge grondwaterstanden en de periode van droogte kort is.  

In de hoogveenrestanten profiteert de heidehommel van lichte verdroging, waardoor over 

aanzienlijke oppervlakten veenmosrijke natte heiden tot ontwikkeling zijn gekomen  of – in 

het Witterveld – van hun aanwezigheid in de weinig aangetaste hoogveenrand. In de 

veenmosrijke vorm van de natte heiden zorgen veenmosbulten voor voldoende microreliëf, 

dat als geschikte nestplek dient voor hommelkolonies (onder meer in het Bargerveen).  
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In verdroogde natte heiden zal de soort geleidelijk in aantallen afnemen en uiteindelijk 

verdwijnen doordat 1) de vitaliteit van de stuifmeelbron afneemt, 2) de vegetatie vergrast 

met Pijpenstrootje en 3) de concurrentie met andere hommelsoorten toeneemt. 

 

Knelpunten en herstelstrategieën in vier doelgebieden 

Voor de vijf soorten zijn vier verlaten gebieden beoordeeld voor de kansen op mogelijke 

terugkeer: Doldersummerveld voor Gentiaanblauwtje, Empese en Tondense Heide voor 

Spiegeldikkopje, Haakbergerveen voor Veenhooibeestje en Strabrechtse Heide voor zowel 

Ericabij als Heidehommel. Deze beoordeling vond plaats op basis van een 

landschapsecologische analyse en veldwerk voor de vaststelling van habitatkwaliteit en 

schatting van de oppervlakte geschikt leefgebied. 

 

Het belangrijkste knelpunt voor het Gentiaanblauwtje in het Doldersummerveld is verdroging 

als gevolg van ontwatering. Het leefgebied van het Gentiaanblauwtje is op het 

Doldersummerveld door verdroging naar de bodem van de laagten verschoven en is 

daardoor steeds gevoeliger geworden voor zowel extreme droogte als plotselinge inundaties 

in een nat jaar. Dit is precies de reden dat de populatie op het Doldersummerveld is 

uitgestorven. Herstelmaatregelen zullen zich moeten richten op verder herstel van de 

waterhuishouding, zowel binnen het gebied als er omheen, en in verbetering van de 

habitatkwaliteit in het hydrologisch meest geschikte deel door kleinschalige maatregelen. 

Herkolonisatie zou op termijn mogelijk kunnen zijn vanuit het naburige Wapserveld, maar 

dan is het nodig om die bronpopulatie te versterken en tussenliggende stapstenen met 

leefgebied te herstellen. 

 

Ook voor het Spiegeldikkopje op de Empese en Tondense Heide vormt verdroging nog een 

knelpunt, met het verschil dat zich hier al een substantiële oppervlakte leefgebied heeft 

hersteld na uitbreiding van het natuurgebied en uitvoering van maatregelen voor vernatting 

en verschraling. Om de resterende knelpunten rond verdroging van het gebied tegen te gaan 

is het noodzakelijk dat de drainagediepte van diverse beken in de omgeving wordt verhoogd. 

Hier wordt al invulling aan gegeven. Gezien de positieve ontwikkelingen in het gebied en 

kansen in de omgeving (Lampenbroek, Voorstonden) verdient het aanbeveling om de optie 

voor herintroductie nader te verkennen en in de beheerplannen mee te nemen. 

 

Voor het Veenhooibeestje is het herstel in het Haaksbergerveen, door stabilisatie van de 

waterhuishouding in en rond de hoogveenkern, het verst gevorderd om een terugkeer van de 

soort mogelijk te maken. Weliswaar is ook hier verder hydrologisch herstel nodig en wordt 

daar ook al invulling aan gegeven, maar ook de actuele situatie biedt reeds voldoende 

geschikt leefgebied. Bij verdere vernatting van het gebied zal het leefgebied over de gradiënt 

naar de dekzandruggen kunnen opschuiven. Vanwege de isolatie van bronpopulaties is 

herintroductie wel een voorwaarde voor een geslaagde terugkeer. 

 

De Strabrechtse Heide is als doelgebied genomen voor zowel de Heidehommel als de 

Ericabij. Voor beide soorten zijn gradiënten met vitale dophei van belang. Voor Heidehommel 

is herintroductie vooralsnog niet aan de orde, omdat verdroging en vergrassing de 

oppervlakte en kwaliteit van het leefgebied sterk hebben doen krimpen, terwijl hommels als 

kolonievormende soorten een relatief groot leefgebied nodig hebben met een 

bloemenaanbod dat vanaf het voorjaar tot in de nazomer uitbundig moet zijn. Voor Ericabij 

is het goede nieuws dat de soort tijdens het onderzoek in het gebied is herontdekt. De 

populatie is echter klein, maar door vernatting en gericht herstel van structuurvariatie over 

de hoogtegradiënten kan er wel al aan herstel worden gewerkt, zonder vooralsnog 

herintroductie te hoeven overwegen. 

 

Lessen voor de toekomst 

De uitvoering van hydrologisch herstel blijkt, zowel vanuit het perspectief van verdwenen 

soorten als dat van systeemherstel, ook in grotere gebieden na 20-30 jaar nog allerminst 

voltooid. Terugkeer van verdwenen soorten vergt daarom vaak voortzetting van deze 
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maatregelen, ook buiten de natuurgebieden. Met de toename van klimaatextremen is dit des 

te urgenter. 

Een tweede overeenkomst tussen het herstel voor soorten en voor gebieden is dat het 

beheer over landschappelijke gradiënten belangrijk is: enerzijds om soorten een compleet 

leefgebied te kunnen bieden, anderzijds om het mee schuiven met hydrologisch herstel 

mogelijk te maken en om klimaatextremen beter te kunnen opvangen. 

 

Al met al lijkt het analyseren van de landschapsecologische karakteristiek van de habitats 

van bedreigde soorten om hun kans op terugkeer te beoordelen een bruikbare benadering te 

bieden voor toepassing bij andere soorten en ook in andere landschappen. 

Wij zien drie redenen voor een meerwaarde van de soortgerichte blik op systeemherstel: 

1. Door vanuit de ecologie van een soort naar het systeem te kijken, kunnen 

knelpunten en kwaliteiten in beeld komen die anders buiten beschouwing blijven. 

2. Mobiele soorten als insecten vragen ten opzichte van een benadering via 

‘habitattypen’ om een bredere blik met aandacht voor gradiënten tussen ecotopen en 

voor ruimtelijke samenhang op landschapsschaal. 

3. In de voorbereiding op uitvoering van herstelmaatregelen biedt een combinatie van 

een LESA voor systeemherstel met een landschapsecologische analyse vanuit 

relictpopulaties van bedreigde soorten de mogelijkheid om tijdig te anticiperen op 

mogelijke schadelijke neveneffecten. 

Systeemherstel en bescherming van bedreigde soorten kunnen dus in principe uitstekend 

samengaan en elkaar in het bredere kader van natuurherstel zelfs versterken. 
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Summary 

By tradition, the effectuation of measures to restore nature quality in the Netherlands is 

dominated by a systems ecological approach in which the response of the vegetation is 

central. This has led to evident successes for plants. For the threatened fauna, however, 

despite that attention has substantially increased, recovery still lags behind. This is partly 

due to the fact that animals require an stronger emphasis on the landscape scale in 

assessing habitat quality than for plants. Especially for threatened species, this knowledge 

has not been made applicable to conservation management. 

 

In larger nature reserves, where the past decades have seen substantial efforts to achieve a 

systems recovery, we might expect a return of threatened species as a result. If this return 

fails to materialise, then the cause may lie in (a) insufficient habitat restoration at a spatial 

scale required by the species or (b) a lack of source populations in the vicinity or (c) a 

combination of both. With a lack of insight in the limiting conditions, it is impossible to 

formulate an effective recovery strategy that benefits the species concerned. In this study, 

this problem has been addressed for five threatened insects in the wet Pleistocene sandy 

landscape: three butterfly species of and two wild bee species. 

 

The central question was: “Which measures are necessary to enable the successful return or 

recolonisation of characteristic and threatened species in the larger nature reserves of the 

wet Pleistocene sandy landscape?” 

 

Species from a landscape-ecological perspective 

The approach followed two converging lines: that from the species’ ecology and that of its 

distribution. Both lines converge to the functioning of a viable population of the species at a 

landscape scale. 

The first line builds on existing knowledge about the ecology and dispersal of species in order 

to characterise the ecosystem where they occur at landscape level. On this basis, parameters 

are identified to define ecological building blocks for habitat quality. 

The second line maps the historical and current distribution, which, in combination with the 

ecosystems on which the species depends, leads to a selection of potentially promising areas 

that also considers the spatial configuration of potential habitat. Out of this, the most 

promising area for each species is selected as a case study for a further assessment of 

habitat quality. 

  

Schematic representation of the stepwise study approach. 
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Knowledge about the historical and current occurrence of the species was used to identify, on 

the one hand, reference areas to clarify habitat quality in landscape ecological terms and, on 

the other hand, larger vacated areas where ecosystem restoration has taken place and 

where the opportunities for a possible return can be evaluated. The outcome of this analysis 

is the delimitation of a promising search area within each target area for further field study.  

 

For each of the five species, the potential area of habitat and its quality have been assessed 

in the field on the basis of species-specific parameters for habitat quality. From this follows 

the suitability of the area and the bottlenecks for the return of the species regarding habitat 

quality as well as area and isolation. 

For each of the possible bottlenecks solutions are formulated that, for each species, result in 

a restoration strategy. This can culminate in a final step of reintroduction, but this is not 

necessarily the case when either isolation does not pose an unsurmountable obstacle or the 

path towards restoration of suitable habitat is of such length that reintroduction can only be 

considered on a longer term. 

 

Landscape-ecological profile of five target species 

The five threatened insect species studied are characteristic for an important part of the wet 

Pleistocene sandy landscape: Phengaris alcon (Alcon Blue butterfly), the solitary bee 

Megachile analis and Bombus humilis (Brown-banded Carder bee) are characteristic for wet 

heaths, Coenonympha tullia (Large Heath butterfly) for the edges of raised bogs and 

Heteropterus morpheus (Large Chequered Skipper) for the transitions between stream 

valleys and raised bogs. 

 

The landscape-ecological analysis focussed on clarifying species’ habitats along important 

gradient in the wet Pleistocene sandy landscape. These consist especially of transitions 

between ridges and depressions. The ridges function as small infiltration areas for local 

groundwater systems from which the water resurfaces in the depressions. Many different 

gradient types van be distinguished in the Pleistocene landscape. The most important 

gradient type described in this study are: 

1. Active raised bogs 

2. Depressions with perched water tables (acid and moderately acid) 

3. Acid depressions without perched aquifer 

4. Oligotrophic and oligo-mesotrophic depressions 

5. Base-rich depressions without outlet 

For each species we investigated (1) what are the most important plant communities where 

the food plants for both larval and adult stages are found and (2) in which of these plant 

communities the target species successfully reproduce, based on their species-specific 

requirements. 

 

Flowchart with the steps involved from target species, via food plants, to identify the position 

of the habitat along ecological gradients, leading to an assessment where there is potential 

in the target areas to restore a viable population. 
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Habitat of Phengaris alcon, Alcon Blue, in the Pleistocene landscape is mainly found on the 

flanks of depressions with perched water tables (2). The host plant Gentiana pneumonanthe, 

however, do not grow in the depressions themselves but in wet heaths higher up the 

gradient outside the influence of inundations during spring and summer. Shallow boulder 

clay and other impermeable layers prevent vertical seepage, which forces lateral drainage of 

rainwater through the thin aquifer. The thin sand layers fill up rapidly with rain in autumn, 

which results in optimal moist conditions for wet heaths to develop. 

 

Given its host plant preference for Calamagrostis canescens, Heteropterus morpheus, the 

Large Chequered Skipper, is likely to haven been originally linked to the transition between 

open, groundwater-fed peat-forming systems and Willow or Alder carrs. In the open peat 

bogs, groundwater tables are too stable for C. canescens, whereas the microclimate is too 

cool in the carrs. Yet, open glades in older scrub and carrs provide suitable habitat for H. 

morpheus. The gradient where its host plant grow is typically short, resulting in small habitat 

patches. In the wet Pleistocene landscape, the edges of depressions without outlet, gradient 

types 4 and 5, constitute important systems where both host and nectar plants of H. 

morpheus are present. 

 

Coenonympha tullia, the Large Heath, occurs naturally on the edge of raised bogs, where, on 

average, fluctuations in groundwater level are slightly greater than in the core of the peat 

bog. Here, its host plant Eriophorum vaginatum benefits from short periods when the water 

level falls below ground level. Yet, these sites do not dry out to such an extent that Molinia 

caerulea or Birch will become dominant. This gradient can be found both in large raised bogs 

as well as in small oligotrophic peat bogs where a similar gradient develops along the edges. 

C. tullia thus is a typical species of ecotones. 

 

The solitary bee Megachile analis has been found in several areas during the field study. Most 

areas are characterised by vegetation gradients from dry heaths on higher sandy ridges to 

wet heaths, acidic grasslands or fen meadows in depressions or channels. The wet heaths 

typically occur at the of depressions with perched water tables (gradient type 2), where 

shallow boulder clay and laterally flowing groundwater result in better buffered soil 

conditions (Dwingelderveld / Balloërveld), or on the upside of base-rich depressions without 

outlet (Boetelerveld / Punthuizen). Furthermore, the species may occur in degraded peat 

bogs, but there it is restricted to a transition to coversand ridges with open, dry nesting 

biotopes. 

The areas are characterised by a pronounced microtopography of shallow depressions and 

coversand ridges. Open patches on dry heaths serve as reproductive biotopes but usually are 

too poor in flowering pollen sources, making the bees dependent on flower resources in 

gradients to wet heaths. In well developed wet heaths, Erica tetralix is the most important 

pollen resource. 

 

In the Netherlands, Bombus humilis, Brown-banded Carder been, mainly occurs in 

Sphagnum-rich wet heaths, where Erica tetralix is a main pollen resource, but other 

foodplants flowering before and after Erica should also be abundant. This concerns only a 

limited number of areas: especially larger heather moorlands and peat bog areas. These 

mainly lie on perched water tables, such as the boulder clay plateau in Drenthe 

(Dwingelderveld). Boulder clay or other impermeable layers prevent vertical drainage, so 

that occupied sites are characterised by comparatively high groundwater levels and a short 

period of drought. 

In degraded peat bogs, B. humilis benefits from the slight desiccation, resulting in the 

development of substantial areas of Sphagnum-rich wet heaths or – in Witterveld – of their 

presence in a little disturbed raised bog edge. In the Sphagnum-rich form of wet heaths, 

Sphagnum hummocks provide sufficient microtopography, which serves as suitable nesting 

sites for the bumblebee colonies (amongst others in Bargerveen).  
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In desiccated wet heaths, the species will gradually decline in abundance and ultimately 

disappear because of 1) the declining vitality of flower resources, 2) encroachment of Molinia 

grassed and 3) competition with other bumblebee species. 

 

Bottlenecks and restoration strategies in four target areas 

For the five study species, four target vacated areas were evaluated for the chances of a 

possible return: Doldersummerveld for P. alcon, Empese en Tondense Heide for H. 

morpheus, Haaksbergerveen for C. tullia and Strabrechtse Heide for both M. analis and B. 

humilis. The evaluation was carried out on the basis of a landscape ecological analysis and 

fieldwork to assess habitat quality and estimate the area of suitable habitat. 

 

The most important bottleneck for P. alcon in Doldersummerveld is desiccation as a result of 

drainage. This has caused the habitat of P. alcon to shift downwards to the bottom of the 

depressions, thus increasing the vulnerability to both extreme drought and sudden 

inundations in wet years. This is precisely the reason that the population in 

Doldersummerveld went extinct. Restoration measures should focus on further hydrological 

restoration, both within the reserve as in the surrounding area, and in improvement of 

habitat quality in the hydrologically most suitable area by small-scale measures. 

Recolonisation should eventually ne possible from the neighbouring Wapserveld, but then it 

will be necessary to strengthen that source population and retore stepping stones with 

habitat in-between. 

 

Desiccation also presents a bottleneck for H. morpheus on Empese en Tondense Heide, with 

the difference that here a substantial area of habitat has been restored after enlarging the 

reserve and implementation of measures for rewetting and nutrient removal. In order to 

overcome the remaining bottlenecks around drainage in the area, it is necessary to raise the 

drainage depth of several streams in the vicinity. This is currently being addressed. In view 

of the positive developments in the area and potential in the neighbouring areas 

(Lampenbroek, Voorstonden), it is recommended to further explore the option of 

reintroduction and include it in the management planning. 

 

Regarding C. tullia in Haaksbergerveen, the restoration by stabilisation of the hydrology in 

and around the peat bog core has proceeded comparatively far to enable a return of the 

species. Although further hydrological restoration is required here as well, this is already 

being implemented, but even the current situation already offers sufficient suitable habitat. 

With further rewetting of the area, the habitat will be able to shift upwards over the gradient 

to the coversand ridges. Due to isolation from source populations, reintroduction will be a 

precondition to allow a successful return. 

 

Strabrechtse Heide has been taken as the target area for both B. humilis and M. analis. For 

both species gradients with flourishing Erica tetralix is essential. For B. humilis, 

reintroduction is still far from being considered, because desiccation and grass encroachment 

have led to a decline in the area and quality of its habitat, whereas colony-forming species 

such as bumblebees require a comparatively large area with an abundant availability of 

flower resources from spring till the end of summer. For M. analis, the good news is that the 

species has been rediscovered in the area during the fieldwork. The population is small, 

however, but by rewetting and targeted restoration of structural heterogeneity along 

elevational gradients, recovery can be promoted without the need to consider reintroduction. 

 

Lessons for the future 

Even after 20-30 years, whether viewed from the perspective of extinct species or from 

systems restoration, the effectuation of hydrological restoration still appears far from being 

completed. The return of extinct species therefore often requires a continuation of these 

efforts, also outside nature reserves. With the increase of climatic extremes, this has become 

all the more urgent. 
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A second similarity between the restoration efforts for species and for areas is that the 

importance of management across gradients in the landscape: on the one hand in order to 

offer complete habitats for species and on the other hand to enable them to shift along with 

hydrological restoration and to better mitigate climatic extremes. 

 

Overall, the analysis of landscape-ecological characteristics of the habitats of threatened 

species in order to evaluate the potential for their return offers a useful approach for 

application to other species as well as in other landscape types. 

We see three reasons for an added value of a species-oriented perspective on the restoration 

of ecosystems: 

1. By examining an ecosystem from the ecology of a species, bottlenecks and qualities 

may become apparent that otherwise may remain overlooked. 

2. Compared to an approach via ‘habitat types’, mobile species such as insects demand 

a broader perspective with attention for gradients between ecotopes and for spatial 

cohesion at a landscape scale. 

3. In preparing the implementation of restoration measures, a combination of a 

landscape-ecological systems analysis (LESA) for ecosystem recovery with a 

landscape-ecological analysis regarding relict populations of threatened species offers 

the possibility to anticipate timely on potentially detrimental side effects. 

In principle, therefore, ecosystem restoration and the protection of threatened species can 

very well go together and, in the broader context of nature restoration, even reinforce each 

other. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Bij de uitvoering van herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit in Nederland overheerst van 

oudsher een systeemecologische benadering waarin de respons van de vegetatie centraal 

staat. Dat heeft voor zeldzame plantensoorten aantoonbaar succes gehad (Jansen et al., 

2010). Voor de bedreigde fauna is de aandacht weliswaar sterk toegenomen, maar blijft het 

herstel nog achter. In het natte zandlandschap is onder meer als antwoord daarop een 

overzicht gemaakt van de knelpunten voor het herstel van bedreigde soorten met 

aanbevelingen voor herstel in aanvulling op systeemgerichte herstelmaatregelen (Van 

Duinen et al., 2014). Enerzijds is daarbij aandacht gevraagd voor maatwerk bij inrichting en 

beheer in relatie tot het herstel van de ecologische gradiënten die voor veel soorten 

belangrijk zijn. Anderzijds is aangegeven dat het nodig is om systeemanalyses uit te voeren 

om knelpunten en kansen voor bedreigde soorten op te sporen. Op hoofdlijnen worden deze 

aanbevelingen in de beheerpraktijk ter harte genomen, maar de uitvoering van 

soortspecifieke systeemanalyses blijft achter. Daarbij rijst de vraag in welke mate 

systeemherstel voldoende kansen oplevert voor de terugkeer van specifieke bedreigde 

soorten uitpakt in gebieden waaruit ze eerder zijn verdwenen. Met de steeds duidelijker 

onderbouwde urgentie om de achteruitgang van insecten ook in Nederland te keren (Kleijn et 

al., 2018; Van Strien et al., 2019; Hallmann et al., 2020), ligt het voor de hand om ook in 

het kader van herstelbeheer bedreigde insectensoorten, c.q. dagvlinders en wilde bijen, een 

grotere prioriteit te geven. 

 

 

1.2 Probleemstelling 

Vooral in grotere natuurgebieden, waar de laatste decennia veel is gedaan aan 

systeemherstel, zou door verbetering van habitatkwaliteit een terugkeer van aldaar 

verdwenen bedreigde diersoorten verwacht mogen worden. Wanneer deze terugkeer niet 

plaatsvindt, kan de oorzaak primair gelegen zijn in (a) een onvoldoende herstel van 

habitatkwaliteit op de ruimtelijke schaal die de soort nodig heeft, rekening houdende met 

veranderingen onder invloed van m.n. klimaat en stikstofdepositie, of (b) een gebrek aan 

bronpopulaties in de omgeving of (c) een combinatie van beide (Cristofoli & Mahy, 2010; 

Wallis de Vries & Ens, 2010). Bij gebrek aan inzicht in de beperkende randvoorwaarden is 

het niet mogelijk om een goede herstelstrategie te formuleren waar de betreffende soorten 

baat bij hebben. Dat dit inzicht voor veel bedreigde soorten nog gebrekkig is, komt veelal 

omdat de soortspecifieke kennis niet goed in verband is gebracht met de 

landschapsecologische context waarin de soort een levensvatbare populatie kan opbouwen. 

Dit onderzoek pakt dit probleem aan de hand van vijf soorten uit het natte zandlandschap: 

drie soorten dagvlinders en twee soorten wilde bijen. Hiermee wordt beoogd een benadering 

te ontwikkelen om systeemherstel en bescherming van bedreigde soorten beter op elkaar te 

laten aansluiten. 

 

 

1.3 Onderzoeksvragen 

De hoofdvraag luidt: “Welke maatregelen zijn er nog nodig om succesvolle terugkeer of 

herkolonisatie mogelijk te maken van kenmerkende en bedreigde soorten in de grotere 

natuurgebieden in het natte zandlandschap?” 
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Deelvragen: 

1. In welke grote (herstelde) natuurgebieden in het natte zandlandschap hebben deze 

soorten van oudsher populaties gehad? 

2. Wordt in deze gebieden thans aan de randvoorwaarden voor habitatkwaliteit voor deze 

soorten voldaan? Zo nee, wat zijn de knelpunten in de habitatkwaliteit? Deze vraag hebben 

wij uitgesplitst in vijf deelvragen: 

a) Welke ecologische randvoorwaarden (ecologische bouwstenen) zorgen voor een 

geschikte leefomgeving of habitatkwaliteit? 

b) Waar in het landschap vinden deze soorten in intacte, zelfregulerende systemen een 

geschikte leefomgeving waarin alle ecologische bouwstenen aanwezig zijn? 

c) Zijn in de grote (herstelde) natuurgebieden deze ecologische bouwstenen allemaal 

aanwezig zodat een potentieel geschikt leefgebied ontstaat? 

d) Is het potentieel geschikt leefgebied duurzaam in stand te houden doordat het gebied 

landschapsecologisch optimaal functioneert of bevindt de populatie zich op een 

ongunstige landschapsecologische positie? 

e) Welke knelpunten treden op in het huidige en potentieel geschikte leefgebied van 

deze soorten op het gebied van habitatkwaliteit en landschapsecologisch 

functioneren? 

 

3. Welke maatregelen zijn er nodig om de beperkingen in habitatkwaliteit voor de soorten 

over een voldoende grote schaal op te heffen? Deze vraag hebben wij in twee deelvragen 

toegespitst: 

a) Welke maatregelen kunnen genomen worden om het systeemfunctioneren van de 

grote natuurgebieden zo optimaal mogelijk te herstellen zodat een duurzaam 

leefgebied ontstaat met voldoende ruimte om op gradiënten mee te bewegen? 

b) Welke aanvullende (beheer)maatregelen kunnen er genomen worden om beperkingen 

in habitatkwaliteit (ecologische bouwstenen) voor de soorten op te lossen? 

 

4. Voor welke soorten is in kansrijke gebieden door isolatie alleen door herintroductie een 

kansrijke optie voor terugkeer binnen afzienbare termijn? Voor het opstellen van de 

herstelstrategie kan aan deze vraag worden toegevoegd: aan welke randvoorwaarden moet 

worden voldaan om zo’n herintroductie te kunnen uitvoeren? 

 

 

1.4 Hoofdlijn van de aanpak 

Het in de volgende hoofstukken uitgewerkte onderzoek volgt een stapsgewijze aanpak om te 

komen tot een effectieve herstelstrategie voor de vijf geselecteerde bedreigde insecten in het 

natte zandlandschap. Deze benadering is breed toepasbaar, maar in het kader van het 

onderzoek is deze voor de betreffende aandachtsoorten uitgewerkt. 

De aanpak volgt twee convergerende lijnen (Figuur 1.1): die van de ecologie van de soort en 

die van de verspreiding van de soort. Beide lijnen convergeren naar het functioneren van een 

levensvatbare populatie van de soort op landschapsschaal. 

 

De eerste lijn gaat uit van bestaande kennis over de ecologie en mobiliteit van de soorten 

om op landschapsschaal het ecosysteem te typeren waar ze voorkomen. Aan de hand 

daarvan worden parameters opgesteld om de randvoorwaarden c.q. ecologische bouwstenen 

voor habitatkwaliteit te kunnen definiëren. 
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Figuur 1.1. Schematische weergave van de stapsgewijze aanpak van het onderzoek met de 
hoofdstukken waarin deze worden behandeld.  
Figure 1.1. Schematic representation of the stepwise study approach with the chapters in which these 
are treated. 

 

De tweede lijn brengt het historisch en actueel voorkomen in kaart om, in combinatie met de 

ecosystemen waar de soort van afhankelijk is, te komen tot een selectie van potentieel 

kansrijke gebieden, waarbij ook de ruimtelijke configuratie van potentieel leefgebied wordt 

meegenomen. Hieruit wordt het meest kansrijke gebied voor elke soort uitgekozen als case 

study voor nadere vaststelling van de habitatkwaliteit.  

 

De potentiële oppervlakte leefgebied en de habitatkwaliteit worden voor elk van de vijf 

soorten in het veld geschat aan de hand van de parameters voor habitatkwaliteit voor de 

soort. Hieruit volgen de geschiktheid van het gebied en de knelpunten voor terugkeer van de 

soort ten aanzien van zowel habitatkwaliteit als oppervlakte en isolatie. 

Voor elk van de mogelijke knelpunten worden oplossingen geformuleerd, die voor elke soort 

leidt tot een herstelstrategie. Deze kan uitmonden in een laatste stap van herintroductie, 

maar dit is niet noodzakelijkerwijs het geval wanneer hetzij isolatie geen onoverkomelijke 

hindernis vormt, hetzij dat het traject naar herstel van geschikt leefgebied dusdanig lang is 

dat herintroductie hooguit pas op langere termijn aan de orde is. 

 

 

1.5 Leeswijzer 

In Hoofdstuk 2 wordt aan de hand van literatuuronderzoek voor elke soort een ecologisch 

profiel geschetst. Dit leidt tot een definiëring van de habitatkwaliteit als handvat voor een 

beoordeling in het veld. 

 

In Hoofdstuk 3 werkt de kennis over het voorkomen van de soorten uit op gebiedsniveau. Dit 

leidt tot een keuze van voormalige leefgebieden waarvoor de kansen voor terugkeer in kaart 

worden gebracht. Dit gebeurt door een landschapsecologische analyse van het leefgebied 

van elke soort, waarbij steeds een vergelijking wordt gemaakt met referentiegebieden waar 

de soort nog voorkomt. De uitkomst van deze analyse is voor elk gebied de afbakening van 

een kansrijk zoekgebied dat in het veld nader is onderzocht. 

 

Hoofdstuk 4 behandelt het veldonderzoek dat voor elke soort heeft plaatsgevonden ter 

beoordeling van de habitatkwaliteit in de kansrijke gebieden. 

 

Hoofdstuk 5 combineert de uitkomsten van de landschapsecologische analyses en het 

veldwerk tot een overzicht van de knelpunten die de terugkeer van de soorten belemmeren. 

 

Hfst 4 

Hfst 5 Hfst 6 Hfst 2 

Hfst 3 
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Hoofdstuk 6 omschrijft voor elk studiegebied een herstelstrategie om deze knelpunten op te 

lossen en een herkolonisatie ervan door de geselecteerde soorten mogelijk moet maken. 

 

Hoofdstuk 7, ten slotte, geeft een conclusie met de belangrijkste bevindingen uit het 

onderzoek en aanbevelingen voor uitvoering van systeemherstel vanuit soortenperspectief.  
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2. Kennisoverzicht soorten 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een kennisoverzicht over de ecologie van de vijf doelsoorten om te 

komen tot een typering van de landschapsecologische positie van hun leefgebieden in 

intacte, zelfregulerende systemen op landschapsschaal. Voor elke doelsoort is een 

literatuurstudie verricht naar ecologische randvoorwaarden die ze stellen aan hun 

leefomgeving, dit noemen we hier de “ecologische bouwstenen” (naar de ‘resource-based 

habitat paradigm’ van Dennis et al., 2006). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om waardplanten, 

nectar/stuifmeelplanten, overwinteringsstrategie, voortplantingsbiotoop, vegetatiestructuur, 

microklimaat, etc. Per bouwsteen wordt een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving gegeven 

van de randvoorwaarden waaraan ze moeten voldoen om aan de juiste habitatkwaliteit te 

voldoen. Hiermee wordt antwoord gegeven op de kennisvraag 2a (“Welke ecologische 

randvoorwaarden (ecologische bouwstenen) zorgen voor een geschikte leefomgeving of 

habitatkwaliteit?”). 

Voor de literatuurstudie is via trefwoorden op de doelsoorten en ecosystemen waar zij 

voorkomen worden gezocht in internationale databases (Scopus, Web of Science, Google 

Scholar), maar ook in grijze literatuur van atlassen en rapporten en door het raadplegen van 

deskundigen in binnen- en buitenland. 

 

Vervolgens is vast te stellen waar in intacte, zelfregulerende ecosystemen deze specifieke 

combinatie van ecologische bouwstenen kan worden aangetroffen. Per soort wordt 

aangestuurd op een beschrijving van de optimale habitat op systeemniveau waarbij duidelijk 

omschreven wordt waar het leefgebied zich bevindt op de gradiënten in het landschap. Deze 

bevindingen worden onderbouwd met gegevens over het voorkomen van de doelsoorten in 

referentiegebieden in het buitenland. Met deze kennis wordt deelvraag 2b (“Waar in het 

landschap vinden deze soorten in intacte, zelfregulerende systemen een geschikte 

leefomgeving waarin alle ecologische bouwstenen aanwezig zijn?”) beantwoord en is het 

mogelijk een doorvertaling te maken naar de belangrijkste sturende (hydrologische) 

processen in deze ecosystemen die maken dat een geschikt leefgebied ontstaat. 

 

 

2.2 Gentiaanblauwtje – Phengaris alcon 

2.2.1 Voorkomen 

Het Gentiaanblauwtje kent een wijde Palearctische verspreiding over Europa tot in centraal 

Azië, maar binnen zijn areaal is het voorkomen zeer lokaal (Wynhoff, 1998). Nederland 

herbergt een belangrijk aandeel van de Europese populaties van de ondersoort ericae. In het 

Duitse laagland is het Gentiaanblauwtje vooral bekend van de Lüneburger Heide (Habel et 

al., 2007), in Vlaanderen is de (meta)populatie van de Zwarte Beek de grootste (Maes et al., 

2004; Vandenbroeck et al., 2017). 

Het Gentiaanblauwtje was een vrij algemene standvlinder van de zandgronden (Figuur 2.1). 

Daarnaast vloog de soort op enkele plaatsen in de duinen, in Zuid-Limburg en het 

veenweidegebied. Vanaf 1965 verslechterde de stand snel. Er verdwenen ongeveer vijf à zes 

populaties per jaar, en zo daalde de stand van bijna 160 populaties in 1990 naar 90 in 2000 

en ongeveer 40 in 2017 (Van Swaay, 2019). 
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Figuur 2.1. Voorkomen van het Gentiaanblauwtje in Nederland; waarnemingen uit de meest 

recente periode zijn op de voorgrond weergegeven.  

Figure 2.1. Distribution of the Alcon Blue butterfly Phengaris alcon in the Netherlands; observations 

from the most recent period are shown on the foreground. 

2.2.2 Biotoop 

In het natuurlijke landschap zal het Gentiaanblauwtje in het Noordwest-Europese laagland 

vooral te vinden zijn geweest op kwelplaatsen aan de rand van de hogere zandgronden, in 

de randzone van hoogvenen, langs veenstroompjes, in de verlandingszone van oligotrofe 

meren en in natuurlijke heiden en natte schraalgraslanden onder invloed van wilde grazers 

(zie Oostermeijer, 1996). Het leefgebied is te vinden op bodems met een voedselarm 

karakter die onder invloed staan van grondwater of een schijngrondwaterspiegel. Deze 

biotopen worden vooral gevonden in dekzandgebieden met natte laagten en de overgangen 

van hogere zandgronden naar beekdalen of veengebieden. De aanduiding ‘nat’ moet niet 

verkeerd worden begrepen: de leefgebieden staan ’s winters weliswaar geregeld plas-dras, in 

het groeiseizoen droogt de bovengrond oppervlakkig uit. Overstroming kan dan voor het 

Gentiaanblauwtje fataal zijn (Wallis de Vries, 2003). 

 

In het halfnatuurlijke landschap was de invloed van het landgebruik van essentieel belang 

voor het behoud van de leefgebieden van het Gentiaanblauwtje. Op de natte heide bestond 

dit vooral uit het steken van plaggen en beweiding door schapen en runderen. In 

blauwgraslanden werd doorgaans eenmaal per jaar laat in het seizoen gemaaid; van de 

Duitse middengebergten worden dergelijke ‘Streuwiesen’ nadrukkelijk als biotoop genoemd 

(Weidemann, 1995). Ook heischraal grasland werd hetzij laat gemaaid, hetzij extensief 

(na)beweid en soms gebrand. Het is van groot belang om zich te realiseren dat het vroegere 

landschap tal van gradiënten en overgangen bood waarin het Gentiaanblauwtje kon gedijen. 

Dergelijke overgangen van heidegebieden naar de iets voedselrijkere beekdalen zijn thans 

uiterst zeldzaam (Wallis de Vries, 2003). 
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Buiten Nederland is het Gentiaanblauwtje vooral een soort van schrale graslanden, voor 

zover er geschikte gentianen groeien. De populaties van de verschillende biotopen kunnen 

als ecotypen worden beschouwd, maar de genetische verschillen zijn beperkt tot enkele loci 

en geven dus geen aanleiding tot het onderscheiden in verschillende taxonomische groepen 

(Koubinová et al., 2017). In Duitsland (Baden-Würtemberg en Sachsen) wordt het leefgebied 

getypeerd als “Moorwiesen, Quellmoore und Flachmoore” met de waardplanten, waarbij de 

volgende plantengemeenschappen worden genoemd: Molinion caeruleae, Juncetum squarrosi 

(vochtig Nardion) en laagvenen van de Caricetalia fuscae (Ebert & Rennwald, 1991; 

Reinhardt et al., 2007). Daar biedt het voorkomen van enkele andere soorten gentianen, 

zoals kruisbladgentiaan (Gentiana cruciata) en Zijdeplantgentiaan (G. asclepiadaea), het 

Gentiaanblauwtje de mogelijkheid om geheel andere biotopen te benutten (Sielezniew & 

Stankiewicz, 2007). Op kalkgraslanden wordt vooral Kruisbladgentiaan benut; dit was tot 

1979 ook de waardplant van het Gentiaanblauwtje in de duinen van Meijendel. 

2.2.3 Levenswijze en microhabitat 

Het Gentiaanblauwtje heeft een complexe levenscyclus doordat de rups zowel van 

een waardplant, met name de Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe), als van 

waardmieren uit het genus Myrmica afhankelijk is (Wallis de Vries, 2003).  

 

De vlinders vliegen tussen begin juli en half augustus. Ze foerageren vooral op Gewone 

dophei en hebben een korte levensduur van meestal slechts enkele dagen. De vrouwtjes 

leggen in hun leven circa 50-100 eitjes (Vanreusel et al., 2000; Maes et al., 2004), hoewel 

het potentieel veel groter is (180-260; Bink, 1992). De eitjes worden afgezet op de 

ongeopende bloemen van de Klokjesgentiaan. Hierbij hebben ze een voorkeur voor de 

hoogst gelegen knoppen van forse gentianen die boven de vegetatie uitsteken (Küer & 

Fartmann, 2004; Van Dyck & Regniers, 2010; Wynhoff et al., 2015; Valdés & Ehrlén, 2018). 

De rupsen eten zich na circa 9 dagen een weg door de eiwand naar het vruchtbeginsel van 

de gentiaan. Hier verblijven de rupsen tussen 9 dagen en 3 weken, waarbij ze drie 

vervellingen doormaken. Door onderlinge voedselconcurrentie kan een enkele bloemknop 

slechts een beperkt aantal rupsen voortbrengen. 

 

Na het verlaten van de gentianenknop laat de rups zich op de grond vallen. Onder gunstige 

omstandigheden wordt de rups nu door een knoopmier van het genus Myrmica geadopteerd. 

De rupsen voltooien hun levenscyclus tot vlinder in het mierennest. In Nederland en 

Vlaanderen bestaan de waardmieren hoofdzakelijk uit Bossteekmier (M. ruginodis) en 

Moerassteekmier (M. scabrinodis), maar de Gewone steekmier (M. rubra) kan als 

alternatieve waardmier fungeren (Maes et al., 2004). De mierensoorten hebben een vrij 

brede ecologische amplitudo en zijn vrij algemeen. De dichtheid aan mierennesten wordt 

bevorderd door een goed ontwikkelde strooisellaag en een heterogene vegetatiestructuur, 

waarvoor een beheer van laat maaien bevorderlijk is (Grill et al., 2008). De kans dat een 

rups door mieren wordt meegenomen naar het nest hangt echter sterk af van de dichtheid 

aan mierennesten, omdat de mieren hoofdzakelijk foerageren binnen een afstand van 2-4 m 

van het nest. Op natte heide is de dichtheid aan mierennesten (2.8-20.0 per 100 m2; Maes 

et al., 2004) veel lager dan in nat schraalland (55 per 100 m2; Nowicki et al., 2009 en zie 

Grill et al, 2008) maar de locatie van eiafzet wordt meer door de plantkwaliteit dan door de 

aanwezigheid van mieren beïnvloed (Nowicki et al., 2005; Valdés & Ehrlén, 2018). Toch zijn 

er wel goede aanwijzingen dat de aanwezigheid van mieren in de keuze van eiafzet wordt 

meegenomen (Wynhoff et al., 2015; Valdés & Ehrlén, 2019). Het is daarmee aannemelijk dat 

naast de dichtheid en kwaliteit van de gentianen ook de mierendichtheid de draagkracht en 

dynamiek van een populatie Gentiaanblauwtjes bepaalt (Nowicki et al., 2009).  

 

De mobiliteit van de vlinders is beperkt. Zelden worden vlinders op meer dan enkele 

honderden meters van een vangstplaats teruggevangen (Maes et al., 2004; Van Dyck & 

Regniers, 2010). Uit genetisch onderzoek is uitwisseling over afstanden tot 3 km vastgesteld 

(Vandenbroeck et al., 2017). Zeker voor de korte termijn moeten afstanden groter dan 

enkele kilometers evenwel als een vrijwel onoverbrugbare barrière worden beschouwd. 
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2.2.4 Status en trend 

Rode Lijst 2019: Bedreigd (Van Swaay, 2019) 

IUCN Europa 2010: Least Concern (Van Swaay et al., 2010) 

‘Climate Risk’ Europa:  (HR) High climatic risk change (Settele et al. 2008) 

 

Het Gentiaanblauwtje plant zich in Nederland voort in 25 atlasblokken, wat leidt tot 

zeldzaamheidsklasse zeldzaam (zz). Sinds 1950 is de verspreiding afgenomen met 89% en 

de populatiegrootte is afgenomen met 98%, wat in beide gevallen leidt tot trendklasse zeer 

sterk afgenomen (ttt). De populatietrend sinds 1997 vertoont een aanhoudend sterke 

afname, met ca. 10% per jaar. 

Voor Nederland klimaatverandering op middellange termijn nog weinig verandering tot 

gevolg hebben en eerder een positieve dan een negatieve (Settele et al., 2008). 

Klimaatextremen van droogte en hevige neerslag vormen echter wel een bedreiging (Wallis 

de Vries & Oteman, 2019a). 

2.2.5 Bedreigingen 

De achteruitgang van deze soort heeft verschillende oorzaken (Van Swaay, 2019): 

• Veel leefgebied is verdwenen en overgebleven populaties liggen geïsoleerd. 

• De kwaliteit van het overgebleven leefgebied verslechtert door verdroging, verzuring en 

vermesting (Dorland et al., 2005). Herstelmaatregelen zijn voor terugkeer van de 

Klokjesgentiaan effectief gebleken, maar niet voor het Gentiaanblauwtje (Jansen et al., 

2010), waarschijnlijk door de grotere schaal van aanpak (≥40 ha; par. 2.7.1) die het 

Gentiaanblauwtje verlangt. 

• Door klimaatverandering treden vaker extremen op van droogte of juist inundatie. Beide 

vormen een bedreiging voor de jonge rupsen van het Gentiaanblauwtje (Wallis de Vries 

& Oteman, 2019a). Extreme neerslag in de zomermaanden kan (in combinatie met snel 

doorgevoerde vernattingsmaatregelen) leiden tot inundatie van het leefgebied in de 

zomer. Het risico daarvan is des te groter wanneer het leefgebied alleen over een smalle 

bandbreedte van de hoogtegradiënt aanwezig is. Hoewel bekend is dat de knoopmieren 

van zomerinundatie te lijden kunnen hebben is het ook mogelijk dat gentianen en 

knoopmieren de inundatie overleven, maar het Gentiaanblauwtje er wel door getroffen 

wordt omdat de cruciale fase van de overgang van klokjesgentiaan naar mierennest 

tijdens inundatie onmogelijk is. Bovendien belemmert en vertraagt langdurige inundatie 

de groei en ontwikkeling van de gentianen. Het effect van droogte is dat de bloei van 

gentianen wordt uitgesteld, waardoor er een mismatch kan ontstaan tussen de vliegtijd 

van de vlinders en de beschikbaarheid van gentianenknoppen voor de eiafzet (Wallis de 

Vries & Limpens, 2020). 

• Soms worden niet de juiste beheermaatregelen (vaak te grootschalig) uitgevoerd op de 

plaatsen waar de soort nog voorkomt. Door grootschalig plaggen, te snelle vernatting of 

te intensieve begrazing (dan wel verkeerde timing ervan) verdwijnt de vlinder. Dit is de 

laatste jaren overigens nauwelijks meer voorgekomen. 

 
 

2.3 Spiegeldikkopje – Heteropterus morpheus 

2.3.1 Voorkomen 

Het Spiegeldikkopje komt voor van West-Frankrijk tot Oost-Azië en van Zuid-Scandinavië tot 

Noord-Spanje en Midden-Italië (Bos et al., 2006). In Estland breidt het Spiegeldikkopje zijn 

areaal uit (Tiitsaar et al., 2019), wat eerder ook is geconstateerd in Sachsen (Reinhardt et 

al., 2007). Uit België is de soort sinds 1997 verdwenen van de laatst bekende vliegplaats in 

het Stramprooierbroek (Verstraeten, 1998). 
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De verspreiding in Nederland (Figuur 2.2) kent een merkwaardig verloop. In de 19e eeuw 

was het Spiegeldikkopje slechts bekend van enkele kwelgevoede beekdalmoerassen in de 

buurt van Apeldoorn: het Beekbergerwoud (waarnemingen vanaf 1838 tot rond 1850), 

landgoed ´de Brederite´ en de Empese en Tondense heide (Bos et al., 2006; Van Swaay & 

Poot, 2018). In deze omgeving is de soort ook in de periode tussen 1906-1923 gezien.  

 

De populatie in Gelderland is sinds 1996 verdwenen na het extreem droge jaar van 1995, 

waarin ook de populatie van het Stramprooierbroek werd gedecimeerd. Ook de populatie bij 

het Soerendonk’s Goor ging achteruit. Daar staat tegenover dat het Spiegeldikkopje zich 

goed handhaafde in het Weerterbos en verder uitbreidde in de Peel. De eerste bevestigde 

waarnemingen uit de Peel komen uit de Groote Peel (1973) en de Banen (1974) In de jaren 

tachtig nam het aantal plaatsen waar de soort in de Peel wordt gevonden toe. Omstreeks 

1990 kwam de soort in een elftal verschillende gebieden voor: de Empese en Tondense heide 

(vochtige heide en bos met kwelinvloed), het Weerterbos (open vochtig loofbos), in het Goor 

nabij Soerendonk (beekbegeleidend bos), de Groote Peel (gedegenereerd hoogveen) en 

diverse andere kleinere terreinen met vochtige bossen, ruigte en heide in de Peelregio: de 

Banen, de Zoom, Groote Moost, Heibloem, de Krang en Wijffelterbroek (Bos et al., 2006). De 

Deurnese Peel werd pas vanaf 1991 gekoloniseerd en de Mariapeel vanaf 1996. In die 

periode van expansie werden ook in enkele andere terreinen in de streek tijdelijk 

Spiegeldikkopjes waargenomen: ’t Zinkske, Grauwveen, Kruisvennen, Roeventerpeel, De 

Zoom en Zwarte Peel. Het laatst gekoloniseerde terrein was De Bult ten noordoosten van 

Deurne (2002). Rond het Beuven zijn vanaf 2002 geregeld Spiegeldikkopjes gezien, met een 

piek van waarnemingen in 2015, gevolgd door een sterke afname in 2016. De huidige 

populaties van enige omvang bevinden zich in het Weerterbos, de Groote Peel en Deurnese 

Peel/Mariapeel (Wallis de Vries, 2013; Van Swaay & Poot, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.2. Voorkomen van het Spiegeldikkopje in Nederland; waarnemingen uit de meest 

recente periode zijn op de voorgrond weergegeven.  

Figure 2.2. Distribution of the Large Chequered Skipper butterfly Heteropterus morpheus in the 

Netherlands; observations from the most recent period are shown on the foreground.  
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2.3.2 Biotoop 

Het Spiegeldikkopje leeft in vochtige tot natte grazige ruigten bij beekbegeleidende 

broekbossen of hakhoutbosjes en (gedegenereerde) hoogveengebieden. Het waterpeil is 

wisselend, maar staat ´s winters op of boven het maaiveld. Spiegeldikkopjes leven vooral bij 

ruigere vegetaties waarin zowel de waardplant als de nectarplanten groeien. Geschikte 

ruigten zijn vooral te vinden langs bosranden, bredere bospaden of in de luwte van struweel. 

Als daar Hennegras groeit is dat doorgaans de waardplant, anders Pijpenstrootje 

(Weidemann 1995; Bos et al., 2006; Renhardt et al., 2007). 

 

Weidemann (1995) beschrijft het Spiegeldikkopje voor het Noordduitse laagland als een 

soort van de overgangszone tussen hoogveen en aangrenzend elzenbroekbos. Dit zal ook de 

biotoop zijn geweest waar het Spiegeldikkopje rond 1850 in het Beekbergerwoud voorkwam. 

Weidemann (1995) noteert het Spiegeldikkopje ook steeds meer met een voorkeur voor 

gestoorde plekken aan hoogveenranden en natte heiden in ruilverkavelingsgebieden. 

In gedegenereerde hoogvenen liggen deze ruigten aan de randen van het gebied, op 

windluwe plaatsen langs paden of op plaatsen waar het veen verdroogt. Hier is de 

waardplant doorgaans Pijpenstrootje. Deze venen zijn (voorlopig) nog voldoende vochtig 

voor deze soort en door de verdroging mineraliseert het veen waardoor het voedselrijker 

wordt, zodat juist daar ruigere vegetaties kunnen groeien. Zo noteerden Van Duinen et al. 

(2006) in het Ahlen-Falkenberger Moor “De randen van het gebied zijn deels verdroogd, 

maar in de hoogveenkern ligt een nog fraaie veenkolk met hoogveenverlanding langs de 

randen. Veel Beenbreek gaf een aanwijzing van laterale waterbeweging. Opvallend was dat 

op plekken waar in Denemarken Eenarig wollegras domineerde – vooral onder en rond 

berkenbosjes in de randzone – nu Pijpenstrootje dominant was. Het Spiegeldikkopje 

profiteert daar waarschijnlijk van, maar verder is dit vermoedelijk toch een indicatie van 

verdroging en eutrofiëring.” Heinecke et al. (2013) melden een vergelijkbaar voorkomen in 

verdrogende hoogvenen rond Oldenburg. In overeenstemming hiermee breidde het 

Spiegeldikkopje in Noord- en Oost-Duitsland zijn areaal uit in de eerste fasen van 

hoogveenontginning rond 1950 (Bos et al., 2006; Reinhardt et al, 2007). 

 

Andere biotopen waar het Spiegeldikkopje wordt vermeld zijn kwelplekken in bosvenen en 

natte, beschut gelegen hooilanden met Pijpenstrootje en Magnocaricion-vegetatie 

(Weidemann 1995; Renhardt et al., 2007). In Estland worden met name ook beschutte, 

vochtige en matig voedselrijke kapvlakten in bossen benut op neutrale bodems (pH 4,7-6,5; 

Viljur et al., 2020); ook in zuidwest-Frankrijk worden vochtige open plekken en bosranden 

benut, al worden ook daar randen van venen en moerassen benut (Lafranchis et al., 2015). 

Dergelijke natte ruigten kunnen zich ook bevinden in overstromingsvlakten van de 

middenloop van rivieren. Voorbeelden zijn het Kampinos National Park langs de Wisła in 

Polen (Dziekańska & Sielezniew, 2008), de overstromingsvlakten langs de Morava op de 

grens van Oostenrijk en Slowakije (Kulfan et al, 1997) en het Lafnitztal in Oostenrijk 

(Strausz & Sáfián, 2014), waarbij er voor het Lafnitztal op gewezen wordt dat bij de 

hooilanden vooral degene met overstaande delen worden benut. 

2.3.3 Levenswijze en microhabitat 

De waardplanten van het Spiegeldikkopje zijn Hennegras en Pijpenstrootje; soms wordt 

Rietgras gebruikt en buiten Nederland zijn er ook meldingen dat Boskortsteel of Riet wordt 

gebruikt. De vlinders vliegen vooral tussen eind juni en eind juli. Eitjes worden uitsluitend 

afgezet op jonge, nog niet geheel volgroeide bladeren. De meeste eitjes worden in de vroege 

middag gelegd. Een vrouwtje dat op zoek is naar een geschikte afzetplaats, vliegt op minder 

dan een halve meter boven de vegetatie en landt af en toe op een blad van een waardplant. 

Indien ze het betreffende blad geschikt acht, loopt ze een klein stukje omlaag om aan de 

bovenzijde één, soms twee of drie, eitjes af te zetten (Raemakers & Van der Made, 1991). 
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De jonge rups eet eerst de eischaal op en kruipt vervolgens naar een jong blad. Daarvan 

wordt de top tot een kokertje samengesponnen waar de rups zich overdag in verschuilt. 

Aanvankelijk eet de rups van het bovenste deel van het kokertje, daarna eet hij van het 

eronder gelegen gedeelte. Als het blad op is, verhuist de rups naar een ander mals blad en 

bouwt opnieuw een kokertje. De rups blijft in het najaar lang actief en gaat pas eind oktober 

overwinteren. Doordat de rups pas laat gaat overwinteren, is het belangrijk dat de 

waardplant vanaf het voorjaar tot in de herfst groen blijft; dit is met name op vochtige 

plaatsen het geval, maar ook wel op verstoorde plekken, waar de waardplanten productiever 

zijn (Weidemann, 1995). De overwintering vindt plaats in een hibernaculum dat wordt 

gemaakt door diverse bladeren op 10 tot 50 cm hoogte samen te spinnen. De binnenzijde 

wordt met een spinsellaagje bekleed. Daarbij komt het voor dat, bijvoorbeeld bij 

overstroming, de rups het hibernaculum verlaat (Weidemann, 1995). 

 

In tegenstelling tot het Bont dikkopje, dat als volwassen rups overwintert, moet de rups van 

het Spiegeldikkopje in het voorjaar nog een flinke ontwikkeling doormaken. Pas eind april, 

begin mei verlaat de rups dit onderkomen. Dan spint hij wederom een kokertje aan de top 

van een grasspriet en verhuist als er geen eetbare delen meer aan de betreffende spriet 

zitten. Vanaf eind mei worden geen nieuwe kokertjes gemaakt en leeft de rups vrij op de 

plant. Voor de verpopping spint de rups twee draden over de breedte van een blad, kruipt 

hieronder en verpopt aldaar. Doordat de pop dikker is dan de rups, zit het blad strak om de 

pop (Raemakers & Van der Made, 1991; Bink, 1992). 

Vanaf half juni verschijnen de vlinders. De vrouwtjes zonnen meer dan de mannetjes en 

drinken geregeld nectar. Belangrijke nectarplanten zijn Grote kattenstaart, Kale jonker en 

braam en in mindere mate dophei (Tax, 1989; Wallis de Vries et al., 2012); de mannetjes 

komen ook wel af op vochtige minerale grond (Reinhardt et al., 2007; Lafranchis et al., 

2015). De mannetjes patrouilleren veel en vliegen daarbij met een kenmerkende 

‘huppelende’ vlucht op en neer langs bospaden of maken vluchten langs ruigten of boven 

meer open gebieden. Vrijwel alle passerende vlinders en veel andere soorten insecten 

worden achtervolgd. De dichtheid op de vliegplaatsen is doorgaans hoog tot zeer hoog, zo’n 

16 tot 260 individuen per ha. (Bink, 1992, Raemakers & Van der Made, 1991; Heinecke et 

al., 2013). 

 

Bink (1992) typeerde het Spiegeldikkopje honkvast, maar met het toenemende aantal 

waarnemingen is gebleken dat hij wel degelijk in staat is om over flinke afstanden te 

zwerven. In de Groote Peel is waargenomen hoe Spiegeldikkopjes binnen enkele minuten 

honderden meters over uitgestrekte velden Pijpenstrootje vlogen, zelfs bij harde wind. In de 

buurt van vliegplaatsen met veel individuen worden wel dieren tot op ruim vijf kilometer 

afstand gevonden in ongeschikt leefgebied (Raemakers & Van der Made, 1991). In 2005 

werd een zwerver gezien aan de rand van de Meinweg. De waarnemingen van het 

Bargerveen (1997) en Punthuizen (2000) zijn voorbeelden van individuen die een grote 

afstand hebben afgelegd, vermoedelijk vanuit Duitsland (mogelijk rond Oldenburg), want 

een nabijgelegen populatie is niet bekend. De waarnemingen van 1978 tot en met 1983 

langs de Overijsselse Vecht bij Arriën zijn een voorbeeld van een kortstondig geslaagde 

kolonisatie. Ook na 2000 zijn er vijf verspreide waarnemingen gedaan in Noord-Nederland.  

2.3.4 Status en trend 

Rode Lijst 2019: Kwetsbaar (Van Swaay, 2019) 

IUCN Europa 2010: Least Concern (Van Swaay et al., 2010) 

‘Climate Risk’ Europa:  (HR) High climatic risk change (Settele et al. 2008) 
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Het Spiegeldikkopje plant zich in Nederland voort in 15 atlasblokken, wat leidt tot de 

zeldzaamheidsklasse zeer zeldzaam (zzz). De verspreiding sinds 1950 is afgenomen met 

42%, wat leidt tot trendklasse matig afgenomen (t). Vanwege het ontbreken van 

betrouwbare gegevens over de populatiegrootte rond 1950 kan de achteruitgang in 

populatiegrootte niet worden geschat. De populatietrend vanaf 1992 vertoont een matige 

toename, maar met grote pieken en dalen. Na het verdwijnen van de vlinder uit Gelderland 

in 1996 was er een toename in de Peelregio tot de droge zomer van 2003, waarop bij een 

reeks van droge voorjaren een sterke achteruitgang volgde van meer dan 95% tot een 

dieptepunt in 2011. Vervolgens liepen de aantallen onder gunstiger omstandigheden weer op 

tot een piek in 2017, waarna de droogte van 2018-2019 opnieuw leiden tot een afname van 

meer dan 90%. 

De voorspellingen onder klimaatopwarming laten voor het Spiegeldikkopje in Noordwest-

Europa een uitbreiding zien (Settele et al., 2008), maar het klimaatmodel heeft slechts een 

matige verklarende waarde voor de verspreiding (AUC=0,75) en de negatieve invloed van 

droogte lijkt daarin te zijn onderschat. Wallis de Vries & Oteman (2019b) vonden voor het 

Nederlandse meetnet een significant negatief effect van de voorjaarstemperatuur (april-half 

juni) op de aantalsontwikkeling. 

2.3.5 Bedreigingen 

Belangrijke oorzaken van achteruitgang voor het Spiegeldikkopje zijn verdroging, in 

combinatie met het dichtgroeien van het leefgebied (Van Swaay, 2019). Alleen in het 

Weerterbos heeft het beheer, in nauwe samenwerking met een grote groep vrijwilligers, 

ervoor gezorgd dat het geschikt bleef voor het Spiegeldikkopje.  

Natte ruigte heeft bij het beheer weinig prioriteit, zodat de balans tussen dichtgroeien en te 

intensief beheer door bijvoorbeeld begrazing gemakkelijk in een voor het Spiegeldikkopje 

ongunstige ontwikkeling doorschiet. 

Bij herstel van gedegradeerde hoogvenen waar het Spiegeldikkopje voorkomt, dreigt de 

soort zijn leefgebied kwijt te raken wanneer er geen gradiënten naar het omringende 

landschap worden ontwikkeld (Van Duinen et al., 2014). 

 

2.4 Veenhooibeestje – Coenonympha tullia 

2.4.1 Voorkomen 

Het Veenhooibeestje komt voor in een gebied met Noord-Scandinavië als noordgrens en 

Midden-Frankrijk als zuidgrens. Dit verspreidingsgebied reikt van Ierland tot de Aziatische 

Oostkust. Ook in Noord-Amerika komt het Veenhooibeestje voor, maar deze tak is 

fylogenetisch afwijkend van de Palearctische (Kodandaramaiah & Wahlberg, 2009). In vrijwel 

heel Europa gaat de stand van de soort achteruit (Van Swaay & Warren, 1999).  

In de jaren 1980 was het Veenhooibeestje in Nederland nog een vrij zeldzame standvlinder 

(Figuur 2.3). Het vloog toen nog in een redelijk aantal in venen en veentjes in Drenthe, 

Overijssel, de Achterhoek en de Grote Peel. Inmiddels is het een uiterst zeldzame 

standvlinder die nog maar op drie plaatsen in of nabij Drenthe voorkomt. De grootste 

populaties leven in het Fochteloërveen en in de Boswachterijen Grolloo en Hooghalen (Van 

Swaay & Wallis de Vries, 2001; Wallis de Vries et al., 2006). Deze populaties zijn zich dankzij 

hydrologisch herstel aan het uitbreiden.  
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Figuur 2.3. Voorkomen van het Veenhooibeestje in Nederland; waarnemingen uit de meest 

recente periode zijn op de voorgrond weergegeven.  

Figure 2.3. Distribution of the Large Heath butterfly Coenonympha tullia in the Netherlands; 

observations from the most recent period are shown on the foreground. 

 

2.4.2 Biotoop 

Het Veenhooibeestje is een bewoner van natte heiden, moerassen en hoogvenen zoals die te 

vinden zijn in beekdalen, hoogveengebieden en vennen waar hoogveenvorming plaatsvindt. 

Deze vlinder komt vooral voor op licht verrijkte delen van hoogveen met een kleinschalig 

mozaïek van bulten en slenken. Deze plekken zijn vooral in de lagg-zone (randzone) van de 

hoogvenen te vinden. Het bult-slenk mozaïek van de recente vliegplaatsen vertoont vaak het 

karakter van de rompgemeenschap van Eenarig wollegras (Oxycocco-Sphagnetea), waarin 

onder invloed van verdroging pijpenstrootje tot dominantie komt (Wynhoff, 1998). Ook langs 

de randen van beekdalen en vennen zijn dergelijke minerotrofe venige plaatsen te vinden, 

waardoor het Veenhooibeestje tot voor kort de meest wijd verbreide veenvlinder in ons land 

was (Wynhoff, 1998). Weidemann (1995) beschrijft het Veenhooibeestje van hoogvenen, 

overgangsvenen en venige graslanden met wollegras en zeggen, in Duitsland te vinden van 

laaglandvenen tot hoogmontane venen in de middengebergten en de Alpen. In het 

Westerwald is het Veenhooibeestje uit kwelvenen bekend waar ook de blauwe vuurvlinder 

(en dus adderwortel) voorkomt. Ebert & Rennwald (1991) geven voor Baden-Würtemberg 

ook een gespreid voorkomen aan op hoogvenen en overgangsvenen (Sphagnion magellanici, 

Caricion lasiocarpae en Caricion davallianae) en voorts ontwaterd hoogveen, met onder meer 

aangrenzende Calthion-vegetatie als nectarbron voor de vlinders. Čelik & Vreš (2018) 

beschrijven het Veenhooibeestje van mesotrofe overgangsvenen aan de zuidgrens van zijn 

areaal in Slovenië. In Beieren wordt in het Murnauer Moos een breed scala aan typen venen 

door het Veenhooibeestje benut, maar met een opvallende voorkeur voor kalkmoerassen die 

laat worden gemaaid en deels ook licht beweid (Weking et al., 2013). Deze hoogmontane 

habitatconstellatie is echter niet representatief voor het leefgebied in het Noordwest-

Europese laagland. 
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2.4.3 Levenswijze en microhabitat 

De eerste vlinders van het Veenhooibeestje verschijnen in juni en de vliegtijd kan tot begin 

augustus doorlopen. De mannetjes bezetten geen territorium en vliegen veel. De vrouwtjes 

zijn minder actief. Zij vliegen slechts korte afstanden en verbergen zich vaak in de vegetatie. 

De nectarbehoefte van het Veenhooibeestje is door Bink (1992) als zeer gering ingeschat. 

Toch is de aanwezigheid van dophei in het leefgebied van de soort in ons klimaatgebied heel 

consistent en is het Veenhooibeestje ook geregeld foeragerend op dophei aangetroffen. De 

nectarbehoefte van het Veenhooibeestje is dus wellicht toch groter dan gedacht (zie ook 

Ebert & Rennwald, 1991; Weidemann, 1995; Dennis & Eales, 1997; Wallis de Vries et al., 

2006). 

Het vrouwtje zet de eitjes afzonderlijk af, meestal op dode, bruine bladeren aan de basis van 

een grote pol van de waardplant, in Noordwest-Europa vooral Eenarig wollegras (Eriophorum 

vaginatum). De rupsen overwinteren diep verscholen in de pol. De rupsen eten van de 

zachte toppen van de bladeren; wanneer het uiteinde van het blad in het voorjaar is 

afgestorven, wordt de top eerst afgeknaagd voordat aan de groene delen wordt begonnen. 

Wanneer de rupsen stoppen met eten en bij slecht weer trekken ze zich terug in het 

binnenste deel van de pol. (Bos et al., 2006). 

 

Eenarig wollegras heeft een dubbele functie in het leven van de rups van het 

Veenhooibeestje. Het biedt zowel voedsel als bescherming. De rupsen eten van de plant, en 

de dichte structuur van de wollegraspol biedt bescherming tegen slechte 

weersomstandigheden. Fluctuaties in temperatuur en waterstand worden hier gedempt (Joy 

& Pullin, 1997). Dergelijke horstvormige pollen van Eenarig wollegras zijn vooral te vinden 

bij een gemiddelde waterstand van 1 dm boven het maaiveld (wat voor het Veenhooibeestje 

uiteraard te hoog is) tot 3 dm onder het maaiveld met matige tot grote fluctuaties 

(> 3 dm), en in een oligomesotroof milieu. Deze condities zijn te vinden rond 

hoogveenmeren en -putten en op plaatselijk verdrogende hoogveenplateaus (Aggenbach & 

Jalink, 1998; De Vries, 2002). 

 

Buiten Nederland en het Verenigd Koninkrijk komt het Veenhooibeestje ook voor in 

overgangsvenen en blijken ook andere grasachtigen, zoals zeggen en veenpluis te worden 

benut (zie Bink, 1992; Weking et al., 2013; Čelik & Vreš, 2018). Dit lijkt vooral samen te 

hangen met een combinatie van aanbod, verminderd risico op overstromen en microklimaat. 

In overeenstemming met de door Joy & Pullin (1997) gevonden kwetsbaarheid van de jonge 

rupsen voor inundatie, vonden Čelik & Vreš (2018) ook in overgangsvenen eiafzet op hogere 

micromilieus, maar de rupsen konden er in het voorjaar wel foerageren op vooral 

Trichophorum alpinum en zeggen. Pijpenstrootje wordt ook wel gegeten, maar in de 

voorjaarsmaanden zijn de groene delen ervan op Nederlandse vindplaatsen nog diep 

weggestopt onder een pruik van oud, dood blad (Pronk, 2013). Daarmee bevinden ze zich in 

een dermate koel microklimaat dat ze voor de rupsen ongeschikt zijn om op te foerageren. 

 

Uit een Britse analyse kwam naar voren dat het voorkomen van het Veenhooibeestje zowel 

door de habitatkwaliteit als door oppervlakte en isolatie worden bepaald (Dennis & Eales, 

1997). De beperkte mobiliteit van het Veenhooibeestje lijkt een belangrijke belemmerende 

factor voor uitwisseling tussen populaties en (her)kolonisatie van leefgebied. 

2.4.4 Status en trend 

Rode Lijst 2019: Ernstig bedreigd (Van Swaay, 2019) 

IUCN Europa 2010: Vulnerable (Van Swaay et al., 2010) 

‘Climate Risk’ Europa:  (R) Climatic risk change (Settele et al. 2008) 

 

Het Veenhooibeestje plant zich in Nederland voort in 5 atlasblokken, wat leidt tot de 

zeldzaamheidsklasse zeer zeldzaam (zzz). Sinds 1950 is de verspreiding afgenomen met 

98%, wat leidt tot trendklasse zeer sterk afgenomen (ttt). De populatietrend vanaf 1992 

vertoont een matige toename, maar de laatste tien jaar is die omgeslagen in een matige 

afname (Van Swaay, 2019). 
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2.4.5 Bedreigingen 

Veel leefgebied van het Veenhooibeestje ging verloren door ontginning en ontwatering van 

venen en heidegebieden (Van Swaay, 2019). Vanaf de jaren 1960 kwam er een andere 

oorzaak bij: de vermesting van voedselarme heidevennen door atmosferische depositie, 

mest van omliggende terreinen en uitwerpselen van kokmeeuwkolonies. In de jaren 1990 

ging de achteruitgang voort en zijn populaties verdwenen door vermesting en verdroging die 

leidden tot verbossing, en soms door te snel uitgevoerde vernattingsmaatregelen (Wynhoff, 

1998; Van Duinen et al., 2014). Daarnaast waren veel leefgebieden te klein en te 

versnipperd. 

Hoewel klimaatverandering als een risico wordt beoordeeld (Settele et al., 2008), is dit risico 

niet als hoog beoordeeld en lijkt de dreiging van klimaatverandering in belangrijke mate 

gecompenseerd te kunnen worden door hydrologisch herstel (Franco et al., 2006; Wallis de 

Vries & Oteman, 2019a). 

 
 

2.5 Ericabij – Megachile analis 

2.5.1 Voorkomen 

De Ericabij komt voor in West Europa en de gematigde delen van Azië tot in Mongolië. In 

Europa vooral bekend van Noord- en West Europa, in centraal en Zuid-Europa uitsluitend 

bekend uit de bergen (Amiet et al., 2004; Müller, 2018; Peeters et al., 2012; Scheuchl & 

Willner, 2016; Westrich, 2018).  

In Nederland zijn er van oudsher waarnemingen bekend uit zowel de duinen als verspreid 

over de binnenlandse zandgronden (Figuur 2.4; Peeters et al., 2001; 2012). Tegenwoordig 

zijn er vooral nog enkele waarnemingen uit Drenthe en Overijssel (Bouwman et al., 2020; 

Peeters et al., 2001; Smit & Van Grunsven, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.4. Voorkomen van de Ericabij in Nederland; waarnemingen uit de meest recente 

periode zijn op de voorgrond weergegeven.  

Figure 2.4. Distribution of the leafcutter bee Megachile analis in the Netherlands; observations from the 

most recent period are shown on the foreground. 
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2.5.2 Biotoop 

In Nederland is de Ericabij uitsluitend bekend van natte heiden en hoogvenen op de hoge 

zandgronden en in de duinen (Peeters et al., 2001; 2012). Raemakers (2009) vond de 

Ericabij in de natte heide langs de Roode beek op de Brunssummerheide. Historische 

waarnemingen op drogere heideterreinen zullen dan ook vooral betrekking hebben op de 

natte delen van die terreinen. 

2.5.3 Levenswijze en microhabitat 

De Ericabij is een solitaire bij die vliegt tussen mei en september, met een piek rond eind 

juni-begin juli. Ze verzamelt haar stuifmeel, net als alle andere behangersbijen, in de lange 

dichte buikbeharing, de zogenaamde buikschuier. Het is een polylectische soort die beperkt 

lijkt tot drie plantenfamilies; heidefamilie (Ericaceae), klokjesfamilie (Campanulaceae) en 

vlinderbloemigen (Fabaceae). In Noord-Europa is vaak bloembezoek van Gewone dophei 

Erica tetralix vastgesteld, zo ook in Nederland (Alfken, 1913; Benno, 1952; Van der Zanden, 

1982). Hierbij is veelvuldig nectarroof vastgesteld (Haeseler 1980), waarbij de bijen de tong 

door een gat in de basis van de bloembodem steken om zo bij de nectar te komen. Hierbij 

wordt dus geen stuifmeel verzameld en worden de bloemen ook niet bevrucht. Recent 

onderzoek in de Alpen heeft aangetoond dat stuifmeel vooral wordt verzameld op klokjes 

(61%) en rolklaver Lotus (25%) (Müller, 2018). Hierbij werd het stuifmeel onderzocht dat 

daadwerkelijk verzameld was door de vrouwtjes. In de Alpen kon geen stuifmeel van dophei 

gevonden worden. Het gevonden stuifmeel kwam overeen met de observaties aan 

bloembezoek (Müller, 2018). Westrich (2018) noemt vooral Grasklokje Campanula 

rotundifolia en zowel Gewone rolklaver Lotus corniculatus als Moerasrolklaver L. uliginosus 

als waardplanten. Bequaert (1909) vond de Ericabij vooral op Gewone rolklaver op de 

Kalmthoutse heide in België.  

 

De Ericabij is een van de weinige behangersbijen die haar nest in de grond maakt, in plaats 

van gangen te gebruiken in hout, zoals de meeste behangersbijen. Romasenko (1989) meldt 

dat de nesten zich bevinden in zandig leem en steenachtige klei. De nesten worden zelf 

gegraven in kale bodems waarbij de gang parallel loopt aan het oppervlak. De nestgangen 

zijn relatief kort en bestaan uit twee tot vijf cellen, die bekleed worden met afwisselend 

berkenbast en stukjes blad van berk, eik en mogelijk wilg. Na voltooiing wordt de nestgang 

afgesloten met stukjes klei, zand of stukjes blad en bast (Romasenko, 1989).  

Scheuchl & Willner (2016) melden dat de soort ook gebruik kan maken van bestaande holten 
in de grond of onder stenen.  

 

Als nestparasiet wordt Heidekegelbij Coelioxys conica (= C. quadridentata) vermoed (Van de 

Nieuwegiesen, 1997). Dit is overgenomen door Scheuchl & Willner (2016) maar Westrich 

(2018) meldt dat de parasiet nog onbekend is.  

2.5.4 Status en trend 

IUCN:   Data deficient (Nieto et al., 2014) 

Rode Lijst: Ernstig bedreigd (Reemer, 2018) 

 

In Nederland is de Ericabij een zeer zeldzame soort met waarnemingen uit slechts 5 

atlasblokken in de periode 2002-2016 en een zeer sterke afname van 82% (Reemer, 2018). 

Ook in Duitsland is het een zeer zeldzame soort met slechts één recente waarneming uit 

1998 in Nordrhein-Westfalen (Bleidorn et al., 2008; Scheuchl & Willner, 2016; Westrich, 

2018). In België is de Ericabij zeer zeldzaam en staat als critically endangered op de Rode 

lijst (Drossart et al. 2019). Er zijn slechts twee populaties bekend van na 2000, waaronder  

in Vlaanderen op de Kalmthoutse Heide (waarnemingen.be). In Engeland komt de soort niet 

voor (Else & Edwards, 2018). De soort staat als ‘data deficient’ in Europa vanwege de 

zeldzaamheid, waardoor de soort niet op de Europese Rode Lijst staat (Nieto et al., 2014). 

2.5.5 Bedreigingen 

Zeer vermoedelijk heeft de Ericabij zeer sterk te lijden onder de achteruitgang van 

hoogvenen en natte heiden. Hierbij speelt vermoedelijk een gebrek aan geschikte 
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nestelplekken in de vorm van kaal zand een belangrijke rol. Nesten worden vrij ondiep in 

kaal zand aangebracht. Anderzijds zal ook de bloemarmoede in veel van deze terreinen een 

grote bijdrage leveren aan de achteruitgang. Uit het onderzoek in de Alpen bleek dat de 

stuifmeellading van de vrouwtjes voor meer dan 85% bestond uit klokjes en rolklaver 

(Müller, 2018). 

 

2.6 Heidehommel – Bombus humilis 

2.6.1 Voorkomen 

De Heidehommel komt voor in Europa en de gematigde delen van Azië tot aan de Stille 

Oceaan. In Europa bekend van Midden Scandinavië tot Noordwest Spanje en van Engeland 

tot in Rusland (Peeters et al., 2012; Rasmont et al., 2015). In Nederland kwam de 

Heidehommel vroeger verspreid voor op natte heideterreinen en hoogvenen in het 

binnenland, Zuid-Limburg en de Waddeneilanden (Figuur 2.5; Peeters et al., 2012; 

Speelman, 2020). Tegenwoordig is de soort geheel beperkt tot natte heideterreinen en 

hoogvenen, met een duidelijk zwaartepunt in Drenthe, met waarnemingen in het 

aangrenzende Friesland en een geïsoleerde populatie in Overijssel (Speelman, 2020). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figuur 2.5. Voorkomen van de Heidehommel in Nederland; waarnemingen uit de meest 
recente periode zijn op de voorgrond weergegeven. 
Figure 2.5. Distribution of the Brown-banded carder bee Bombus humilis in the Netherlands; 
observations from the most recent period are shown on the foreground. 

 

2.6.2 Biotoop 

In Nederland is de Heidehommel tegenwoordig uitsluitend bekend van natte heiden en 

hoogvenen (Peeters et al., 2012; Smit & van der Meer, 2016; Speelman, 2020). Deze 

biotoop wijkt af van die in het buitenland, waar ze ook op kalkrijk grasland en op bloemrijke 

graslanden worden gevonden, ook in agrarisch gebied (Folschweiller et al. 2020; Gammans 

et al., 2018; Goulson & Darvill, 2003; Goulson, 2003). In Nederland zijn er ook oude 

waarnemingen uit Zuid-Limburg, vermoedelijk komt de biotoop van deze populaties beter 

overeen met de situatie in het buitenland. Het vermoeden bestaat dat de huidige biotoop, 
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uitgestrekte natte heiden en hoogvenen (maar ook grotere kalkgraslanden), deels te maken 

heeft met het ontbreken van voldoende waardplanten in het vroege voorjaar (maart-april). 

Hierdoor mijden de algemenere hommelsoorten die vroeger in het jaar tevoorschijn komen 

deze gebieden, terwijl de Heidehommel hier minder last van heeft omdat deze pas eind april 

of begin mei tevoorschijn komt (Speelman, 2020). 

2.6.3 Levenswijze en microhabitat 

De Heidehommel is een sociale bij die kleine kolonies vormt. Hij vliegt tussen eind april en 

eind september. Hommels zijn over het algemeen noodgedwongen opportunistisch in hun 

keuze aan waardplanten omdat ze een sociale structuur hebben waarbij een nest opgebouwd 

wordt en ze voor een lange periode afhankelijk zijn van bloeiende planten (Goulson, 2003; 

Peeters et al., 2012; Sladen, 1912). De Heidehommel daarentegen heeft een beperkter 

spectrum aan waardplanten dan de meeste andere hommels (Klein & Raemakers, 2008; 

Goulson & Darvill, 2003). In Engeland was bloembezoek onderzocht voor de Heidehommel 

op het militair oefenterrein Salisbury Plains, een uitgestrekt kalkgrasland (Goulson & Darvill, 

2003). Hierbij is geen analyse van het verzamelde stuifmeel van de hommels onderzocht, 

maar is in het veld gekeken wat de dieren aan het doen waren: nectar drinken of stuifmeel 

verzamelen; dit is minder accuraat dan daadwerkelijk het stuifmeel onderzoeken maar geeft 

toch een goede indicatie. Zij vonden een nadrukkelijke voorkeur voor vlinderbloemigen (25 

van de 27 bezoeken), met name Rode klaver, Gewone rolklaver en Esparcette (Goulson & 

Darvill, 2003). In Devon en Cornwall, England werden naast Rode klaver ook dophei, Betonie 

en Zwart knoopkruid als frequent bezochte planten waargenomen, waarbij het merendeel 

van de individuen op zwart knoopkruid mannetjes waren die dus geen stuifmeel verzamelden 

maar uitsluitend nectar dronken (Saunders 2008). In België wordt naast klaver ook 

Slangenkruid genoemd (Folschweiller et al. 2020). Klein & Raemakers (2008) vonden in hun 

stuifmeelanalyse naast Rode klaver en rolklaver ook een groot aandeel aan dophei in de 

Nederlandse populaties van voor 1950. Speelman (2020) heeft de stuifmeelladingen en 

bloembezoek van Heidehommels van twee verschillende populaties onderzocht: Bargerveen 

en Dwingelderveld. Hieruit bleek dat dophei een belangrijk aandeel inneemt; voor beide 

populaties samen 43% (34% Dwingelderveld, 52% Bargerveen). In augustus blijkt Struikhei 

ook een belangrijk deel uit te maken van de stuifmeellading: 36% (Dwingelderveld) en 42% 

(Bargerveen). Daarnaast zijn er opvallende verschillen, in het Dwingelderveld was rolklaver 

ook een belangrijke stuifmeelbron met 29%, terwijl die afwezig was in het Bargerveen. 

Omgekeerd werd in het Bargerveen een flink aandeel aan Tormentil gevonden: 20% (19% in 

juli en 20% in augustus), terwijl deze geheel afwezig was in het Dwingelderveld. Beide 

plantensoorten komen overigens wel in beide gebieden voor, waardoor het verschil moeilijk 

te duiden is. Het onderzoek van Speelman (2020) heeft zich beperkt tot de zomermaanden 

wanneer er veel werksters actief zijn en de nieuwe koninginnen en mannen uitkomen. Het 

zou goed zijn te kijken welke potentiële stuifmeelbronnen er eerder in het jaar voorhanden 

zijn wanneer de koninginnen uit winterslaap komen, zeker omdat dit steeds vroeger lijkt te 

gebeuren. Sladen (1912) geeft voor Engeland op dat de koninginnen pas in juni tevoorschijn 

komen, en Peeters et al. (2001) geven mei op, terwijl tijdens de inventarisatie van het 

Dwingelderveld in 2016 de eerste koninginnen al eind april werden aangetroffen (Smit & Van 

der Meer, 2016). 

 

De Heidehommel behoort tot een kleine groep hommels die bovengronds nestelen en deze 

zelf maken met behulp van plantenmateriaal en mos. In het Engels worden ze ‘carder bees’ 

genoemd (kaarde-hommels of wolkam-hommels). Het nest wordt meestal op de grond in 

dichte vegetatie of onder bijvoorbeeld een graspol gemaakt. Het bestaat uit een bal mos en 

plantenmateriaal met daarbinnen een holte waarin een klomp van slordig tegen elkaar aan 

geplakte broedcellen bevindt. Het feit dat de nesten zich bovengronds bevinden, in 

tegenstelling tot de meeste andere hommels, zorgt er mogelijk voor dat ze minder gevoelig 

zijn voor relatief hoge grondwaterstanden (of op kalkgraslanden beperkt worden door 

ondiepe bodems). Hoffer (1882-1883) meldt de gewone koekoekshommel Bombus 

campestris als nestparasiet van de Heidehommel. Daarnaast zijn er enkele blaaskopvliegen 

die parasiteren op Heidehommels, twee algemene soorten die parasiteren op verschillende 
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soorten hommels: Gewoon knuppeltje Physocephala rufipes en Roestbruine kromlijf Sicus 

ferrugineus (De Meijere, 1904; Schmid-Hempel et al., 1990; Schmid-Hempel & Stauffer, 

1998). Daarnaast vermoeden Smit & Van der Meer (2016) dat het Zwart knuppeltje 

Physocephala nigra (Diptera: Conopidae) eveneens parasiteert op Heidehommels. Beide 

soorten zijn gelijktijdig in het Dwingelderveld aangetroffen en de verspreiding van de 

blaaskopvlieg vertoont een opvallende overeenkomst met de Heidehommel, zo werd het 

Zwart knuppeltje al enkele malen in het Fochteloërveen aangetroffen de afgelopen jaren en 

in 2019 is de Heidehommel hier ook eindelijk aangetroffen (Smit et al., 2019; Speelman, 

2020).  

De afwezigheid van de Heidehommel op veel eilanden binnen zijn verspreidingsgebied 

suggereert dat de mobiliteit van de soort beperkt is (Rasmont et al., 2015). 

2.6.4 Status en trend 

IUCN:    Least concern (Nieto et al., 2014) 

Rode Lijst:   Ernstig bedreigd (Reemer, 2018) 

‘Climate Risk’ Europa: (HHR) Very high climatic risk change (Rasmont et al., 2015) 

 

In Nederland is de Heidehommel een zeer zeldzame soort en kent een zeer sterke afname in 

verspreiding van 87% ten opzicht van de periode voor 1950 (Reemer 2018). Ook in de ons 

omringende landen is het een zeldzame soort (Drossart et al. 2019, Folschweiller et al. 2020; 

Gammans et al. 2018, Westrich 2018). Intensief onderzoek in 2019 in Nederland heeft 

uitgewezen dat de Heidehommel niet slechts beperkt blijkt tot het Dwingelderveld en het 

Bargerveen, maar dat er nog enkele kleinere aanvullende populaties aanwezig zijn in de 

provincie en dat in het Fochteloërveen een redelijke populatie aanwezig is in zowel het 

Drentse en Friese deel (Speelman 2020). Daarnaast is er nog een geïsoleerde populatie in 

Overijssel aangetroffen (Kos 2019). In Zuid-Limburg is in 2020 voor het eerst sinds 53 jaar 

weer een enkel exemplaar waargenomen, het is echter onduidelijk of hier sprake is van een 

populatie. Ondanks deze schijnbare uitbreiding blijft het een zeldzame soort met een geringe 

verspreiding die vroeger beduidend wijder verspreid was. Ondanks een grote achteruitgang 

op lokaal niveau is de soort op Europese schaal niet bedreigd en staat dus in de categorie 

Least Concern op de Europese Rode Lijst (Nieto et al. 2014). Rasmont et al. (2015) 

voorspellen echter dat de Heidehommel zeer gevoelig is voor klimaatverandering met een 

voorspelde afname van meer dan 85% in het jaar 2100 van de hokken die nu geschikt zijn; 

vooral leefgebied in het laagland dreigt te verdwijnen. Daarbij past de kanttekening dat het 

klimaatmodel maar een beperkte verklarende waarde voor de verspreiding bood 

(AUC=0.75). Soroye et al. (2020) berekenen eveneens dat klimaatverandering nu al een 

belangrijke rol speelt bij de achteruitgang van hommels zowel in Europa als Noord-Amerika, 

en dat met name de hete zomers ervoor zorgen dat soorten lokaal uitsterven en dat nieuwe 

gebieden moeilijker gekoloniseerd worden. 

2.6.5 Bedreigingen 

In diverse landen is een sterke achteruitgang geconstateerd (Drossart et al. 2019, 

Folschweiller et al. 2020; Gammans et al. 2018, Westrich 2018), zo ook in Nederland 

(Reemer 2018). De biotoop is in Nederland afwijkend van veel andere landen en mogelijk 

zijn de factoren die bij deze achteruitgang een rol spelen dan ook deels anders dan in de ons 

omringende landen. Vermoedelijk is echter de sterke afname aan bloemen in het veld een 

belangrijke gemene deler, onafhankelijk van de biotoop. In Engeland is een sterke voorkeur 

voor vlinderbloemigen geconstateerd (Goulson & Darvill 2003), waaronder rolklaver. Ook in 

Nederland is het belang van onder andere rolklaver vastgesteld (Klein & Raemakers 2008, 

Speelman 2020). Op natte heideterreinen en hoogvenen is Moeras- of Gewone rolklaver een 

soort die in de omgeving thuishoort, maar die op veel terreinen ontbreekt of slechts in 

beperkte mate aanwezig is (Bouwman et al. 2020). Daarnaast is sowieso het aanbod aan 

bloeiende planten sterk achteruit gegaan op heiden en hoogvenen, terwijl het juist van groot 

belang is dat er vanaf half april tot in september voldoende bloeiende planten aanwezig zijn. 

Verder is klimaatverandering mogelijk op termijn een probleem voor de Heidehommel 

(Rasmont et al. 2015, Soroye et al. 2020). 
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2.7 Indicatoren voor habitatkwaliteit en oppervlakte 

Uit het voorafgaande kennisoverzicht zijn hieronder indicatoren voor habitatkwaliteit afgeleid 

en samengevat. Deze bieden handvatten om volgens de principes van ‘resource-based’ 

habitatbeschrijving (Dennis et al., 2006) de aanwezigheid van de essentiële ecologische 

condities en bouwstenen voor de soorten in het terrein te kunnen vaststellen. Volgens deze 

benadering moeten alle benodigde condities en bouwstenen zich binnen de actieradius van 

een enkel individu bevinden. De hieronder aangegeven oppervlakten van benodigd 

leefgebied omvatten dus niet alleen optimaal voortplantingsgebied, maar ook eventueel 

tussenliggende ongeschikte delen die moeten worden overbrugd. Voor de drie vlindersoorten 

zijn de indicatoren het beste onderbouwd door eerder onderzoek. Voor de bijen hebben ze bij 

gebrek daaraan een meer kwalitatief karakter. 

2.7.1 Gentiaanblauwtje  

De aanwezigheid van het Gentiaanblauwtje hangt samen met de 

volgende indicatoren (Wallis de Vries et al., 2000; Wallis de Vries, 

2004; Habel et al., 2007; Wallis de Vries & Limpens, 2020): 

• Voldoende waardplanten, klokjesgentiaan, minimaal 10 

reproductieve planten per 100 m2; ook verjonging in de 

vorm van kiem- of vegetatieve planten moet aanwezig zijn 

en deze is afhankelijk van voldoende buffering tegen 

verzuring (Dorland et al., 2005). 

• Variatie in vegetatiestructuur, met enerzijds polstructuren in een niet te ruige 

vegetatie voor nestgelegenheid en geschikt microklimaat voor de waardmieren en 

anderzijds open plekjes voor verjonging van klokjesgentianen en een bodem met 

voldoende vochthoudend vermogen voor een goede ontwikkeling van de 

waardplanten met meer dan twee knoppen per bloeistengel 

• Voldoende nectaraanbod, met een matige bedekking van Gewone dophei (5-50%) 

• Voldoende waardmieren: grenswaarden zijn hiervoor niet goed bekend, maar een 

presentie van minimaal 40% over alle drie soorten waardmieren vormt een ruwe 

indicatie bij bemonstering met buisjes vruchtenwijn (Wallis de Vries et al., 2019) 

• Indicatieve plantensoorten: Veenbies (Trichophorum cespitosum) is een positieve 

indicator voor aanwezigheid van het Gentiaanblauwtje, Knolrus (Juncus bulbosus) 

een negatieve 

• Aanwezigheid van gradiënten in vocht en reliëf 

• Voldoende oppervlakte leefgebied, minimaal 0,5 ha voor een lokale populatie, maar 

populatievlakken met een oppervlakte van minder dan 7 ha zijn al significant vaker 

verlaten dan grotere vlakken (Wallis de Vries & Oteman, 2019a). De minimale 

oppervlakte voor een populatie van 1000 paartjes is door Wallis de Vries (2006) op 

basis van waargenomen dichtheden en levensduur geschat op 12 ha. 

• Robuustheid op landschapsschaal, heidegebieden van minimaal 40 ha.  

2.7.2 Spiegeldikkopje  

Aan het Spiegeldikkopje is, in tegenstelling tot Gentiaanblauwtje en 

Veenhooibeestje, nooit uitgebreid autecologsch onderzoek verricht. 

Op basis van kennis over biotoop en levenscyclus kan echter wel een 

goede indicatie voor geschikte habitatkwaliteit worden gegeven: 

• Spiegeldikkopjes leven vooral in ruige vegetatie waarin zowel 

de waardplant als de nectarplanten groeien. Geschikte 

ruigten zijn vooral te vinden langs bosranden, bredere 

bospaden of in de luwte van struweel. Als daar Hennegras 

groeit is dat doorgaans de geprefereerde waardplant, anders 

Pijpenstrootje. 

• Nectarplanten als braam, Kale jonker, Grote kattenstaart en in mindere mate 

Gewone dophei worden veel bezocht. 
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• Enige mate van beschutting door bomen, struiken of een aangrenzende bosrand is in 

alle gevallen aanwezig. Tegelijkertijd is een warm microklimaat nodig, zodat er 

voldoende zonlicht moet doordringen. Open plekken moeten dus van voldoende 

omvang zijn (doorsnee minimaal ca. 50 m). 

• Het waterpeil is wisselend, maar staat ‘s winters op of boven het maaiveld en moet 

niet al te ver wegzakken. Voorjaarsdroogte blijkt funest te zijn omdat de rupsen dan 

nog een groeispurt doormaken. 

• Doordat de rups pas eind oktober gaat overwinteren, is het belangrijk dat de 

waardplant vanaf het voorjaar tot in de herfst groen blijft; dit is met name op 

vochtige plaatsen met kwel het geval, maar ook wel op verstoorde plekken. 

• De rupsen van het Spiegeldikkopje overwinteren hoog in de vegetatie en zijn daarom 

afhankelijk van overstaande vegetatie en kwetsbaar voor maaien en begrazing. 

• Het Spiegeldikkopje is in tegenstelling tot veel andere habitatspecialisten in staat 

gebleken om zich succesvol te verspreiden en nieuwe leefgebieden te koloniseren 

over afstanden tot meer dan 5 km, maar bij afstanden van tientallen kilometers lijkt 

de kans op succesvolle kolonisatie miniem. 

• Onder goede omstandigheden lijken populaties in gebieden met een omvang van 

meer dan 70 ha redelijk duurzaam (Wallis de Vries & Oteman, 2019b). De minimale 

oppervlakte voor een populatie van 1000 paartjes is door Wallis de Vries (2006) op 

basis van waargenomen dichtheden en levensduur geschat op 49 ha. 

2.7.3 Veenhooibeestje  

Randvoorwaarden voor de habitatkwaliteit voor het 

Veenhooibeestje zijn gekwantificeerd op basis van 421 

vegetatieopnamen in actuele en verlaten leefgebieden in Nederland 

(De Vries, 2002; Wallis de Vries, 2005). Deze randvoorwaarden 

zijn getoetst en bevestigd in buitenlandse referentiegebieden 

(Dennis & Eales, 1997; Wallis de Vries et al., 2006). Daaruit zijn 

indicatoren voor een goede habitatkwaliteit als volgt samen te 

vatten: 

• voldoende waardplanten voor de rups, Eenarig wollegras 

(≥ 1% bedekking), met polvormige groeiwijze voor beschutting en overleving van 

inundatieperioden 

• voldoende nectarplanten, Gewone dophei (bedekking 10 – 40%) 

• een over het geheel redelijk stabiele waterhuishouding die tot uiting komt in de 

aanwezigheid van soorten van hoogveenbulten: Lavendelhei, Kleine veenbes en 

Sphagnum magellanicum of S. rubellum 

• kleinschalige heterogeniteit in vochtcondities als buffer tegen inundatierisico: 

aanwezigheid van zowel Struikhei (5 – 70% bedekking) als Veenpluis 

• afwezigheid van indicatoren van verdroging (bedekking Pijpenstrootje ≤ 30%) en 

eutrofiëring (Pitrus) 

 

Uit het werk van Dennis & Eales (1997) kunnen op basis van een 50% kans op voorkomen 

voorts criteria voor een voldoende oppervlakte van en verbinding tussen leefgebieden voor 

het Veenhooibeestje worden afgeleid: 

• ondergrens voor de oppervlakte geschikt leefgebied van een geïsoleerd gebied: 10 

ha (in overeenstemming met Wallis de Vries & Oteman, 2019a). De minimale 

oppervlakte voor een populatie van 1000 paartjes is door Wallis de Vries (2006) op 

basis van waargenomen dichtheden en levensduur geschat op 21 ha. 

• ondergrens voor de oppervlakte geschikt leefgebied in een populatienetwerk: 1 ha 

• acceptabele onderlinge afstanden in een populatienetwerk: 0,5–1 km 

• van isolatie is sprake bij afstanden van 5–10 km tussen leefgebieden 
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2.7.4 Ericabij  

Over de Ericabij is van de vijf aandachtsoorten het minste bekend. 

Niettemin kunnen op basis van het literatuuroverzicht de volgende – 

kwalitatieve en nader te toetsen – indicatoren voor goede 

habitatkwaliteit opgesteld: 

• Goed ontwikkelde natte heide 

• Aanwezigheid van Gewone dophei als stuifmeelbron 

• Aanwezigheid van Grasklokje en (Moeras- of Gewone) 

rolklaver als voedselplanten; deze soorten wijzen op het 

belang van enige buffering in de bodem (heischrale 

vegetatie), dan wel habitatheterogeniteit op mesoschaal, met 

bijvoorbeeld droge of natte schraallanden in de naaste omgeving van de natte heide 

• Kale plekken voor nestelgelegenheid; dit vereist variatie in vegetatiestructuur en of 

microreliëf en impliceert dat een sterke mate van vergrassing een negatieve factor is. 

• Aanwezigheid van berk, eik en of wilg voor nestmateriaal als berkenbast of blad. 

• Er is niets bekend over een minimale oppervlakte voor een duurzame populatie van 

de Ericabij. Sommige gespecialiseerde bijensoorten kunnen in zeer kleine lokale 

populaties voorkomen (Müller et al. 2006). Voor een duurzaam behoud van de 

metapopulaties is het dan wel van belang dat er naast deze kleine lokale populaties 

ook grotere populaties aanwezig, waarbij de grootte van de populaties en de neiging 

tot verspreiden van grote invloed zijn (Hanski et al. 1996). Feit is dat de Ericabij in 

relatief kleine gebieden voorkomt zoals Punthuizen of het Boetelerveld, of deze 

populaties ook duurzaam zijn is niet bekend. Op het Holtingerveld lijkt een goede 

populatie aanwezig op een oppervlakte van zo’n 45 ha. 

 

2.7.5 Heidehommel  

Voor de Heidehommel is de ecologische kennis beter aanwezig dan 

voor de Ericabij. De onderstaande indicatoren voor goede 

habitatkwaliteit worden in het veld nader getoetst: 

• Grote gebieden met natte heide en hoogveen; ook vanuit 

de klimaatmodellen wordt verwacht dat de Heidehommel 

kwetsbaar is voor droogte 

• Geringe concurrentie van andere hommels door ontbreken 

van vroeg bloeiende nectar- en stuifmeelbronnen (periode 

april-mei), m.n. klaverachtigen, Hondsdraf, sommige 

distels  

• Goed ontwikkelde strooisellaag en vegetatiestructuur (pollen) voor 

nestelgelegenheid; dit geeft aan dat pioniermilieus en plagplekken ongeschikt zijn. 

• Behalve dophei ook voldoende bloemenaanbod van klaverachtigen (w.o. rolklaver), 

klokjes of Tormentil; dit wijst op gevoeligheid voor vergrassing en verzuring. 

• In de zomer is ook voldoende aanbod van andere stuifmeelbronnen van belang, 

vooral distelachtigen of knoopkruiden zijn in trek bij mannetjes.  

• De minimaal benodigde oppervlakte leefgebied is voor de heidehommel niet eerder 

vastgelegd. Voor twee nauwverwante soorten zijn wel gemeten dichtheden bekend. 

Voor de akkerhommel Bombus pascuorum zijn dat (in kolonies per km2): 68 (Knight 

et al. 2005), 193 (Darvill et al. 2004) en 173 (Knight et al. 2009). Voor de 

Moshommel B. muscorum stelden Waters et al. (2011) een dichtheid van 186 

kolonies per km2 vast. Hiermee komt de minimale oppervlakte voor een populatie 

van 1000 kolonies neer op 518-1471 ha. De dichtheden liggen bij beduidend hoger 

dan bij andere hommels, mogelijk omdat het relatief kleine volken betreft die 

bovengronds hun nest maken en niet afhankelijk zijn van bijvoorbeeld oude 

muizenholen als nestelplek (Benton 2006, Goulson 2003). Kos (2019) berekende de 

koloniedichtheid van de heidehommel op de recent herontdekte locatie het 

Wierdense veld in Overijssel en kwam op 79,4 kolonies per km2. Hij gaat daarbij 

echter uit van een effectieve populatiegrootte van 500, gebaseerd op Franklin (1980) 
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die specifiek kijkt naar de evolutionaire veranderingen van kleine populaties. Wij 

houden echter vast aan een effectieve populatiegrootte van minimaal 1000 kolonies, 

conform Frankham et al. (2014), wat nog steeds ver beneden de norm van 5000 

voor een MVP van Traill et al. (2007) ligt. Hiermee wordt de minimale oppervlakte 

voor een populatie van 1000 kolonies geschat op 500-1500 ha. 
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3. Landschapsecologische analyse 

3.1 Aanpak 

Dit hoofdstuk geeft antwoord op kennisvraag 1 (“In welke grote (herstelde) natuurgebieden 

in het natte zandlandschap hebben deze soorten van oudsher populaties gehad?”) door de 

historische verspreiding van de doelsoorten in Nederland voor zover mogelijk in kaart te 

brengen. Dit vindt plaats op basis van data uit de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) 

en aanvullende verspreidingsgegevens die door EIS Kenniscentrum Insecten zijn verzameld. 

Naast de historische verspreiding en een beeld van gebieden waar de doelsoorten van 

oudsher populaties hebben gehad, wordt een reconstructie gemaakt van de achteruitgang 

van de soorten vanuit landschapsecologisch perspectief aan de hand van GIS-informatie over 

reliëf en bodem en informatie uit gebiedsanalyses.  

 

Van nature komen soorten ergens in het landschap voor op een plek op de gradiënt waar 

(hydrologische) processen resulteren in een geschikte leefomgeving (Hoofdstuk 2). Bij 

degradatie van deze ecosystemen, door verzuring, verdroging en/of vermesting, zal de 

landschapsecologische positie op de gradiënt verschuiven en worden soorten gedwongen met 

de verschuivende gradiënten mee te bewegen. Het kan zelfs zo zijn dat soorten verdwijnen 

uit hun oorspronkelijke leefgebieden en hun levenscyclus nog weten te voltooien in refugia 

waar door een samenloop van omstandigheden (natuurlijke processen en antropogene 

invloeden) alle ecologische bouwstenen voorhanden zijn. 

 

Deze analyse maakt duidelijk of de bestaande populaties zich bevinden op een plek in het 

landschap die aansluit op hun oorspronkelijke verspreiding of dat de populatie zich in een 

suboptimaal, uiteindelijk niet duurzaam habitat bevindt.  

 

Op basis van bovenstaande analyse zijn geschikte (grote en dus meer robuuste en niet 

versnipperde) natuurgebieden in het natte zandlandschap gekozen worden die in dit 

onderzoek nader onderzocht zijn op habitatkwaliteit en hydro-ecologisch functioneren 

(Hoofdstuk 4). Daarvoor is voortgebouwd op de selectie van gebieden door Van Duinen et al. 

(2014). 

 

Voor elk van de vijf doelsoorten is één kansrijk gebied gekozen waar de soort(en) zijn 

uitgestorven en met herstelmaatregelen mogelijk weer geschikt leefgebied is ontstaan. Voor 

de twee soorten wilde bijen – Ericabij en Heidehommel – bestaat veel minder kennis over 

habitatkwaliteit dan voor de drie soorten dagvlinders. Daarom is er voor deze twee soorten 

ook nader onderzoek uitgevoerd in twee referentiegebieden waar de soorten tegenwoordig 

voorkomen. 

 

In dit hoofdstuk is allereerst het vertrekpunt geschetst vanuit het historische perspectief van 

het voorkomen van de soorten in met name de grotere gebieden (par. 3.2). Vervolgens is 

een breder landschapsecologisch perspectief geschetst met de typen gradiënten en 

plantengemeenschappen waarin de gebieden kunnen worden geplaatst (par. 3.3). Voor elke 

soort is in par. 3.4 t/m 3.9 vervolgens de ligging van hun leefgebied geschetst op basis van 

het voorkomen van hun voedselplanten en andere ecologische randvoorwaarden. De 

landschapsecologische context van referentiegebieden waar de soorten thans voorkomen is 

ten slotte vergeleken met die van het gekozen doelgebied, om de geschiktheid voor 

terugkeer vanuit landschapsecologisch perspectief te beoordelen en kansrijke zoekgebieden 

binnen elk gebied aan te wijzen. 
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3.2 Gebiedskeuze 

Bij de gebiedskeuze is vanuit het kader van de opdracht de nadruk gelegd op grotere 

natuurgebieden waar systeemherstel heeft plaatsgevonden (Tabel 3.1). Het vertrekpunt 

daarbij was de lijst met 26 grotere natuurgebieden in het natte zandlandschap. In 24 

kwamen één of meer van de aandachtsoorten ooit voor. Zeven gebieden zijn aan de selectie 

toegevoegd: voor het Spiegeldikkopje twee buitenlandse referentiegebieden en de vroegere 

vindplaatsen van het Beekbergerwoud en de Empese en Tondense Heide en voor Ericabij ook 

twee gebieden waar de soort recent is waargenomen, namelijk Boetelerveld en Punthuizen. 

 

Een selectie van 15 van deze gebieden is in de paragrafen 3.4 t/m 3.9 beschouwd in een 

nadere landschapsecologische analyse. Deze selectie omvat allereerst voor elke soort één 

gebied waar de soort is verdwenen, maar dat door systeemherstel mogelijk weer geschikt is 

voor herkolonisatie. Voorts zijn zoveel mogelijk gebieden opgenomen waar Ericabij en 

Heidehommel voorkomen om de landschapsecologische karakteristiek voor deze soorten 

goed te kunnen typeren. Voor het Spiegeldikkopje zijn voorts een goed onderzocht 

referentiegebied in Duitsland meegenomen en twee voormalige leefgebieden. Voor 

Gentiaanblauwtje en Veenhooibeestje waren geen specifieke aanvullingen nodig omdat de 

landschapsecologische kennis voor deze soorten reeds beter aanwezig was. 

 

3.3 Gradiënttypen in het natte zandlandschap 

Het natte zandlandschap ligt ingebed in het droog zandlandschap en vormt overgangen naar 

het beekdallandschap, rivierenlandschap en het laagveenlandschap. De overgang met het 

beekdallandschap verloopt over het algemeen geleidelijk en kent vele overeenkomsten met 

bepaalde onderdelen van het natte zandlandschap. Een belangrijk verschil is dat beekdalen 

onder invloed staan van overwegend grotere grondwatersystemen, waarbij oppervlakkige 

slecht doorlatende lagen veelal ontbreken. De grondwatersystemen in het natte 

zandlandschap zijn klein en lokaal van aard en liggen ingebed in grotere systemen. Ze 

functioneren vaak alleen gedurende het natte seizoen, terwijl beekdalen in principe jaarrond 

onder invloed staan van toestromend grondwater. In tegenstelling tot het beekdallandschap, 

komen in het natte zandlandschap en zijn overgangen naar de oorsprongen van beken vaak 

oppervlakkige, slecht doorlatende bodemlagen voor die de infiltratie van neerslagwater naar 

grotere diepten remmen en/of oorzaak zijn van het ontstaan van schijnspiegelsystemen. Op 

deze wijze ontstaan hoog in het zandlandschap vochtige tot natte milieus (Everts et al., 

2012). 

 

Door uiteenlopende oorzaken zijn in het natte zandlandschap gradiëntrijke situaties ontstaan 

met overgangen van ruggen naar laagten. De ruggen fungeren als kleine infiltratiegebieden 

voor lokale grondwatersystemen waarvan het water in de laagten weer in maaiveld uittreedt. 

In het Pleistocene zandlandschap zijn vele verschillende gradiënttypen te onderscheiden. De 

belangrijkste gradiënttypen die in dit hoofdstuk beknopt beschreven worden zijn (naar Everts 

et al., 2012):  

 

• Actieve hoogvenen 

• Schijnspiegellaagten (zuur en zwak zuur) 

• Zure laagten zonder schijnspiegel 

• Zeer zwak en zwak gebufferde laagten 

• Basenrijke afvoerloze laagten 
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Tabel 3.1. Overzicht van historisch en recent voorkomen van de vijf aandachtsoorten in 

overwegend grotere gebieden in het natte zandlandschap. De vetgedrukte gebieden zijn 

nader beschouwd in de landschapsecologische analyse. Verdwenen populaties zijn rood 

gedrukt, met voor de vlinders het laatste jaar van waarneming. Met * aangegeven gebieden 

worden onderzocht op mogelijke geschiktheid voor herkolonisaties. 

Tabel 3.1. Overview of historical and recent occurrence of the five target species in mainly larger areas 

in the wet Pleistocene landscape. Areas in bold have been included in the landscape ecological analysis. 

Extinct populations are printed in red with last year of sighting for butterflies. Areas denoted with an * 

are studied for their potential suitability for recolonisation. 

Gebied 
Gentiaan-
blauwtje 

Spiegel-
dikkopje 

Veen-
hooibeestje 

Ericabij Heidehommel 

Balloërveld (Dr) Aanwezig   Aanwezig Aanwezig 

Bargerveen (Dr)   Verdwenen 
(1967) 

 Aanwezig 

Beekbergerwoud (Gld)  Verdwenen 
(ca. 1871) 

   

Boetelerveld (Ov) 
Verdwenen 

(1978) 
  Aanwezig  

Buurserzand (Ov) Aanwezig  Verdwenen 
(1994) 

  

Cartierheide (NB) Aanwezig     

Deelense Veld (Gld) Aanwezig     

Deurnese & Liesselse Peel 
(NB) 

 Aanwezig    

Doldersummerveld (Dr) 
Verdwenen 

(2015)* 
 (1994?)  Aanwezig 

Dwingelderveld (Dr) Aanwezig  Verdwenen 
(1993) 

Aanwezig Aanwezig 

Empese & Tondense 
heide (Gld) 

Verdwenen 
(1990) 

Verdwenen* 
(1996) 

Verdwenen 
(1950) 

  

Engbertsdijksvenen (Ov)   Verdwenen 
(1997) 

  

Fochteloërveen (Dr/Fr)   Aanwezig Aanwezig Aanwezig 

Grolloo-Hooghalen (Dr) 
Verdwenen 

(1994) 
 Aanwezig   

Groote heide Leende (NB) 
Verdwenen 

(2015) 
Verdwenen 

(2007) 
   

Groote Peel (NB/Li)  Aanwezig 
Verdwenen 

(1991) 
  

Haaksbergerveen (Ov) 
Verdwenen 

(2002) 
 Verdwenen* 

(2000) 
  

Havelterberg/Holtingerveld 
(Dr) 

Aanwezig  Verdwenen 
(1987) 

Herontdekt! Aanwezig 

Hijkerveld (Dr) 
Verdwenen 

(1939) 
   Verdwenen 

(1997) 

Kampina (NB) Aanwezig   Verdwenen 
(1995) 

 

Korenburgerveen e.o. (Gld)   Verdwenen 
(1996) 

  

Maasduinen-De Hamert (Li) 
Verdwenen 

(1981) 
    

Mariapeel (Li)  Aanwezig    

Punthuizen (Ov) 
Verdwenen 

(1998) 
  Aanwezig  

Regte heide (NB) Aanwezig     

Ruthenwiesen (Dld)  Aanwezig    

Strabrechtse Heide (NB) Aanwezig Aanwezig 
Verdwenen 

(1982) 
Verdwenen* 

(2002) 
Verdwenen* 

(2003) 

Stramprooierbroek (B)  Verdwenen 
(1997) 

   

Weerterbos (Li)  Aanwezig    

Wierdense Veld (Ov)   Verdwenen 
(1992) 

 Aanwezig 

Witterveld (Dr) 
Verdwenen 

(2004) 
 Verdwenen 

(2005) 
 Aanwezig 
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3.3.1 Gradiënttype 1, Actieve hoogvenen 

In actieve hoogvenen heeft in het verleden op landschapsschaal veenvorming opgetreden. 

Grote hoogveencomplexen zijn in ons land veelal ontstaan vanuit laagveen, dat zich vormde 

onder invloed van grond- en/of oppervlaktewater op de flanken, in de kommen en de 

grondwater gevoede dalen van het zandlandschap (Casparie, 1975; Jansen et al., 2019). 

Deze laagvenen zijn uitgegroeid tot grote hoogveencomplexen die volledig afhankelijk zijn 

geworden van neerslagwater. Hoogveenlandschappen worden gedomineerd door ombrotrofe, 

veenvormende plantengemeenschappen die zich boven de regionale grondwaterspiegel 

verheffen (Joosten, 1995; Projectgroep de Groote Peel, 1990). Door de complexe opbouw 

van het veen beschikken levende hoogvenen over een groot zelfregulerend vermogen. De 

veenvormende veenmosvegetaties reguleren de afvoer van neerslagwater en zorgen ervoor 

dat de paradox “hoog en nat” kan blijven bestaan (Joosten 1995, Projectgroep de Groote 

Peel 1990; Couwenberg & Joosten, 2005). De bovenste veenlaag bestaat uit levende 

veenmossen, zowel uit bulten als slenken, en weinig vergaan organisch materiaal dat door 

de veenmossen is gevormd. Deze laag wordt de acrotelm genoemd en is doorgaans 30-70 

cm dik (Ivanov, 1981; Joosten & Bakker, 1988). De acrotelm heeft grote poriën en beschikt 

daarom over een hoge bergingscapaciteit en goede waterdoorlatendheid. Daaronder ligt de 

catotelm, het oudere veen dat veel compacter is en met haar kleinere poriën een veel 

geringere doorlatendheid heeft. Er ontstaat een gradiënt in doorlatendheid die ervoor zorgt 

dat een hoogveen ondanks zijn hoge ligging in het landschap toch stabiele en hoge 

grondwaterstanden kent, ook tijdens langdurige perioden met een neerslagtekort (Joosten, 

1993). Grote neerslaghoeveelheden worden snel en gelijkmatig via de acrotelm afgevoerd, 

het veen zwelt op waardoor de doorlatendheid toeneemt. In droge perioden daalt de 

waterstand tot in de zone met de geleidelijk fijner wordende poriën en geringere 

doorlatendheid. Het veen krimpt dan, waardoor het porievolume afneemt en de weerstand 

voor zijdelingse afstroming toeneemt. In perioden met neerslag worden de poriën weer 

groter door opvulling met water en zwelt het veen weer. Dit proces staat bekend als 

‘Mooratmung’ en reduceert de grondwaterstandsschommelingen ten opzichte van het 

maaiveld (Dommain et al. 2010; Joosten en Couwenberg, 2019). Bij een goed 

functionerende acrotelm zijn de seizoensmatige fluctuaties in een hoogveen beperkt tot 10 – 

30 cm ten opzichte van het veenoppervlak (Schouten, 2002). 

 

De vroegere Nederlandse hoogvenen hadden vermoedelijk een gewelfd, horlogeglasvormig 

veenlichaam (Jansen et al., 2019). Binnen dit type hoogveen worden drie eenheden, 

zogenoemde microtopen onderscheiden (Evers et al., 2014; Jansen et al., 2019); 

• Het boomloze centrum van het hoogveen. Het centrum is relatief vlak en bestaat 

hoofdzakelijk uit natte slenken (natte, langgerekte ondiepten), meerstallen en lage 

(10-30 cm hoge) veenmosbulten. De waterstand staat hier jaarrond tot in maaiveld 

en zakt in de slenken hooguit 30 cm onder maaiveld weg. De slenken bestaan uit 

kaal veen (onbegaanbaar), of uit tapijten (zacht) of matten (stevig) van veenmossen 

en worden gerekend tot de Associatie van Veenmos en snavelbies (10Aa2). De 

vegetatie op de lage bulten wordt gerekend tot de Associatie van Gewone dophei en 

Veenmos (11Ba1). 

• Het hellende deel van het veenlichaam. Het steile deel van het hoogveenlichaam 

wordt effectief gedraineerd (Ingram, 1983) door afstromend water. Op de helling is 

een patroon van bulten en slenken dwars op de richting van het oppervlakkig 

afstromend water ontwikkeld. De bulten worden vanuit het centrum naar de rand 

bewegend steeds hoger (Venema, 1855).  

• De hoogveenrand. In de rand neemt de wegzijging en laterale afvoer toe, waardoor 

de grondwaterstanden hier in de zomer dieper kunnen wegzakken. Dit leidt tot een 

vegetatie die bestaat uit hoge veenmosbulten met soorten van vochtige heiden en 

Eenarig wollegras of struwelen van Gagel. De randzone van gewelfde hoogvenen is 

vaak gekenmerkt door het voorkomen van hoogveenbossen die tot het Dophei-

Berkenbroek (40Aa1a) behoren (Moore & Bellamy, 1974). De randen van de meeste 

Nederlandse hoogvenen waren echter grotendeels boomloos (zie de 

Hottingerkaarten: Versfelt, 2003). 
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Rond de rand van een gewelfd hoogveen bevindt zich de zogenoemde lagg (een woord uit 

het Zweeds), waar afstromend water uit het hoogveen zich mengt met minerotroof 

grondwater uit het omliggende zandlandschap. Het grondwater kan van dichtbij 

(naastliggende zandruggen) afkomstig zijn of van verder weg. Welk type gradiënt zich hier 

ontwikkelt, is afhankelijk van de basenrijkdom van het toestromende grondwater. Bij de 

toestroom van basenarm, zwak gebufferd grondwater bestaat de gradiënt uit zuurminnende 

plantengemeenschappen (variant 1a) met op de nattere standplaatsen zuurminnende 

begroeiingen van Overgangs- en Trilvenen (trilvenen; H7140A) zoals de 

rompgemeenschappen van Snavelzegge (10-RG2-[10]) of gemeenschappen van het 

Draadzegge-Verbond (10Ab). Door de langdurige tot permanente toestroom van zwak 

gebufferd grondwater heersen hier zeer natte omstandigheden met peilfluctuaties die niet 

groter zijn dan 50 cm. Het uittredende grondwater is betrekkelijk rijk aan ammonium en 

opgeloste fosfaat, rijk aan kooldioxide en bevat meestal ook enig bicarbonaat. Op drogere 

standplaatsen vinden we hier Hoogveenbossen (H91D0) die bestaan uit Zompzegge-

Berkenbroek (40Aa2), struwelen van Grauwe wilg (36Aa2) en zuurdere vormen van het 

Elzenzegge-Elzenbroekbos (subassociatie van Zompzegge: 39Aa2e).  

 

De gradiënten met toestroom van basenrijk, sterk gebufferd grondwater (variant 1b) wijkt 

sterk af van de voorgaande. De overgang van hoogveen naar grondwatergevoed veen 

verloopt over het algemeen geleidelijk. Aan de hoogveenzijde komen veenmosrijke natte 

heiden (H4010A) of Gagelstruwelen (9-GR4-[9Aa] en/of 11-RG3-[11]) voor met soorten die 

indicatief zijn voor lateraal bewegend, overwegend zuur grondwater. Verder de laagte in 

bereikt het basenrijke grondwater de wortelzone en heersen uiterst natte en stabiele 

waterstanden, peilfluctuaties zijn in de orde van grootte van een decimeter. Hier bestaat de 

vegetatie uit Galigaanmoerassen (H7210), Alkalische laagveen (Kalkmoerassen; H7230) en 

Overgangs- en Trilvenen (trilvenen; (H7140A). Op de overgang van zandgrond naar 

grondwatergevoed veen fluctueren de grondwaterstanden over het algemeen wat meer (<50 

cm), waardoor hier Elzenbroekbossen kunnen voorkomen (H91EOC). 

 

Indien de wilgenstruwelen of de Elzenbroekbossen worden gekapt en worden beheerd als 

hooiland ontstaat blauwgrasland (H6410; Westhoff & Van Dijk, 1952) of vochtig heischraal 

grasland (Jansen & Loeb, 2011). Bij hun ontginning tot grasland zijn deze plaatsen meestal 

diep ontwaterd.  

 

De Nederlandse hoogvenen zijn vrijwel geheel ontgonnen en vergraven. Hoogveenrestanten 

zoals het Bargerveen, Fochteloërveen en Haaksbergerveen vormen kleine overblijfselen van 

oorspronkelijke hoogveenkoepels en hoogveenlandschappen (Jansen & Grootjans, 2019, 

afzonderlijke hoofdstukken). De randen en laggs van hoogvenen zijn als functioneel deel van 

het hoogveensysteem in ons land vrijwel geheel verdwenen (Everts et al., 2012). Alleen in 

het Witterveld wordt nog een enigszins functionerende rand gevonden (Baaijens et al., 1982, 

Van der Berg & Jansen, 2019). Van een min of meer functionerende lagg is sprake in het 

Korenburgerveen terwijl het Wooldse veen en Aamsveen potenties hebben voor herstel van 

een lagg (Jansen & Grootjans, 2019 afzonderlijke hoofdstukken). 

3.3.2 Gradiënttype 2, Schijnspiegellaagten 

In het Pleistocene zandlandschap zijn op tal van plaatsen laagten ontstaan, zoals in 

afgesnoerde erosiegeulen in de keileem, zoals op het Drentsplateau (keileemplateau), of 

ketens van laagten in oude geulen van vlechtende beek- of rivierstelsels, en in 

uitblazingslaagten in stuifzandgebieden. In schijnspiegellaagten is op de overgang naar de 

minerale ondergrond een placic horizon of één of meerdere typen organische slecht 

doorlatende lagen ontstaan. Het zijn als het ware soepborden in het landschap waarin 

regenwater stagneert (Jansen et al., 2019). De waterstand in de laagte beweegt 

onafhankelijk van het regionale grondwatersysteem, en staat onder invloed van neerslag en 

verdamping. De schijngrondwaterspiegel fluctueert daardoor weinig, in de regel niet meer 

dan circa 30-40 cm (Aggenbach et al., 1998; Arts, 2000). In perioden met een 
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neerslagoverschot kunnen ze water verliezen naar de omgeving via oppervlakkige afvoer, 

het soepbord loopt dan over.  

 

Er zijn twee typen schijnspiegellaagten te onderscheiden, samenhangend met hun positie in 

het landschap, een zure variant (2a) en een zwak gebufferde variant (2b). Het zure type 

wordt volledig gevoeg door regenwater en is vooral te vinden op of nabij waterscheidingen of 

op de flanken van dicht gestoven geulensystemen (Everts et al., 2005). Laagten die lager in 

het landschap liggen, richting het beekdal of aan de rand van uitgestrekte stuifzandgebieden, 

ontvangen in natte perioden naast regenwater ook grond- of oppervlaktewater. Hier stijgt de 

grondwaterstand in het omliggende zandlandschap in de winter tot boven de slecht 

doorlatende basis en loopt de laagte in. Er ontstaat een soort van doorstroomsysteem, 

waarbij periodiek licht gebufferd grondwater aan de kwelzijde de laagte binnenstroomt en 

aan de wegzijgzijde de laagte weer verlaat. De toestroom van licht gebufferd grondwater 

zorgt voor een betere afbraak van organisch materiaal, waarbij extra kooldioxide (CO2) 

ontstaat. Het CO2-rijke grondwater zorgt in vergelijking tot de alleen door CO2-arm 

regenwater gevoede schijnspiegellaagten voor een versnelde veenmosgroei, zeker in de 

initiële fase van veenmosontwikkeling (Patberg, 2011; Tomassen et al., 2011; Jansen et al., 

2019).  

 

In geheel door regenwater gevoede laagten (2a), (co-)domineren vaak plantensoorten zoals 

Veenpluis, Snavelzegge, Veelstengelige waterbies, Waterveenmos, Gewone waterbies en 

Pijpenstrootje. Deze soorten krijgen in een volgende verlandingsfase gezelschap van soorten 

van nattere standplaatsen, zoals Witte snavelbies en veenmossen als Slank veenmos en 

Wrattig veenmos. Daarna verschijnen soorten uit de Klasse van Hoogveenbulten als Kleine 

veenbes, Lavendelhei, Hoogveenveenmos en Eenarig wollegras. Gaandeweg ontwikkelt zich 

een fraai patroon van bulten en slenken die behoren tot de Associaties van Gewone dophei 

en Veenmos (11Ba1, bulten) en Veenmos en Snavelbies (10Aa2, slenken). 

Schijnspiegellaagten kunnen zich via deze verlandingsstadia uiteindelijk ontwikkelen tot 

kleine hoogveentjes, ofwel heideveentjes. De ruimtelijke vegetatiegradiënten binnen het 

heideveentje zijn vergelijkbaar met dat van een hoogveen (zie par. 2.1).  

 

De successie in laagten met toestroom van zwak gebufferd grondwater is vergelijkbaar met 

die in de zure. Door de verhoogde pH en iets verhoogde aanbod aan voedingsstoffen 

(Aggenbach et al., 1998; Arts, 2000) komen soorten uit het Draadzegge-Verbond (10Ab) en 

de Veenbloembiesassociatie (10Aa3) voor zoals Waterdrieblad, Wateraardbei, Draadzegge, 

Beenbreek, Klein blaasjeskruid, Duizendbladfonteinkruid, Vlottende bies en heel soms ook 

Gagel, Drijvende egelskop, Veenbloembies, Veenmoszegge en Veenmosorchis. Beenbreek en 

Gagel concentreren zich vooral rond de in- en uitstroomzijde van de laagte vanwege het 

lateraal bewegende grondwater (Verschoor et al., 2003).  

 

In veel van de heideveentjes is echter veen gewonnen, waarbij open water is ontstaan dat 

opnieuw is gaan verlanden. Voorbeelden van gebieden met schijnspiegellaagten zijn het 

Balloërveld, Dwingelderveld, Doldersummerveld en Grolloo-Hooghalen. Wanneer bij het 

ontginnen van het veen de slecht doorlatende laag is beschadigd, zal de grondwaterstand in 

de laagte meebewegen met die van het grotere grondwatersysteem waarin de 

schijnspiegellaagte is ingebed. Deze laagten worden gerekend tot een zure laagte zonder 

schijngrondwaterspiegel (gradiënttype 3, zie par. 2.3). Voorbeelden van laagten waarvan de 

slecht doorlatende laag is beschadigd, zijn de Benderse Plassen op het Dwingelderveld. 

3.3.3 Gradiënttypen 3 & 4, Laagten zonder schijnspiegel 

In laagten zonder een schijnspiegel ontbreekt een slecht doorlatende laag op de overgang 

naar de minerale ondergrond. De grondwaterstand in de laagte beweegt mee met de 

grondwaterspiegel in het omliggende zandlandschap. Onder invloed van opbolling van de 

grondwaterstanden in de aangrenzende zandruggen vindt een periodieke toestroom plaats 

van lokaal grondwater.  
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De opbolling treedt op in perioden met een neerslagoverschot en zakt geleidelijk uit in 

perioden van neerslagtekort (Jansen & Maas, 1993). In natte perioden is sprake van een 

doorstroomsysteem, waarbij grondwater aan de kwelzijde de laagte binnenstroomt en aan de 

wegzijgzijde infiltreert naar de zandondergrond (Jansen & Maas, 1993). De 

waterstandsfluctuaties zijn over het algemeen groter dan 50 cm (Aggenbach et al., 1998), in 

de winter staan de laagten langdurig onder water, maar vallen in de zomer vaak grotendeels 

droog. Wanneer de periode van droogval echter meer dan 6 maanden bedraagt, is er sprake 

van verdroging (Aggenbach et al., 1998). Door de grotere waterstandsfluctuaties treedt geen 

of nauwelijks veenvorming op, ook niet wanneer de laagte permanent watervoerend is. Wel 

kan de bodem van een laagte geleidelijk steeds slechter doorlatend worden, bijvoorbeeld 

door het verkitten van een moerige podzol, humeuze veenlaag of door inspoeling van ijzer 

vanuit vers ingewaaid zand. Hierdoor kan de laagte evolueren tot een heideveentje met een 

schijnspiegel op een slecht doorlatende (organische) laag (Everts et al., 2014) (zie par. 2.2).  

 

Zure laagten (gradiënt 3) ontvangen grondwater uit lokale grondwatersystemen met een 

regenwaterachtige samenstelling (Van Kleef et al., 2007). Het water in de laagte heeft een 

buffercapaciteit van minder dan 50 µeq/l en een pH van gemiddeld lager dan 4,5 

(Bloemendaal & Roelofs, 1998; Brouwer et al., 1996). De productiviteit van de vegetatie is 

sterk afhankelijk van de CO2-concentratie van het toestromende grondwater. Vooral CO2-rijk 

grondwater stimuleert de groei van veenmossen en veenmosrijke natte heiden (Tomassen et 

al., 2011). De plantengemeenschappen in zure laagten zijn kenmerkend voor oligotrofe of 

licht mesotrofe omstandigheden. Onder hydrologisch gunstige omstandigheden, waarbij de 

waterstanden betrekkelijk stabiel zijn, zal zich in de laagte een vegetatie ontwikkelen die 

gerekend word tot het habitattype Zure vennen (H3160). De vegetatie bestaat uit 

soortenarme begroeiingen van Waterveenmos, Witte waterlelie en/of Knolrus en langs de 

randen uit facies van Veenpluis, en/of Snavelzegge. De aanwezigheid van soorten zoals Witte 

snavelbies en Slank veenmos zijn indicatief voor laagten met een heel stabiel 

grondwaterregime terwijl Veelstengelige waterbies indicatief is voor iets minder zure, zeer 

zwak gebufferde omstandigheden en Gewone waterbies voor in de zomer lang droogvallende 

laagten (Everts et al., 2012). Op de overgang van de natte laagte groeien vaak 

Gagelstruwelen (H 40-RG1-[40Aa]) of Berkenbroeken (H91D0). De Gagelstruwelen geven 

hier vaak de gemiddelde hoogwaterlijn weer, aangezien ze niet tegen langdurige inundaties 

kunnen (Baaijens, 1984). Hoger op de gradiënt kunnen zich vochtige heiden (H4010A) 

ontwikkelen, op open plekken in afwisseling met Pioniervegetaties met Snavelbiezen 

(H7150). De vochtige heiden kunnen onder hydrologisch optimale omstandigheden 

veenmosrijk zijn en bij de aanwezigheid van ondiepe leem of leemrijk zand rijk zijn aan 

Beenbreek, Blauwe zegge, Klokjesgentiaan en Kruipwilg (Bakker et al., 1986).  

 

Het lokale grondwater dat naar de laagte stroomt, kan iets met basen verrijkt zijn, doordat 

stroombanen rijkere sedimenten in de ondiepe ondergrond passeren of ondiepe 

(kei)leemlagen zorgen voor een geringe aanrijking en is CO2-rijk. Hierdoor ontstaan zeer 

zwak en zwak gebufferde laagten zonder schijnspiegel (gradiënt 4). Zeer zwak gebufferde 

vennen hebben een buffercapaciteit van 50-200 µeq/l en een pH van 4,5-6,5. Zwak 

gebufferde vennen hebben een buffercapaciteit van 200 – 500 µeq/l (soms tot 1000) en een 

pH van gemiddeld 5,0 – 7,0. De plantengemeenschappen in deze laagten zijn kenmerkend 

voor oligotrofe en mesotrofe tot licht eutrofe omstandigheden. In kooldioxidearme laagten 

bestaat de vegetatie uit plantengemeenschappen van het Oeverkruidverbond (H3110) 

(Roelofs et al., 2002). Kooldioxiderijke en vaak ook zwak gebufferde wateren kennen een 

vegetatiekundig meer gevarieerde begroeiing. waarbij de plantengemeenschappen in smalle 

zones of in mozaïeken voorkomen (Roelofs et al., 2002). Vegetatiekundig behoren deze tot 

het Verbond van Ongelijkbladig fonteinkruid (Potamion graminei), het Verbond van 

Waternavel en Stijve moerasweegbree (Hydrocotylo-Baldellion) of het Naaldwaterbies-

Verbond (Eleocharition acicularis). 
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Voorbeelden van gebieden met zure laagten zonder schijnspiegel (gradiënttype 3) zijn de 

vennen in de boswachterij Staphorst, de Malpie, het Pikmeeuwenwater en de Benderse 

Plassen op het Dwingelderveld. Voorbeelden van zeer zwak of zwak gebufferde laagten 

(gradiënttype 4) zijn de vennen in Breckelenkamp. 

3.3.4 Gradiënttype 5, Basenrijke afvoerloze laagten 

Sommige laagten staan onder invloed van basenrijk grondwater. Ze danken hun 

basenrijkdom aan lokale hydrologische processen, doordat basenrijke sedimenten ondiep 

voorkomen, of aan de interactie tussen lokale processen en het onderliggende basenrijke 

grondwater uit een groter grondwatersysteem (Jansen et al., 2000, 2001). In de winter 

staan de laagten langdurig onder water. Ze hebben geen afvoer, zowel niet over maaiveld als 

via een beek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.1. Belangrijkste hydrologische processen op vijf momenten in het jaar in een 

basenrijke afvoerloze laagte, hier weergegeven voor Punthuizen (Jansen, 2000). 

Figure 3.1. Main hydrological processes at five times of the year in a base-rich depression without 

outlet, shown here for Punthuizen (Jansen, 2000). 
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In het natte seizoen inunderen de laagten, allereerst met regenwater, later wordt basenrijk 

grondwater opgeperst in de zone op de overgang naar het open water (Figuur 3.1). Dit 

proces treedt op aan de bovenstroomse of kwelzijde van de gradiënt. Aan de 

stroomafwaartse zijde van de laagte treedt gedurende het natte seizoen wegzijging op naar 

de zandondergrond, waardoor ook benedenstrooms van de laagte basenrijker grondwater of 

mengwater in het freatisch pakket voorkomt. Doordat de laagte vrijwel jaarlijks droogvalt, 

treedt een snelle omzetting op van organisch materiaal en blijft de organische stoflaag dun. 

De fosfaatbeschikbaarheid is daardoor laag. In de loop van het voorjaar valt de laagte droog 

en wordt geen basenrijk grondwater meer opgeperst. Het lokale grondwatersysteem in de 

aangrenzende hoge rug houdt op te bestaan. Vanaf dan treedt op landschapsschaal 

beschouwd infiltratie op. De basenvoorziening van de vegetatie vindt plaats via capillaire 

opstijging (Jansen et al., 2000, 2001). In de zomer kunnen de grondwaterstanden diep 

wegzakken, tot maximaal circa 1,2 meter onder maaiveld; in extreem droge zomers zoals in 

de periode 2018-2020 echter nog dieper. Dan treedt sterke verzuring op van de bovenste 

bodem, die nog wordt vergroot wanneer in de daarop volgende winter de laagte niet onder 

water komt te staan. 

 

Op de hogere delen van de gradiënt bestaat de vegetatie uit Droge heiden (H4030) en 

Vochtige heiden (H4010A). Deze wordt gevolgd door een smalle zone met Gagelstruwelen 

die – soms via een smal lint van Heischraal grasland (H6230) – overgaat in Blauwgraslanden 

(16Aa1d), of zelfs Parnassiarijke Blauwgraslanden, die tot het habitattype Alkalisch laagveen 

(kalkmoerassen; H7230) worden gerekend. De zone met basenminnende soorten bevindt 

zich betrekkelijk hoog in de gradiënt, op de grens van het langdurig overstroomde deel. In 

de laagste delen van de laagte kunnen plantengemeenschappen van zwak gebufferde 

wateren (H3130) voorkomen of ontwikkelen zich onder veel stabielere grondwaterstanden 

kleinezeggemoerassen. 

 

Voorbeelden van basenrijke afvoerloze laagten in het natte zandlandschap zijn te vinden in 

het Boetelerveld, de Empese en Tondense heide, Breckelenkamp en Punthuizen. 

3.3.5 Beekdallandschap 

Beekdalen zijn bij uitstek gradiëntrijke landschappen. De belangrijkste verscheidenheid aan 

gradiënttypen wordt gevormd door de landschappelijke onderdelen van het beekdallandschap, 

oorsprong, bovenloop, middenloop en benedenloop. Echter, door de grote geologische 

verscheidenheid in ons land, zijn beekdalen als landschapstype op te delen in beekdalen van 

de Pleistocene plateaus met hun golvende dekzandlandschap, die in reliëfrijke 

stuwwalgebieden als in Twente en de Veluwezoom, en in het kalkrijke heuvelland van Zuid-

Limburg. De waterhuishouding vormt het belangrijkste sturende proces voor ruimtelijke 

vegetatiegradiënten. Factoren als dikte van het (de) watervoerend(e) pakket(ten), kwel (aard: 

lokaal, subregionaal of regionaal, en intensiteit), grondwaterkwaliteit, inundaties, stagnatie en 

al of niet geremde afvoer van beekwater onder invloed van verschillen in verval en 

vernauwingen van dalen dragen bij aan de grote verscheidenheid aan veenvormende en niet-

veenvormende plantengemeenschappen en derhalve aan die van habitattypen.  

 

Op basis van deze ruimtelijke heterogeniteit zijn de beekdalen opgedeeld in twee 

hoofdgroepen, de relatief vlakke beekdalen en de reliëfrijke beekdalen. De vlakke beekdalen 

zijn vervolgens onderscheiden op basis van lengterichting in: 

• Gradiënttype 1: Beekdalen met kwel (lokaal en/of bovenlokaal) in de bovenloop; 

• Gradiënttype 2: Beekdalen met regionale kwel in de middenloop; 

• Gradiënttype 3: Overstroomde beekdalen van de benedenloop; 

 

Bovenlopen van relatief vlakke beekdalen liggen vaak in ontkalkte pleistocene plateaus en 

staan onder invloed van overwegend kleine hydrologische systemen; in vlakke kommen 

kunnen tegelijkertijd ook bovenlokale grondwatersystemen hun invloed doen gelden. De 

eventueel vroeger aanwezige venen behoren tot vermorsingsvenen.  
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Verder stroomafwaarts, in de middenloop, snijden beekdalen vaak door grote dekzandruggen 

of keileemplateaus, waar grondwater uit grote hydrologische systemen uittreedt in het 

beekdal. Het toestromende regionale grondwater is in zijn reis door de ondergrond vaak 

aangerijkt met ijzer en basen, waardoor ruimtelijke gradiënten optreden in waterkwaliteit. Hier 

komen van nature veelal veenvormende systemen voor met doorstroomvenen en soms 

verlandingsvenen. Door lichte ontwatering vanwege menselijk gebruik hebben de 

veenvormende zeggenmoerassen zich over grote oppervlakten ontwikkeld tot 

blauwgraslanden en dotterbloemhooilanden. Nog verder stroomafwaarts, in de benedenloop, 

krijgt het beekdal dermate grote hoeveelheden regen-, grond- en oppervlaktewater te 

verwerken, en is het verval zo gering, dat in het winterhalfjaar regelmatig inundaties optreden 

met beekwater. Van nature waren hier overstromingsvenen aanwezig, die zich onder invloed 

van lichte ontwatering hebben ontwikkeld tot Dotterbloemhooilanden en niet-veenvormende 

Grotezeggemoerassen. Het milieu is overwegend eutroof. Plaatselijk, daar waar grondwater 

uittreedt, zijn mesotrofe delen aanwezig, met soorten van Kleinezeggemoerassen en 

Blauwgraslanden (Bakker et al., 1987). 

 

De reliëfrijke beekdalen worden opgedeeld in de volgende gradiënttypen: 

• Gradiënttype 4: Reliëfrijke beekdalen van de Hogere zandgronden met basenarme 

hellingvenen; 

• Gradiënttype 5: Reliëfrijke beekdalen van de Hogere zandgronden (stuwwallen, 

terras- en dalranden met (voormalige) doorstroomvenen); 

• Gradiënttype 6: Reliëfrijke beekdalen van het Heuvelland. 

 

De referentiegebieden Stramprooierbroek, Ruthenwiesen, Hohes Holz en Beekbergerwoud 

worden gerekend tot het beekdallandschap, waarbij het eerste gebied behoort tot de 

bovenloop (gradiënttype 1 met lokale en bovenlokale kwel) en de twee overige gebieden tot 

de reliëfrijke beekdalen van de Hogere zandgronden (gradiënttype 5). 

 

 

3.4 Doelsoorten in landschapsecologisch perspectief 

In dit hoofdstuk beschouwen we de vijf doelsoorten vanuit een landschapsecologisch 

perspectief en plaatsen we de soorten in hun positie op gradiënten in het landschap (Figuur 

3.2). Dit doen we door per soort uit te zoeken wat (1) de belangrijkste 

plantengemeenschappen zijn waarin de voedselplanten voor zowel de larvale als adulte 

stadia voorkomen en (2) in welke van deze plantengemeenschappen de doelsoorten zich 

succesvol kunnen voortplanten op basis van hun soortspecifieke eigenschappen (zie 

hoofdstuk 2). De belangrijkste plantengemeenschappen zijn te koppelen aan standplaatsen 

(posities) binnen de gradiënten van zowel het natte zandlandschap als het beekdallandschap. 

Deze standplaatsen zijn te typeren naar grondwaterregime, pH/basenverzadiging en 

trofiegraad. Per doelsoort wordt op basis van deze kennis beschreven onder welke 

(hydrologische) condities geschikt en duurzaam leefgebied ontstaat, waar op de gradiënt dit 

geschikt leefgebied is ontwikkeld en hoe het systeemfunctioneren op landschapsschaal 

samenhangt met de kwaliteit van de vegetatie en leefgebied op de gradiënt.  

 

Om vast te stellen of leefgebied daadwerkelijk voorkomt op de hierboven vastgestelde 

positie op de gradiënt, worden steeds één of enkele bekende leefgebieden onderzocht op 1) 

het systeemfunctioneren, 2) de abiotische standplaatscondities, 3) de vegetatiegradiënten en 

4) de positie van de doelsoort in het landschap. Eenzelfde analyse hebben we toegepast op 

de gebieden waaruit de doelsoorten zijn verdwenen, maar waar in de afgelopen jaren 

herstelmaatregelen zijn genomen voor systeemherstel. Wij zijn nagegaan of na het nemen 

van de herstelmaatregelen weer vegetatiegradiënten zijn ontstaan die vergelijkbaar zijn met 

de gradiënten in de referentiegebieden en in hoeverre de abiotische condities er momenteel 

voldoende hersteld zijn voor de ontwikkeling van een duurzaam leefgebied.  
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Per gebied zijn op basis daarvan locaties geselecteerd die geschikt kunnen zijn als leefgebied 

of via het nemen van aanvullende herstelmaatregelen geschikt kunnen worden gemaakt als 

leefgebied (potentiekaart). Van deze potentiegebieden is in hoofdstuk 3 de huidige 

habitatkwaliteit voor de doelsoorten gemeten. 

 

Figuur 3.2. Stroomschema met de te doorlopen stappen in dit hoofdstuk. Het doel is om 

voor de doelsoorten, via de voedselplanten de positie van het leefgebied op de gradiënten te 

bepalen en te onderzoeken waar in de doelgebieden potenties liggen voor herstel van een 

duurzame populatie. 

Figure 3.2. Schematic representation of the steps to be taken in this chapter. The aim is to determine 

the position of the habitat on the gradients for the target species, via the host and food plants, and to 

investigate where in the target areas there is potential for the recovery of a sustainable population. 

 

3.5 Gentiaanblauwtje 

3.5.1 Belangrijkste plantengemeenschappen 

De waardplant van het Gentiaanblauwtje, Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe), wordt 

in drie halfnatuurlijke plantengemeenschappen aangetroffen. Het gaat om de Associatie van 

Gewone dophei, subassociatie met Gevlekte orchis uit de Klasse der Hoogveenbulten en 

natte heiden, de Blauwgraslanden uit de Klasse der matig voedselrijke graslanden en de 

Associatie van Klokjesgentiaan en Borstelgras uit de Klasse der Heischrale graslanden. In 

geen van de plantengemeenschappen is ze kensoort, maar treedt ze op als begeleidende 

soort en komt de belangrijkste nectarplant, Gewone dophei voor. 

 

Deze plantengemeenschappen hebben met elkaar gemeen dat ze voorkomen op beter 

gebufferde standplaatsen, hoewel de soort in elke plantengemeenschap een andere 

indicatiewaarde heeft. In vochtige heiden (Associatie van Gewone dophei) groeit 

Klokjesgentiaan op voor deze plantengemeenschap relatief basenrijke standplaatsen (Jalink 

& Jansen, 1995). In Blauwgraslanden groeit Klokjesgentiaan echter op voor deze 

plantengemeenschap relatief droge, basenarme en betrekkelijk zure standplaatsen (Jalink & 

Jansen, 1995). In de Heischrale graslanden bevindt de soort zich in het centrum van zijn 

bereik van standplaatscondities. Alle drie de plantengemeenschappen zijn gebonden aan 

halfnatuurlijke landschappen waar ze in stand gehouden worden door kleinschalig beheer: 

plaggen, maaien en afvoeren en/of beweiding. In onbeheerde, zelfregulerende landschappen 

groeien Klokjesgentianen in alkalische laagvenen, zure natte duinvalleien en de randen van 

spreihoogvenen en Atlantische hoogvenen (o.a. Simmonds, 1946; Jansen et al., 2019 [Hfst. 

8]; Fiorenza & Pecile, 2009). 

3.5.2 Waard- en nectarplanten op landschapsschaal 

De waardplant, Klokjesgentiaan, groeit op carbonaat- en fosfaatarme, zure tot zwak zure, ’s 

winters drassige en ’s zomers hoogstens oppervlakkig uitdrogende zand-, leem- en 

veenbodems (Weeda et al., 1988). In Engeland is de soort uitgebreid beschreven van de 
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overgang van pure veenbodems met veenmosveen naar vochtige heiden op (lemige) 

zandgronden met een typisch podzolprofiel (Simmonds, 1946). Hier gaat het echter zeer 

waarschijnlijk niet om de rand van Atlantische hoogvenen, maar om spreihoogvenen (blanket 

bogs) (Jansen et al., 2019 hoofdstuk 8). Deze liggen als een “deken” of “sprei” in het 

landschap. Dit hoogveentype komt alleen voor in heel natte gebieden met een hoge, 

constant over het jaar verdeelde neerslag. Door de grote hoeveelheid neerslag drogen deze 

venen niet of nauwelijks uit en vertonen vrijwel jaarrond een sterke laterale waterbeweging. 

De vegetatie wordt gekenmerkt door wollegrassen, Gewone veenbies, zeggen, snavelbiezen, 

Pijpenstrootje en de dwergstruiken Gagel, Gewone dophei en Struikhei. In de slenken 

groeien veelal Waterdrieblad, Gewoon veenmos, Geoord veenmos en in de diepere slenken 

ook Duizendknoopfonteinkruid, Vlottende bies, Moerashertshooi, Teer guichelheil en 

blaasjeskruiden (Jansen et al., 2019, Hoofdstuk 8). Deze soorten duiden op een betere 

buffering en hogere voedselrijkdom. Op de overgang van spreihoogvenen naar de minerale 

omgeving groeien vaak ook Beenbreek en Klokjesgentiaan. De hogere basenverzadiging en 

voedselbeschikbaarheid wordt veroorzaakt door laterale toestroom van grondwater door de 

bovenste veenlaag (rheotrofie, Kulczynski, 1949). Deze overgang is vergelijkbaar met de 

hoogveenrand van Atlantische hoogvenen, waar Klokjesgentiaan van nature voorkomt in 

vochtige heiden in de hoogveenrand (Venema, 1855). 

 

Op het Europese continent komt Klokjesgentiaan naast de randen van Atlantische 

hoogvenen, van nature ook voor in grondwatergevoed alkalisch laagveen met begroeiingen 

van basenrijke kleinezeggegemeenschappen. In Italië bijvoorbeeld, wordt Klokjesgentiaan 

aangetroffen in vegetaties met plantensoorten als Knopbies, Breed wollegras, Parnassia, 

Kleine valeriaan, Moeraswespenorchis, Vleeskleurige orchis, Moerasorchis, Ronde zegge, 

Paardenhaarzegge, Draadzegge en Groenknolorchis (Fiorenza & Pecile, 2009). Onder meer 

de aanwezigheid van Struikhei en Witte snavelbies duiden op lokaal zuurdere 

standplaatscondities, waar ook Klokjesgentiaan groeit. Deze lokale heterogeniteit ontstaat 

door de vorming van bulten en slenken in een veenvormende vegetatie (doorstroomveen). 

De bulten houden zuur, voedselarm regenwater vast, terwijl de slenken het basenrijke 

grondwater afvoeren. De drogere bulten vormen bovendien het leefgebied voor de 

waardmieren en bieden een groeiplaats voor de nectarplant Gewone dophei. 

 

In zowel de randen van spreihoogvenen, randen van Atlantische hoogvenen als alkalische 

doorstroomvenen zorgen de hydrologische eigenschappen van het veenpakket en de 

hoeveelheid neerslag of toestromend grondwater voor heel stabiele grondwaterstanden. Op 

de overgang van slenken naar bulten ontstaan door langdurige inundaties open, modderige 

randen waarin de zaden van Klokjesgentiaan kunnen kiemen. In de zomer zakken de 

grondwaterstanden hier niet of nauwelijks onder maaiveld weg, waardoor van verdroging 

geen sprake is, ook niet in droge jaren. Inundaties treden niet of nauwelijks op, omdat het 

veen met de waterspiegel meebeweegt (Mooratmung) en water oppervlakkig wordt 

afgevoerd onder invloed van het hoogteverval; er treden geen langdurige, diepere inundaties 

op. Dit zorgt er bovendien voor de er een heel stabiele leefomgeving ontstaat voor de 

waardmieren zonder risico’s op inundatie in het groeiseizoen. Het optimale leefgebied van de 

belangrijkste waardmieren, Bos- en Moerassteekmier bestaat uit vochtige biotopen, waar de 

nesten met name in (veen)mosbulten en graspollen worden gemaakt (Seifert, 2018). 

3.5.3 Positie in de gradiënt 

Op veel plekken in Europa zijn dergelijke natuurlijke standplaatsen verdwenen en heeft 

Klokjesgentiaan een refugium gevonden in halfnatuurlijke ecosystemen waar vergelijkbare 

hydrologische condities optreden, zoals in vochtige heiden, heischrale graslanden en 

blauwgraslanden (par. 2.1.1). In het natte zandlandschap is Klokjesgentiaan aan te treffen 

op de hogere randen van natte laagten in vochtige heiden, al dan niet op standplaatsen met 

ondiep gelegen (kei)leemlagen op schijnspiegels (Gradiënttype 2) en laagten zonder 

schijnspiegels (gradiënttypen 3, 4 en 5). 
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In gradiënttype 2 houden (kei)leemlagen of leemhoudende zanden grondwater langer vast, 

waardoor de vochtvoorziening ook in de zomer op peil blijft. Ze zorgen bovendien voor een 

betere buffering van de bodem.  

Regenwater wordt lateraal over de leem afgevoerd, waardoor rheotrofie zorgt voor wat 

voedselrijkere en meer gebufferde omstandigheden. Hier komen vochtige heiden voor van de 

Subassociatie van Gevlekte orchis uit de Associatie van Gewone dophei. In het verleden 

kwam het Gentiaanblauwtje algemeen voor in vochtige heiden op het keileemplateau in 

Drenthe, waar het ook nu nog verspreid voorkomt in gebieden zoals het Dwingelderveld, 

Balloërveld en Drents-Friese Wold.  

 

Naast schijnspiegelsystemen met ondiepe (kei)leemlagen (gradiënttype 2), kan 

Klokjesgentiaan ook voorkomen in natte heiden, blauwgraslanden en heischrale graslanden 

in grondwatergevoede laagten zonder schijnspiegel (gradiënttypen 3, 4 en 5). Hier zorgt de 

opbolling van het grondwater in hogere zandruggen en/of het uitpersen van basenrijk 

grondwater voor toestroom van (zeer) zwak gebufferd grondwater naar de laagten. Deze 

inunderen in de winter met een mengsel van grond- en regenwater, waardoor het beter 

gebufferde grondwater aan de randen van de laagte opgeperst wordt en uittreedt (Jansen, 

2000). Dit zorgt er voor een korte gradiënt van blauwgrasland (vochtig tot nat) via 

heischraal grasland (vochtig tot droog) naar vochtige en droge heide. Hoger op de gradiënt 

neemt de grondwaterinvloed, en daarmee aanrijking met basen, af en worden de 

standplaatscondities zuurder en voedselarmer. Voorbeelden van natuurgebieden met 

dergelijke korte gradiënten vinden we onder meer in Punthuizen, Luttenbergerven en 

Boetelerveld. 

3.5.4 Systeemfunctioneren referentie Dwingelderveld 

Het Dwingelderveld is een groot natuurgebied in het natte zandlandschap met een stabiele 

populatie Gentiaanblauwtjes (Figuur 3.3). Het kan gezien worden als referentiegebied voor 

goed functionerende schijnspiegellaagten (gradiënttype 2) en vormt bovendien een goede 

referentie voor het Doldersummerveld. 

 

Figuur 3.3. Topografische kaart van het Dwingelderveld. Ook is de gebruikte peilbuis 

weergegeven.  

Figure 3.3. Topographic map of the Dwingelderveld. The groundwater monitoring well used is also 

shown. 
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Geohydrologie en reliëf 

Het Dwingelderveld vormt landschapsecologisch een complex ecosysteem dat ligt op een 

door beekdalen doorsneden keileemplateau. Het keileemplateau is niet egaal maar kent een 

uitgesproken reliëf van smeltwatergeulen (Figuur 3.4). Over de keileem is een laag dekzand 

afgezet, dat later weer is verstoven tot stuifzand (Baaijens et al., 2019). 

 

Hydrologie 

Het Dwingelderveld wordt vrijwel uitsluitend gevoed door regenwater en kan grotendeels als 

infiltratiegebied beschouwd worden. De ondiep gelegen keileem vertraagt de infiltratie van 

het regenwater naar diepere watervoerende pakketten, waardoor het vanaf de hogere 

terreindelen lateraal afstroomt naar de lagere delen. Hier bevinden zich uitblazingslaagtes of 

erosiegeulen. Het overtollige water wordt via drie slenkensystemen (erosiegeulen), de slenk 

van de Davidsplassen, de slenk van de Kraloërplassen en die van de Benderse plassen 

afgevoerd naar de omliggende beekdalen (Figuur 3.3) (Provincie Drenthe, 2016). In de 

erosiegeulen liggen op veel plekken kleine hoogveentjes of ondiepe plassen (door vervening 

van kleinere hoogvenen). Deze liggen doorgaans op een dikke verkitte B-horizont, al dan 

niet in combinatie met een gliedelaag daarboven. De combinatie van beide lagen vormt een 

zeer slecht doorlatende laag, waarop zich – boven de keileem – een schijngrondwater-

systeem bevindt (Sevink et al., 2019). Deze slecht doorlatende laag sluit aan de randen vaak 

aan op de keileem, waardoor infiltratie via dunne plekken in de keileem sterk geremd wordt 

en de grondwaterstanden in deze schijnspiegelsystemen zeer stabiel zijn (Baaijens et al., 

2019).  

 

Doordat het regenwater via de dunne freatische watervoerende pakketten geleidelijk en 

gespreid in de tijd naar de slenkensystemen stroomt, hebben deze een geleidelijke afvoer en 

blijven tot diep in de zomer nat. De duurlijn van peilbuis B17C1752, aan de noordrand van 

de slenk van de Davidsplassen en midden in de voortplantingsbiotoop van het 

Gentiaanblauwtje (Figuur 3.3), laat zien dat de grondwaterstand hier langdurig tot vlak 

onder maaiveld staat (Figuur 3.5). Gedurende 75% van de tijd ligt de grondwaterstand hier 

boven 50 cm onder maaiveld en daalt uiteindelijk tot zo’n 90 cm onder maaiveld, hetgeen 

overeenkomt met de bovenkant van de keileem. De vorm van de duurlijn is convex, ofwel er 

is sprake van een netto grotere aanvoer dan afvoer van grondwater. In de praktijk is het 

vooral de (laterale) afvoer die hier sterk wordt vertraagd door fijnzandige afzettingen en 

veenvormende vegetaties in de slenkensystemen. Hoger in het landschap ligt de keileem 

vaak al op 50 cm onder maaiveld, waardoor je kunt verwachten dat de dunne watervoerende 

pakketten hier in de winter snel vol regenen en de grondwaterstanden er dus hoog zijn, 

maar ook weer snel verdampen, waardoor de waterstanden er snel dalen. 

 

 

 

 

 

 

 



OBN Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit 

Knelpunten voor terugkeer van bedreigde insecten in het natte zandlandschap 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.4. Ligging van veentjes in een geulensysteem met verkitte B-horizonten en 

gliedelaagjes. Onder het bovenste gedeelte in het dekzand is het reliëf in de 

keileemondergrond (smeltwatergeulen) aangegeven met stromingsrichting. (uit: Verschoor 

et al., 2013).  

Figure 3.4. Location of peat bogs in a valley system with indurated podzolic soils and gliede'(greasy 

humus)-layers. Below the upper part in the cover sands, the relief in the boulder clay subsoil (meltwater 

channels) is indicated with flow direction. (from: Verschoor et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.5. Duurlijn van peilbuis B17C1752 aan de noordkant van de Davidplassen. De 

keileem ligt hier op zo’n 80 cm onder maaiveld. De rode lijn geeft het maaiveld weer 

(dinoloket).  

Figure 3.5. Duration line of groundwater monitoring well B17C1752 on the north side of the David 

lakes. The boulder clay here is about 80 cm below the surface level. The red line indicates the surface 

level (Dinoloket). 
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Vegetatiegradiënten 

De veentjes in de erosiegeulen bevinden zich in diverse stadia van verlanding, afhankelijk 

van de ouderdom van de vervening en lokale hydrologische condities. De jonge 

verlandingsstadia in Zure vennen (H3160) worden gekenmerkt door gordels van Draadzegge 

(Carex lasiocarpa) langs de randen en een begroeiing van Waterveenmos (Sphagnum 

cuspidatum) in het open water (Provincie Drenthe, 2016). Andere vennen zijn reeds volledig 

verland, waardoor de begroeiingen bestaan uit een afwisseling van plantengemeenschappen 

uit de klasse der hoogveenbulten en natte heiden en klasse der hoogveenslenken (Figuur 

3.6). Deze heideveentjes hebben een zeer stabiele grondwaterstand met een geringe 

wegzijging en worden gerekend tot het levende hoogveen (Actief hoogveen, H7110B). 

Rondom de vennen en veentjes liggen natte heiden die naar de hogere terreindelen 

overgaan in vochtige en droge heiden en heischrale graslanden of in bossen (Figuur 3.6). 

 

De hydrologische situatie is sterk bepalend voor de ontwikkelingsrichting van de natte heiden 

(Everts et al., 2018). Op plekken met sterk fluctuerende waterstanden komen met 

Pijpenstrootje vergraste natte heiden voor (Figuur 3.7). In situaties met een hoge, relatief 

stabiele grondwaterstand komt de subassociatie van veenmossen van de Associatie van 

Gewone dophei voor die rijk zijn aan veenmossen. Op leemrijke bodems of plekken waar de 

keileem ondiep voorkomt, komt een soortenrijke vorm voor met onder andere 

Kussentjesveenmos, Zacht veenmos, Beenbreek, Blauwe zegge, Heidekartelblad, 

Klokjesgentiaan en Wrattig veenmos (Everts et al., 2018). De verspreiding van deze 

plantengemeenschap, die gerekend wordt tot de subassociatie van Gevlekte orchis binnen de 

Associatie van Gewone dophei, komt vooral voor op de hogere delen van het Dwingelderveld 

(Figuur 3.7 & Figuur 3.8). Deze plantengemeenschap is gebonden aan bodems met een wat 

hogere pH, die hier wordt gebufferd door grondwater dat in contact is geweest met ondiepe 

keileem (Beije et al., 2012). Het voorkomen van zowel Beenbreek als Klokjesgentiaan in 

deze plantengemeenschap duidt op laterale grondwaterstroming, die veelal optreedt bij 

kleine hoogteverschillen in de natte heide of op de rand van veentjes, waar grondwater toe- 

of afstroomt (Everts et al. 2012). Geschikt leefgebied voor het Gentiaanblauwtje komt in het 

Dwingelderveld vooral voor op de overgang van droge naar vochtige heiden, in lagere delen 

op het keileemplateau of lager in het landschap op de overgang naar de erosiegeulen. Het 

leefgebied van Gentiaanblauwtje ligt op het Dwingelderveld veelal betrekkelijk hoog in het 

landschap op veldpodzolgronden of op de overgang naar lagere terreindelen waar 

veldpodzolgronden overgaan in moerige podzolgronden (Figuur 3.8 & Figuur 3.9). Leefgebied 

ontbreekt echter in de laagtes en slenken zelf, daar zijn de standplaatscondities in de winter 

te nat en te zuur voor Klokjesgentiaan, evenals hoger in het landschap waar de condities te 

droog zijn en droge heiden voorkomen. 
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Figuur 3.6. Vereenvoudigde vegetatiekaart van het Dwingelderveld uit 2017 (Everts et al., 

2018).  

Figure 3.6. Simplified vegetation map of the Dwingelderveld from 2017 (Everts et al., 2018). 

 

 
Figuur 3.7. Ligging verschillende typen natte heide en heischrale graslanden in relatie tot de 

belangrijkste leefgebieden van het Gentiaanblauwtje (NDFF & Everts et al., 2018).  

Figure 3.7. Location of different types of wet heathland and fen meadows in relation to the main 

habitats of the Alcon Blue (NDFF & Everts et al., 2018). 
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Figuur 3.8. Belangrijkste leefgebieden van het Gentiaanblauwtje in relatie tot de 

hoogtekaart (NDFF & AHN 3).  

Figure 3.8. Main habitats of the Alcon Blue in relation to the altitude map (NDFF & AHN 3). 

 

 
Figuur 3.9. Belangrijkste leefgebieden van het Gentiaanblauwtje op het Dwingelderveld in 

relatie tot de bodemkaart 1:50.000 (NDFF & PDOK).  

Figure 3.9. Main habitats of the Alcon Blue in the Dwingelderveld in relation to the soil map 1:50.000 

(NDFF & PDOK). 
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3.5.5 Systeemfunctioneren Doldersummerveld en Wapserveld 

Op het Doldersummerveld kwam tot 2015 een populatie Gentiaanblauwtjes voor, op het 

naastgelegen Wapserveld is de populatie nog altijd aanwezig (Figuur 3.10). De populatie op 

het Doldersummerveld is er na de natte winter van 2015 en extreem natte voorjaar van 

2016 verdwenen. Het meest waarschijnlijke is dat de rupsen / poppen er zijn verdronken 

nadat de belangrijkste leefgebieden langdurig onder water stonden. In deze paragraaf wordt 

het systeemfunctioneren van de beide terreinen onderzocht en wordt het leefgebied 

vergeleken met de positie op de gradiënt zoals beschreven in het begin van deze paragraaf 

en de landschapsecologische positie van de populaties op het Dwingelderveld.  

 

 
Figuur 3.10. Topografische kaart van het Doldersummerveld en Wapserveld in het Drents-

Friese Wold.  

Figure 3.10. Topographical map of Doldersummerveld and Wapserveld in the Drents-Friese Wold. 

 

Geohydrologie en reliëf 

De beide terreinen liggen op de overgang van het keileemplateau van het Drents-Friese Wold 

naar het beekdal van de Vledder Aa. Keileem komt in beide gebieden over grote 

oppervlakten voor. Boven de keileem ligt een over het algemeen dunne laag dekzanden, 

waarin zich het freatisch watervoerende pakket bevindt. Op de flanken is dat tot 

stuifzandruggen verstoven. In het keileemplateau zijn geulen ontstaan, onder meer door 

erosie na het afsmelten van het landijs waardoor de keileem op sommige plekken heel dun 

of geheel verdwenen is. In het beekdal van de Vledder Aa ontbreekt keileem. Hier maakt het 

freatisch grondwatersysteem contact met het onderliggende eerste watervoerende pakket.  

 

Hydrologie 

Beide gebieden kunnen als infiltratiegebied beschouwd worden en staan vrijwel uitsluitend 

onder invloed van regenwater. De beekdalflanken worden gevoed door infiltrerend 

regenwater en lateraal afstromend grondwater vanaf het keileemplateau. De ondiepe 

keileem vertraagt en verhindert de infiltratie van het regenwater naar diepere watervoerende 

pakketten. Vanaf de hogere terreindelen stroomt daarom een aanzienlijke hoeveelheid jong, 

recent geïnfiltreerd grondwater lateraal over de keileem naar het lager gelegen beekdal van 

de Vledder Aa.  
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Waar keileem ontbreekt, is de wegzijging naar het eerste watervoerende pakker groot, 

omdat de grondwaterstanden hier gemiddeld lager liggen dan in het freatisch watervoerende 

pakket boven de keileem (Figuur 3.11).  

 

 

 

 
Figuur 3.11. Schematische weergave van het hydrologische systeem van voor de 

waterstandsdaling en de huidige situatie (BRON, beheerplan). 

Figure 3.11. Schematic representation of the hydrological system before the water level decline and in 

the current situation (BRON, management plan). 

 

Op het Doldersummerveld heeft zich in sommige laagten veen gevormd. Het veen is 

ontwikkeld in een schijngrondwaterspiegel, die kan functioneren dankzij een slecht 

doorlatende laag. Deze bestaat hier waarschijnlijk vooral uit een verkitte B-horizont (moerige 

podzolen, Figuur 3.16), waarop later op veel plaatsen een gliedelaag is ontstaan, die eveneens 

slecht doorlatend is. In hoeverre deze slecht doorlatende lagen nog functioneel zijn, is 

onbekend (kennislacune). Waarschijnlijk staat het filter van peilbuis B16F2044 boven de 

verkitte B-horizont in het schijnwaterspiegelsysteem en B16F2045 erbuiten, maar wel boven 

de keileem (Figuur 3.10 & Figuur 3.12). In de winter zijn de grondwaterstanden gelijk. In de 

zomer ligt de grondwaterstand buiten de schijnspiegellaagte gemiddeld 60 cm lager dan het 

peil erbinnen, waar de grondwaterstand maximaal 40 cm daalt.  
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Dit geeft aan dat er een goed functionerende slecht doorlatende laag moet zijn met een 

schijnspiegel. De duurlijn in zowel het freatisch watervoerend pakket boven de keileem als de 

schijnspiegellaagte boven de verkitte B-horizont zijn convex, wat erop duidt dat de afvoer in 

beide systemen geremd is, waardoor langdurig hoge grondwaterstanden optreden. In de grote 

centrale laagte zakt de grondwaterstand in de zomer tot ruim 1 meter onder maaiveld weg 

(peilbuis B16F2042, Figuur 3.10), wat betekent dat hier grote waterverliezen optreden naar 

de zandondergrond en het beekdal, mogelijk omdat de stagnerende podzol B-horizont hier 

doorgraven is of ontbreekt (of de peilbuis is door de slecht doorlatende laag gezet, 

kennislacune). 

 

 
Figuur 3.12. Duurlijn van peilbuis B16F2044 in de schijnspiegellaagte en B16F2045 in het 

zandpakket erbuiten (meetperiode 2009-2019).  

Figure 3.12. Duration line of groundwater monitoring well B16F2044 in the depression with a perched 

water table and B16F2045 in the cover sand outside the depression (measurement period 2009-2019). 

 

Op het Wapserveld is de vorm van de duurlijnen veel vlakker (Figuur 3.13), wat aangeeft dat 

er sprake is van een evenwicht in de aan- en afvoer van (grond)water. Doordat de keileem 

hier op meerdere plekken onderbroken is, is de verticale wegzijging naar het eerste 

watervoerende pakket groter dan op het Doldersummerveld en worden de 

grondwaterstanden sterker door het grotere, bovenlokale grondwatersysteem bepaald. 

Hierdoor fluctueren de freatische grondwaterstanden sterker en heeft zich in de laagten geen 

veen gevormd. De bodem bestaat in het gehele gebied uit veldpodzolgronden (Figuur 3.16). 

Aan de oostkant loopt de keileem wel aaneengesloten door tot onder het aangrenzende 

stuifzandgebied. Op de overgang van veldpodzolgronden naar vlakvaaggronden ligt de 

keileem op slechts 80 cm onder maaiveld (dinoloket). Hier ontstaat, precies op het knikpunt 

in de helling, een versmalling van het freatisch watervoerend pakket, waardoor de 

grondwaterstand hier langdurig tot vlak onder maaiveld staat en de afvoer wordt vertraagd. 

Op het knikpunt treedt in de winter grondwater kortstondig uit in maaiveld en stroomt 

vervolgens oppervlakkig verder het gebied in. Gedurende het jaar staat de grondwaterstand 

50% van de tijd binnen 30 cm onder maaiveld en 60% van het jaar binnen 40 cm onder 

maaiveld (Peilbuis B16F0295, Figuur 3.10 & Figuur 3.14). De laagste grondwaterstand ligt er 

zo’n 70 cm onder maaiveld, hetgeen betekent dat de peilbuis in de zomer kortstondig 

droogvalt en de grondwaterstand terugzakt tot op de keileem. 
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Figuur 3.13. Duurlijnen van twee peilbuizen met een ondiep en diep filter op het 

Wapserveld, peilbuis B16F0295 ligt aan de oostkant, met keileem in de ondergrond; peilbuis 

B16F0306 ligt in het centrum, waar de keileem ontbreekt (meetperiode 2005-2016).  

Figure 3.13. Duration lines of two groundwater monitoring wells with a shallow and deep filter on the 

Wapserveld, monitoring well B16F0295 is located on the east side, with boulder clay in the subsurface; 

monitoring well B16F0306 is located in the centre, where the boulder clay is absent (measuring period 

2005-2016). 

 
 

Figuur 3.14. Duurlijn van peilbuis B16F0295 in de belangrijkste voortplantingsbiotoop van 

het Gentiaanblauwtje op het Wapserveld. De rode stippellijn is een hulplijn om de vorm van 

de duurlijn zichtbaar te maken (meetperiode 2005-2016).  

Figure 3.14. Duration line of groundwater monitoring well B16F0295 in the main breeding habitat of the 

Alcon Blue on the Wapserveld. The red dotted line is an auxiliary line to make the shape of the duration 

line visible (measuring period 2005-2016). 
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Vegetatiegradiënten 

Het Doldersummerveld is zeer reliëfrijk en wordt gekenmerkt door een afwisselende 

vegetatie van droge heiden, vochtige heiden, met Pijpenstrootje vergraste droge en vochtige 

heiden en in de laagste terreindelen veenmosrijke natte heiden met Veenpluis (Figuur 3.15). 

In 2002 is het oppervlak natte heide in de centrale laagte zeer beperkt en bestaat de laagte 

vooral uit een begroeiing van Pijpenstrootje. In 2012 is het oppervlak natte heide met 

Veenpluis sterk toegenomen, waarschijnlijk als gevolg van vernattingsmaatregelen. De 

Pijpenstrootjesbegroeiing is teruggedrongen tot de flanken van de laagten met aansluitend 

de vochtige heiden, die een belangrijke groeiplaats vormen van Klokjesgentiaan. In de winter 

stroomt vanuit de omgeving lateraal grondwater naar de laagten, waardoor iets beter 

gebufferde condities optreden in de vochtige heide. Een andere soort die indicatief is voor 

laterale waterbeweging is Beenbreek, deze ontbreekt echter in de laagten, maar groeit op 

het Doldersummerveld vooral langs de westrand van het gebied, op de overgang van een 

stuifzandrug naar de venige laagte (Figuur 3.15).  

 

Het historische leefgebied van het Gentiaanblauwtje bevindt zich vooral in de vochtige 

heiden in de grote laagte in het zuidoosten en in een kleine laagte in het noorden (Figuur 

3.17). Hier groeit Klokjesgentiaan in de laagten op moerige podzolgronden of de overgang 

van een veenbodem naar veldpodolgrond (Figuur 3.16). Landschapsecologisch komt de 

positie van deze groeiplekken niet overeen met de positie in het Dwingelderveld, waar de 

beste leefgebieden hoog in het landschap liggen. Ook in het westen liggen nog enkele 

groeiplekken van Klokjesgentiaan, waar leefgebied veel hoger op de gradiënt voorkomt. De 

aanwezigheid van Beenbreek duidt hier eveneens op natte standplaatscondities met een 

laterale waterbeweging. 

 

 
Figuur 3.15. Vereenvoudigde vegetatiekaart van het Doldersummerveld uit 2012 en 

Wapserveld uit 2015. Ook zijn de belangrijkste groeiplekken van Klokjesgentiaan (zwart 

gearceerd) en Beenbreek (gele punten) weergegeven.  

Figure 3.15. Simplified vegetation map of the Doldersummerveld from 2012 and Wapserveld from 

2015. The most important growth sites of Marsh Gentian (shaded black) and Bog Asphodel (yellow dots) 

are also shown. 
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Op het Wapserveld loopt de vegetatiegradiënt vanuit het beekdal van de Vledder Aa via 

matig voedselrijke (beekdal)graslanden naar droge en vochtige heiden op het keileemplateau 

(Figuur 3.15). Grote delen van de vochtige heide zijn met Pijpenstrootje vergrast (lichtgeel). 

Deze vallen grotendeels samen met hogere terreindelen (ruggen) waardoor de 

grondwaterstanden er dieper onder maaiveld liggen dan in de laagten. Bovendien vallen de 

ruggen min of meer samen met de onderbroken keileem, waardoor de wegzijging naar het 

eerste watervoerende pakket groter is, wat resulteert in grotere waterstandsfluctuaties. In 

de laagten, waar de keileem aanwezig is, liggen vochtige heiden en open vennen. Het 

leefgebied van het Gentiaanblauwtje bevindt zich op het Wapserveld hoog in het landschap, 

op de overgang van de beekdalflank met veldpodzolgronden naar het stuifzandlandschap 

met vlakvaaggronden (Figuur 3.16 & Figuur 3.17). De landschapsecologische positie is 

daarmee vergelijkbaar met het leefgebied op het Dwingelderveld. 

 

 
Figuur 3.16. Verspreiding van Klokjesgentiaan en Beenbreek in relatie tot de bodemkaart 

1:50.000.  

Figuur 3.16. Distribution of Marsh Gentian and Bog Asphodel in relation to the soil map 1:50,000. 

 

3.5.6 Conclusie Gentiaanblauwtje  

Leefgebied van het Gentiaanblauwtje komt in het natte zandlandschap vooral voor op de 

flanken van schijnspiegellaagten (gradiënt 2). De waardplanten groeien er echter niet in de 

laagten zelf, maar in vochtige heiden hoger op de gradiënt buiten de invloedsfeer van 

langdurige inundatie in het zomerhalfjaar. Ondiepe keileem of andere ondoorlatende lagen 

remmen de verticale wegzijging waardoor regenwater gedwongen wordt lateraal door het 

dunne watervoerende pakket af te stromen (Figuur 3.18). De dunne zandpakketten regenen 

in het najaar snel vol, waardoor de vochtige heiden langdurig nat zijn en zich optimaal 

kunnen ontwikkelen. De keileem zorgt er bovendien voor dat het lokale grondwater een iets 

betere buffering heeft, waardoor hier de subassociatie van Gevlekte orchis uit de Associatie 

van Gewone dophei kan voorkomen. Hierin groeit zowel de waardplant van het 

Gentiaanblauwtje, Klokjesgentiaan als ook vaak Beenbreek.  
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Figuur 3.17. Hoogtekaart van het Doldersummerveld en Wapserveld met afgebeeld de 

belangrijkste groeiplekken van Klokjesgentiaan en Beenbreek in het gebied (NDFF & AHN3).  

Figure 3.17. Elevation map of the Doldersummerveld and Wapserveld with the most important growth 

sites of Marsh Gentian and Bog Asphodel in the area (NDFF & AHN3). 

 

De ontwikkelingsrichting van de natte heiden hoger op de gradiënt en dus de kwaliteit van 

het leefgebied van het Gentiaanblauwtje, worden sterk bepaald door de hydrologische 

situatie in de laagten (Figuur 3.18). De laagten maken veelal onderdeel uit van grotere 

erosiegeulen (Dwingelderveld) of liggen op de overgang naar het beekdallandschap 

(Doldersummerveld en Wapserveld). In de laagten en de erosiegeulen hebben zich vaak nog 

weer slecht doorlatende inspoelingshorizonten gevormd (podzol B-horizonten) met daarop 

gliede, die de wegzijging naar de zandondergrond reduceren en veenvorming mogelijk 

maken. Deze slecht doorlatende lagen zijn van groot belang voor het op peil houden van de 

grondwaterstand in de laagten en erosiegeulen, helemaal op plekken waar de keileem dun is 

of geheel ontbreekt. Vooral omdat de grondwaterstanden in het eerste watervoerende 

pakket de laatste eeuwen en decennia sterk gedaald zijn. 

 

Zowel de keileem, fijne zanden, verkitte B-horizonten als veenvormende vegetaties in de 

laagten en erosiegeulen (en beekdallandschap) vertragen de verticale en laterale afvoer van 

lokaal grondwater, waardoor het stroomopwaarts gelegen deel van de gradiënt vernat. Door 

de geringe afvoer in de erosiegeulen of in het beekdal blijft de grondwaterstand in de 

vochtige heiden lang hoog. Van onder naar boven zal zich een gradiënt vormen van 

veenmosrijke natte heide via heischrale natte heide naar soortenarme natte heide en 

uiteindelijk droge heide (Figuur 3.18). 
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Figuur 3.18. Schematische weergave van de belangrijkste gradiënten in het natte 

zandlandschap waarop geschikt leefgebied van het Gentiaanblauwtje voor komt. 

Weergegeven zijn de belangrijkste hydrologische processen, de belangrijkste habitattypen en 

de positie van het leefgebied van Gentiaanblauwtje op de gradiënt.  

Figure 3.18. Schematic representation of the most important gradients in the wet sandy landscape 

where suitable habitat for the Alcon Blue occurs. The most important hydrological processes, the most 

important habitat types and the position of the habitat of the Alcon Blue on the gradient are shown. 

 

Geschikt leefgebied kan ook hoger op de gradiënt ontstaan, bijvoorbeeld op de overgang 

naar het stuifzandlandschap (Wapserveld) waar veldpodzolgronden overgaan in 

vlakvaaggronden (Figuur 3.18). In het stuifzandlandschap is het watervoerende pakket veel 

dikker en wordt in de winter een grote hoeveelheid grondwater opgeslagen. Op de overgang 

naar het natte zandlandschap versmald het watervoerende pakket aanzienlijk, waardoor het 

grondwater wordt gedwongen in maaiveld uit te treden. Door de hoge ligging in het 

landschap treden geen of nauwelijks inundaties op. De versmalling in het freatisch 

watervoerende pakket vertraagd de afvoer vanuit het stuifzandlandschap en zorgt er voor 

langdurig hoge grondwaterstanden en lateraal afstromend, iets beter gebufferd grondwater. 

Hier ontstaat leefgebied al dan niet in combinatie met een hoog gelegen zuur ven.  

 

Op het Doldersummerveld zijn beide hierboven geschetste situaties van toepassing. De 

grootste groeiplek van Klokjesgentianen komt voor op de rand van de grote afvoerloze 

laagte in het oosten van het gebied, op de overgang naar het beekdal van de Vledder Aa. 

Hierin heeft zich onder heel stabiele grondwaterstanden veen gevormd. Dit veen vertraagde 

de afvoer van lokaal grondwater dat vanaf het keileemplateau in het westen naar het 

beekdal van de Vledder Aa stroomde. Echter, als gevolg van ontwatering (zowel intern als 

extern) en veenwinning zijn de grondwaterstanden in zowel de laagte als het omliggende 

landschap gedaald en is de optimale groeiplek van Klokjesgentiaan steeds dieper in de 

laagten komen te liggen. Dat geldt ook voor de laagten hoger op de gradiënt. De huidige 

groeiplekken van Klokjesgentiaan kunnen in natte perioden langdurig inunderen, waardoor 

de rupsen van het Gentiaanblauwtje verdrinken. Het najaar van 2015 (augustus) alsmede de 

winter en voorjaar van 2016 waren zeer nat, waardoor de populatie Gentiaanblauwtjes op 

het Doldersummerveld om deze reden is uitgestorven. 
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Hieruit kunnen we concluderen dat er op het Doldersummerveld op dit moment geen 

geschikt leefgebied voor het Gentiaanblauwtje aanwezig is. De belangrijkste groeiplekken 

van Klokjesgentiaan liggen te diep in de laagten, die door hydrologisch herstel alsmaar 

natter zullen worden en de groeiplekken helling opwaarts moeten opschuiven. Het zal nog 

een tijd duren voordat deze gradiënt zich goed kan ontwikkelen, waardoor herkolonisatie op 

korte termijn onwaarschijnlijk is. 

3.5.7 Potentiekaart Doldersummerveld 

Op basis van bovenstaande analyses zijn op het Doldersummerveld locaties geselecteerd die:  

• op een hellend vlak hoog in het landschap liggen (Figuur 3.19); 

• en daardoor onder invloed staan van laterale toestroming van grondwater; 

• vochtig tot natte standplaatscondities kennen of er na herstel kunnen ontstaan; 

• voor de toekomst weinig risico lopen te inunderen onder invloed van verder 

hydrologisch herstel in de laagten. 

 

De verwachting is dat bij verder hydrologisch herstel ook de huidige groeiplek van 

Klokjesgentiaan in de centrale laagte verder in kwaliteit achteruit zal gaan en hoger de 

gradiënt op zal schuiven. Door de grondwaterstanden in het lagere deel verder te verhogen 

en te stabiliseren, wordt in de winter meer grondwater opgeslagen in de stuifzandruggen aan 

de westkant van het projectgebied (Boschoord). Hier zijn grote hoogteverschillen aanwezig 

vanuit een voormalig stuifzandlandschap naar de natte afvoerloze laagte op het 

Doldersummerveld. Hier treedt grondwater uit dat lateraal wordt afgevoerd naar de centrale 

veenvormende laagte. Beenbreek en Klokjesgentiaan groeien momenteel al op deze 

overgang en indiceren dat hier inderdaad laterale waterbeweging optreedt onder relatief 

natte condities. Bovendien ligt de keileem hier plaatselijk zeer ondiep en zal dus bijdragen 

aan wat meer gebufferde standplaatscondities. Ten slotte is in dit gebied voldoende reliëf 

aanwezig, waardoor het risico op langdurige inundatie buiten de winter er heel gering is en 

hier een duurzaam leefgebied voor Gentiaanblauwtje ontwikkeld kan worden (Figuur 3.19). 

 

 
Figuur 3.19. Zoekgebied voor potentieel geschikt leefgebied voor het Gentiaanblauwtje op 

basis van een landschapsecologische analyse.  

Figure 3.19. Search area for potential suitable habitat for the Alcon Blue based on the landscape 

ecological analysis. 
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3.6 Spiegeldikkopje 

3.6.1 Belangrijke plantengemeenschappen 

De belangrijkste waardplant van het Spiegeldikkopje is Hennegras (Calamagrostis 

canescens). Hennegras is kensoort voor de Klasse der Elzenbroekbossen (Alnetea glutinosae) 

en komt algemeen voor in zowel het Moerasvaren-Elzenbroekbos (Thelypterido-Alnetum) als 

het Elzenzegge-Elzenbroekbos (Carici elongatae-Alnetum) (Schaminée et al., 2010). Verder 

treedt Hennegras veelvuldig op als begeleidende soort in een groot aantal 

plantengemeenschappen in onder meer de Riet-Klasse, de Klassen der Kleine zeggen, matig 

voedselrijke graslanden, natte strooiselruigten, Wilgenbroekstruwelen en 

Berkenbroekbossen. Naast de waardplant van het Spiegeldikkopje, voorzien deze 

plantengemeenschappen ook in voldoende nectarplanten, zoals Kale jonker, Grote 

kattenstaart of andere hoog opschietende kruiden. 

 

In natte strooiselruigten (Associatie van Moerasspirea en Echte valeriaan) en de 

Wilgenbroekstruwelen (Associatie van Grauwe wilg), komt Hennegras van nature eveneens 

in hoge abundantie voor in de subassociatie met Hennegras. In veel andere 

plantengemeenschappen wijst een hoge abundantie van Hennegras op verdroging en 

daarmee samenhangende eutrofiëring, zoals in blauwgraslanden, kleinezeggemoerassen, 

laagveenmoerassen en oevers van zwak gebufferde wateren. Deze vegetaties worden 

gerekend tot de soortenarme Rompgemeenschap van Hennegras, onder meer in de Klasse 

der Kleine zeggen en de Klasse der Elzenbroekbossen.  

 

De andere waardplant, Pijpenstrootje, komt voor in een groot aantal 

plantengemeenschappen en treedt hier op als begeleider, vaak in lage abundantie. Naast 

enkele van de hierboven behandelde plantengemeenschappen, komt Pijpenstrootje vooral 

voor in de Klasse van Hoogveenslenken, Klasse van Hoogveenbulten en natte heiden, Klasse 

van Berkenbroekbossen, en soms in de Klasse van de droge heiden. In al deze 

gemeenschappen komt Pijpenstrootje samen met Gewone dophei voor, de belangrijkste 

nectarplant in deze betrekkelijk bloemarme ecosystemen. Verder komt Pijpenstrootje voor in 

de veel bloemrijkere Klasse van Heischrale graslanden en in de Blauwgraslanden van het 

Verbond van Biezenknoppen en Pijpenstrootje uit de Klasse der matig voedselrijke 

graslanden. 

 

Verder treedt Pijpenstrootje doorgaans en dominant op als verstoringsindicator op 

verdroogde, sterk wisselnatte, zure standplaatsen in droge tot vochtige heiden, hoogvenen, 

blauwgraslanden en heischrale graslanden. Deze zijn echter ongeschikt als leefgebied voor 

het Spiegeldikkopje, aangezien Pijpenstrootje alleen als waardplant dient op voldoende natte 

standplaatsen waar ze tot ver in de zomer vers en vitaal (groen) blijft (zie o.a. par. 2.3). 

3.6.2 Waard- en nectarplanten op landschapsschaal 

Plantengemeenschappen waarin zowel de waardplant Hennegras als voldoende nectarplanten 

voorkomen, groeien voornamelijk op zwak zure tot neutrale, mesotrofe tot eutrofe, 

overwegend natte standplaatsen. Dergelijke standplaatsen vinden we in beek- en rivierdalen, 

laagveenmoerassen, langs zoetwatermeren en in terreindepressies (afvoerloze laagten) met 

invloed van basenrijker grondwater (Weeda et al., 2005). Hier groeien van nature 

elzenbroekbossen, ooibossen, wilgenbroekstruwelen, natte strooiselruigten en 

kleinezeggemoerassen.  

 

In broekbossen, ooibossen en wilgenstruwelen heerst over het algemeen een te koel 

microklimaat voor dagvlinders. Het leefgebied van het Spiegeldikkopje zal zich daarom 

vooral beperken tot open plekken in de broekbossen of wilgenstruwelen en overgangen 

hiervan naar boomarme of -loze veensystemen, bijvoorbeeld op de overgang naar een 

mesotroof alkalisch doorstroomveen of dito verlandingsveen. In de geheel open 

veenvormende kleinezeggevegetaties zijn de grondwaterstanden te hoog en te stabiel voor 

Hennegras (GLG <20-30cm-mv). Maar juist op de overgang naar het Elzenbroekbos vormt 
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de Associatie van Grauwe wilg, bijvoorbeeld in de subassociatie met Hennegras een 

natuurlijke overgang. Deze plantengemeenschap is aan te treffen op venige, wisselnatte 

standplaatsen. In de winter staat de grondwaterstand er veelal tot in of boven maaiveld, in 

de zomer ligt de grondwaterstand veelal net onder maaiveld, maar droogt nooit geheel uit. 

Deze gradiënt vormt een optimale groeiplaats voor zowel de waardplant als nectarplanten. 

De waterstanden fluctueren er sterker dan in het zeggemoeras, maar zijn er dermate stabiel 

dat het niet dichtgroeit met Wilgen of Zwarte Elzen. 

 

Ook open plekken in wilgenstruwelen en broekbossen vormen geschikt leefgebied voor het 

Spiegeldikkopje. Hier komen natte strooiselruigten voor die gerekend worden tot de 

Associatie van Moerasspirea en Echte valeriaan, waarin zowel de waardplant Hennegras als 

voldoende nectarplanten zoals Kale jonker, Echte valeriaan, Moerasspirea, Gewone 

Engelwortel en Gewone wederik groeien. Ook Moerasrolklaver komt regelmatig voor in deze 

ruigten. Langs zoete, voedsel- en basenrijke wateren die door stroming (beken) of wind 

(plassen) aan beweging onderhevig zijn, wordt langs de waterlijn een smalle gordel van 

organische resten afgezet. Dergelijke aanspoelgordels, voor zover ’s zomers niet te sterk 

uitdrogend, vormen eveneens een natuurlijke standplaats van natte strooiselruigten met 

Hennegras en veel nectarplanten.  

 

In de lagg, op de overgang van een hoogveen naar door basenrijk grondwater gevoede 

delen, ontstaan eveneens geschikte standplaatscondities voor wilgenbroekstruwelen en 

Berken- en Elzenbroekbossen met Hennegras en voldoende nectarplanten. Hier komt 

basenrijk grondwater uit de minerale omgeving in contact met het basenarme, oligotrofe 

veenwater uit het hoogveen onder relatief stabiele grondwaterstanden (gradiënttype 1, 

actieve hoogvenen; zie par. 2.1).  

3.6.3 Positie in de gradiënt 

Het spiegeldikkopje zal van nature vooral gebonden zijn geweest aan gradiënten binnen het 

beekdallandschap, laagveenlandschap en de lagg van het hoogveenlandschap. Op de 

overgang van open veenvormende zeggevegetaties naar licht wisselnatte wilgenstruwelen en 

broekbossen ontstaat een smalle zone waar de waardplant Hennegras veelvuldig voorkomt in 

een open, beschutte leefomgeving en voldoende nectarplanten aanwezig zijn. Deze 

natuurlijke biotopen zijn echter zeer geschikt als wei- en hooiland en zijn vaak al lang 

geleden in cultuur gebracht en daarbij licht ontwaterd. In veel beekdalen en 

grondwatergevoede (afvoerloze) laagten bestaan deze hooilanden uit kleinezeggemoerassen 

van het Verbond van Zwarte zegge, Dotterbloemhooiland of Blauwgrasland, de 

vervangingsgemeenschappen van Elzenbroekbossen, Wilgenbroekstruwelen en alkalische 

laagvenen. Hennegras treedt in deze hooilanden veelal op als verstoringsindicator voor de te 

sterk wisselende waterstanden en eutrofiëring als gevolg van mineralisatie van de organisch 

rijke veenbodems (als gevolg van de te grote waterstandswisselingen). Bovendien zorgt de 

ontwatering ervoor dat het basenrijke grondwater het maaiveld niet meer weet te bereiken, 

waardoor regenwater op het basenrijke grondwater stagneert. De bodem verzuurt, wat leidt 

tot verschuivingen in de plantsamenstelling en -kwaliteit. In natte schraallanden wordt 

dominantie van Hennegras tegengegaan door extensief maaibeheer of begrazing. 

Maaibeheer is echter ongunstig voor het Spiegeldikkopje, aangezien de rupsen tot laat in het 

najaar nog hoog in het Hennegras foerageren en op 20-50 cm hoogte hierin overwinteren 

(zie par. 2.3). Wanneer de graslanden jaarlijks tot aan de bosrand gemaaid worden, zal het 

Spiegeldikkopje verdwijnen. Wanneer het maaibeheer of de begrazing gestaakt wordt, 

verruigen deze hooilanden met onder meer Hennegras. Door de te grote 

waterstandsfluctuaties, groeit de vegetatie echter ook snel dicht met bosopslag en raakt het 

gebied ongeschikt als leefgebied voor het Spiegeldikkopje.  

 

In het natte zandlandschap komen de geschikte plantengemeenschappen voor op de 

gradiënt in “basenrijke afvoerloze laagten” (gradiënt 5). De waardplant Hennegras groeit er 

op de overgang van de natte laagte naar de rand ervan. In de laagte groeien, afhankelijk 

van de hydrologische condities, kleinezeggevegetaties, plantengemeenschappen uit de 
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Oeverkruid-Klasse en / of is open water aanwezig. In de winter staat de laagte onder water, 

waardoor basenrijker grondwater er langs de randen wordt opgeperst. Daar ontstaan natte 

schraallanden (blauwgraslanden), wilgenstruwelen en / of elzenbroekbossen, vaak in 

combinatie met vochtige heiden en droge heiden op de hogere zandruggen (zie par. 3.3.4). 

Onder hydrologisch optimale condities zijn de grondwaterstanden in de laagte zeer stabiel en 

is veenvorming mogelijk. Hennegras komt dan alleen in een smalle zone langs de randen 

voor, vergelijkbaar met de vegetatiegradiënt vanuit een alkalisch doorstroomveen naar de 

Wilgenbroekstruwelen en Elzenbroekbossen. Wanneer de laagte in de zomer echter 

droogvalt, kan Hennegras over veel grotere oppervlakten voorkomen in de licht verdroogde 

kleinezeggevegetaties, Associatie van Zwarte zegge en Moerasstruisgras, subassociatie met 

Hennegras. In mindere mate zal ook in “zwak gebufferde laagten” (gradiënttype 4, par. 

3.3.3) een vergelijkbare vegetatiegradiënt voorkomen als in de basenrijke afvoerloze 

laagten.  

 

De waardplant Pijpenstrootje komt zowel voor in de natte heide als in het blauwgrasland. Op 

te sterk uitdrogende bodems, bijvoorbeeld in vochtige heiden, is de kwaliteit van de 

waardplant ontoereikend om de levenscyclus te voltooien (par. 2.3). Gedegradeerde 

hoogvenen, zoals de Mariapeel en Deurnese Peel vormen (tijdelijk) wel een geschikte 

leefomgeving, omdat de veenbodems permanent vochtig blijven en door veenafbraak minder 

zuur en voedselrijker zijn. Echter, bij verdergaande vernatting (hoogveenherstel) zal het 

aandeel Pijpenstrootje afnemen en wordt de soort weer teruggedrongen naar zijn 

oorspronkelijke leefgebied op de overgang met de minerale omgeving in de lagg van het 

hoogveenlandschap.  

3.6.4 Systeemfunctioneren referentiegebieden 

Als referentiegebieden voor het Spiegeldikkopje zijn één Duits en één Belgisch natuurgebied 

geselecteerd in landschapsecologisch nagenoeg natuurlijke systeem. In Nederland biedt het 

Weerterbos de meest natuurlijke referentie; de leefgebieden in de Peel moeten als 

secundaire leefgebieden worden beschouwd die pas na de ontginningen geschikt zijn 

geworden (Wallis de Vries, 2013). De twee referentiesystemen worden in deze paragraaf 

kort toegelicht en vergeleken met systeemeigenschappen van de Empese en Tondense 

Heide, het gebied in het natte zandlandschap waar de doelsoort in de loop van de jaren 1990 

definitief is verdwenen.  

3.6.5 Stramprooierbroek 

Het Stramprooierbroek was vroeger een uitgestrekt vermorsingsveen dat in de tweede helft 

van de negentiende eeuw in ontginning werd genomen (Jansen, 2020). Het broekgebied 

vormt de bovenloop van een klein beekdal en bestaat in feite uit een stelsel van afvoerloze 

laagten. Hierin verzamelde zich een mengsel van regenwater, lokaal grondwater en 

bovenlokaal grondwater. De laagten stonden langdurig onder water en vielen pas laat in het 

voorjaar droog. Het bovenlokale grondwater bezat een hoge stijghoogte en zorgde in de 

laagten voor basenrijke, meso- tot zwak eutrofe omstandigheden. Vermoedelijk waren hier 

op grote schaal Stijvezeggemoerassen ontwikkeld met in de kommen struwelen van Grauwe 

wilgen en langs de randen Dotterbloemhooilanden met Moeraszegge als aspectbepalende 

soort (Figuur 3.20). Deze Dotterbloemhooilanden behoren vegetatiekundig tot de Associatie 

van Gewone engelwortel en Moesdistel, een gemeenschap die kenmerkend is voor zeer 

basen- en vermoedelijk ook zeer leemrijke bodems. 

 

Op de flanken van de laagten trad lateraal stromend lokaal grondwater uit, zoals nu nog 

wordt aangegeven door het (slechts lokaal en in beperkte mate) voorkomen van Veldrus, 

Wilde gagel en Duizendknoopfonteinkruid. Hier waren zure Kleinezeggemoerassen (Caricion 

nigrae) ontwikkeld, waarin plaatselijk mesotrofe condities heersten dankzij de voeding met 

basen- en ijzerrijk grondwater met een lage intensiteit gedurende een korte periode. Dat dit 

het geval was, blijkt ook uit het voorkomen van Wateraardbei, die dankzij zijn wortelstokken 

nog lang stand kan houden na gewijzigde milieuomstandigheden.  
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Hennegras kwam in deze zone ook veelvuldig voor, weliswaar in lage dichtheid, maar 

vormde met het grote aanbod aan nectarplanten wel een geschikte leefomgeving voor het 

spiegeldikkopje. 

 

Op de hoogste koppen en ruggen groeiden vermoedelijk natte heiden en lokaal heischrale 

graslanden en/of droge heiden. Op zulke droge tot vochtige plaatsen was de inzijging van 

regenwater het overheersende hydrologische proces. 

  

Figuur 3.20. Vegetatiegradiënt in het Stramprooierbroek onder beheerde en onbeheerde 

condities (Jansen, 2020).  

Figuren 3.20. Vegetation gradient in the Stramprooierbroek under managed and unmanaged conditions 

(Jansen, 2020). 

 

Tegenwoordig is het Stramprooierbroek ernstig verdroogd, wat onder meer blijkt uit het 

grote areaal met slechts zwak ontwikkelde Elzenbroeken en de matige kwaliteit van de 

hooilanden (Jansen, 2020). In de Elzenbroekbossen ontbreken kenmerkende plantensoorten 

grotendeels. Voor zover kenmerkende soorten voorkomen, betreffen het diep wortelende 

soorten, zoals Moeraszegge, Snavelzegge, Scherpe zegge en Riet. Ze ijlen na, ze vormen een 

relict van de oorspronkelijke veenvormende grondwaterafhankelijke 

plantengemeenschappen. Ze komen veelal voor in combinatie met soorten die kenmerkend 

zijn voor oppervlakkige verzuring. Op de laagste en natste plekken treden bovendien sterk 

schommelende grondwaterstanden op, met winterse inundaties van regenwater, waardoor 

soorten zoals Hennegras, Rietgras en Kruipende boterbloem hier domineren. In de wat hoger 

gelegen broekbossen heeft Zachte berk een groot aandeel in de boomlaag verkregen, de 

ondergroei is soortenarm; Braam en Smalle stekelvaren hebben er vaak een groot aandeel in 

verworven.  

 

In de hooilanden duidt de dominantie van Moeraszegge in combinatie met de armoede aan 

moerasplanten eveneens op verdroogde en oppervlakkig verzuurde omstandigheden. Voor 

zover moerasplanten in de hooilanden voorkomen, betreffen het soorten van betrekkelijk 

zure omstandigheden, zoals Wateraardbei, Moerasmuur en Stijve zegge. In het 

oppervlaktewater en in de randen van de geïnundeerde laagten zijn (vrijwel) nergens meer 

tekenen van opstijgend ijzer- en basenrijk grondwater aan te treffen. Verder liggen alle 

hooilanden in sterk met sloten, greppels en rabatten doorsneden bossen.  
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De dominantie van Pijpenstrootje op voormalige groeiplaatsen van natte heiden en van 

Hennegras op de overgang naar de laagten duiden op sterk schommelende 

grondwaterstanden, waarbij Pijpenstrootje de vroeger overheersende Gewone dophei heeft 

verdrongen en Hennegras de aspectbepalende soorten van de zure kleinezeggemoerassen, in 

het bijzonder Zwart zegge en Moerasstruisgras heeft verdrongen. 

 

 
Figuur 3.21. Met Hennegras verruigd Elzenbroekbos in het Stramprooierbroek.  

Figure 3.21. Alder woodland in the Stramprooierbroek area that has been overgrown with Purple Small-

reed. 

 

Sinds 1997 is het spiegeldikkopje hier dan ook verdwenen als direct gevolg van de ernstige 

voorjaarsdroogte van 1996 (Verstraeten, 1998; Wallis de Vries, 2011). Echter, de populatie 

kende al een lange tijd een steeds verder dalende trend. De belangrijkste oorzaken zullen 

dan waarschijnlijk ook verband houden met het dichtgroeien van het leefgebied met opslag 

van bomen en struiken als gevolg van de te sterk wisselende grondwaterstanden (Wallis de 

Vries, 2015). De waardplant Hennegras komt er echter nog in voldoende mate voor (Figuur 

3.21), maar omdat open en halfopen biotopen ontbreken of te intensief gemaaid moeten 

worden om opslag van wilgen en elzen tegen te gaan, is het gebied ongeschikt geworden als 

leefgebied voor het spiegeldikkopje.  

  

Hohes Holz 

Het Hohes Holz betreft een afvoerloze laagte op de overgang van het dekzandlandschap naar 

het rivierengebied van de Elbe, nabij Hamburg. De laagte ontvangt grondwater uit een groot 

hydrologisch systeem dat aan de hellingopwaartse zijde van de laagte in maaiveld uittreedt. 

Oorspronkelijk was het een afvoerloze laagte dat gevoed werd door basenrijk grondwater, 

dat aan de helling afwaartse zijde weer infiltreerde. Echter, om het gebied te ontwateren is 

de afvoerloze laagte via twee beken ontwaterd en is de dekzandrug doorgraven.  

 

Het grondwater is basen- en ijzerrijk en heeft in het verleden gezorgd voor een 

Elzenbroekbos met overgangen naar alkalisch laagveen. De Elzenbroekbossen zijn door de 

gegraven beken licht verdroogd en redelijk goed ontwikkeld. Vooral het algemeen 

voorkomen van Moeraszegge duidt op de te sterk wisselende grondwaterstanden. Op enkele 

open plekken komen Dotterbloemhooilanden op veen voor met Gewone dotterbloem, 

Bosbies, Blauwe knoop en Gevlekte en Brede orchis. Langs de bosranden, bredere bospaden 

en beken groeien geschikte waard- en nectarplanten. Het Spiegeldikkopje vliegt hier in het 

broekbos samen met Geelbontdikkopje, de oostelijke variant van het Bont dikkopje, dat in 

onze omgeving een vergelijkbare biotoop als het Spiegeldikkopje bewoont. Ook Kleine 

ijsvogelvlinder is een frequente bewoner van de open broekbossen. 
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3.6.6 Systeemfunctioneren Beekbergerwoud 

Het gebied tussen de IJssel en de stuwwal van de Veluwe is vroeger rijk geweest aan 

(doorstroom)venen en moerassen (Moerman & van Zinderen Bakker, 1950). Het 

Beekbergewoud is ontstaan vanuit een eutroof verlandingsveen, dat ongeveer 8000 jaar 

geleden is overgegaan in een broekbos (broekveen). Dit betekent dat er iets in het 

landschap heeft plaatsgevonden, waardoor de grondwaterstanden minder stabiel werden en 

de boomloze kleinezeggemoerassen plaats maakten voor natte broekbossen. In deze tijd is 

de IJssel nog afwezig en vormt de dekzandrug tussen Deventer en Zutphen nog de regionale 

waterscheiding. Grondwater werd via natuurlijke bekensystemen in noordelijke richting 

afgevoerd. Pas omstreeks 550 v. Chr. brak de IJssel door de dekzandrug en ging in 

noordelijke richting stromen (Cohen et al., 2009).  

 

Het Beekbergerwoud maakte onderdeel uit van het “Woud”, een slecht toegankelijk 

broekbosgebied dat volgens Wittewaal (1836) 's winters, en meestal ook al in het najaar, 

geheel onder water stond. In de zomer bleef het bos zodanig moerassig dat betreding niet 

goed mogelijk was. Om het omliggende land te ontwateren had men weteringen gegraven 

parallel aan de IJssel, die ter hoogte van Hattem weer in de IJssel uitmondden. Uit het 

Beekbergerwoud ontsprongen twee weteringen die bij hoge grondwaterstanden het 

overtollige water uit dit gebied in noordelijke richting moesten afvoeren, de Grote en de 

Kleine Leigraaf. Het Beekbergerwoud bestond waarschijnlijk grotendeels uit Elzenbroekbos 

met veel Gele lissen en Waterviolier. Ook kwam er een breed spectrum aan zeggesoorten 

voor, waaronder Ronde zegge, Blaaszegge, Elzenzegge, Scherpe zegge, Oeverzegge, 

Sterzegge, Zompzegge, Bleke zegge, Noordse zegge en IJle zegge, die de verschillende 

standplaatsen binnen het goed ontwikkeld Elzenbroekbos goed weergeven. Naast typische 

soorten van het natte Elzenbroekbos, groeiden er ook soorten die thuishoren in bostypen van 

het Verbond van Els en Vogelkers (Alno-Padion) of soortenrijke subassociaties van het Eiken-

Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) zoals Gele dovenetel, Slanke sleutelbloem, Knikkend 

nagelkruid, Eenbes en Zwartblauwe-Rapunzel. Kennelijk waren er binnen het natte broekbos 

ook hogere terreindelen waar de broekbossen overgingen in Vogelkers-Essenbos en/of Eiken-

Haagbeukenbos. Paarbladig goudveil, Bittere veldkers en Boswederik duiden erop dat er 

binnen de bossen ook duidelijke bronnen / kwelplekken voorkwamen met soorten uit het 

Goudveil-Essenbos. Deze laatste drie planten hebben van alle bewoners van het 

Beekbergerwoud nog het langste stand gehouden langs de beekoever in het ontgonnen 

weidegebieden, hetgeen aangeeft dat er 1) beken in het bos lagen en 2) delen omgezet 

waren in weidegronden. Maar ook het bos werd omstreeks 1850 intensief gebruikt. Het bos 

is lange tijd gebruikt voor hakhout, waarbij het bos alleen toegankelijk was in strenge 

winters. Wanneer de dooi vervroegd inviel, moest men hals over kop het bos verlaten en 

moest het gekapte hout als verloren worden beschouwd (Moerman & van Zinderen Bakker, 

1950).  

 

Op zulke tijdelijke open plekken in het broekbos komen veel natte ruigtekruiden voor en 

ongetwijfeld ook Hennegras. Dat geldt zeker ook voor de randen van bronbeekjes en de 

weidegronden. Inderdaad kwam het Spiegeldikkopje ook voor in het Beekbergerwoud (par. 

2.3). Dat stond bekend om zijn floristische rijkdom met veel zeldzame planten, maar werd 

tussen 1869 en 1871 ontgonnen. Natuurmonumenten heeft het gebied aangekocht en is 

sinds 2006 bezig de Elzenbroekbossen te herstellen. Het doel is om hier een Elzenbroekbos 

te ontwikkelen, waarbij actief beheer zoveel mogelijk beperkt wordt.  

 

Elzenbroekbossen vormen alleen een geschikt leefgebied voor het Spiegeldikkopje, wanneer 

er geleidelijke overgangen ontstaan naar permanent natte laagvenen, langs (bron)beken of 

het bos een heel open structuur heeft. Bij te sterk fluctuerende grondwaterstanden, zal 

zonder aanvullend beheer een gesloten bosklimaat ontstaan en groeien open biotopen snel 

dicht. Peilbuizen laten zien dat de grondwaterstanden in de winter in de laagste terreindelen 

van het Beekbergerwoud tot in maaiveld staan en in de zomer tot zo’n 70-90 cm onder 

maaiveld wegzakken. In de droge zomers van afgelopen jaren zijn de grondwaterstanden tot 

meer dan één meter onder maaiveld weggezakt.  



OBN Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit 

Knelpunten voor terugkeer van bedreigde insecten in het natte zandlandschap 75 

Deze fluctuaties zijn te groot voor een Broekbos of Kleinezeggemoeras. Zonder aanvullend 

beheer zal het bosgebied snel dichtgroeien met opslag en het bos zal zich via een dichte 

stakerfase ontwikkelen tot een gesloten Elzenbos. Door de lange periode van droogval van 

de venige bodem, treedt bovendien mineralisatie op waardoor de 

voedingsstoffenbeschikbaarheid toeneemt en de vegetatie verruigt met snel groeiende 

plantensoorten. Op korte termijn zal daarom geen duurzaam leefgebied voor het 

Spiegeldikkopje ontstaan en bij deze grondwaterstanden en zonder aanvullend beheer, ook 

op de lange termijn niet. 

3.6.7 Systeemfunctioneren Empese en Tondense Heide 

Geohydrologie en reliëf 

De Empese en Tondense Heide ligt op de overgang van de stuwwal van de Hoge Veluwe naar 

het rivierenlandschap van de IJssel (Figuur 3.22). Het landschap is er relatief vlak, maar 

kent een uitgesproken microreliëf van laagten en lage dekzandruggen. Ondiepe slecht 

doorlatende lagen ontbreken en het freatisch watervoerend pakket wordt op ongeveer 10 

meter onder maaiveld begrensd door een dunne kleilaag van de Formatie van Kreftenheye, 

Laagpakket van Zutphen. Het eerste watervoerende pakket ligt hieronder en bestaat uit 

overwegend grofzandige rivierafzettingen van dezelfde Formatie. 

 

 
Figuur 3.22. Topografische kaart van de Empese en Tondense heide. Weergegeven zijn ook 

de locaties van de gebruikte peilbuizen en de ligging van de beide raaien.  

Figure 3.22. Topographical map of the Empese and Tondense heathlands. Also shown are the locations 

of the groundwater monitoring wells used and the position of both cross sections. 

 

Hydrologie 

Vroeger werd gedacht dat regionaal grondwater vanaf de Hoge Veluwe verantwoordelijk was 

voor de basenrijkere standplaatscondities in de laagten van de Empese en Tondense Heide 

(Hanhart, 2002). Echter, het stijghoogteverschil tussen het freatisch en eerste watervoerend 

pakket is zeer beperkt (10-20 cm), waardoor het grondwater uit het eerste watervoerende 

pakket slechts een geringe opwaartse druk bezit (Jansen et al., 2008). Het basenrijke 

grondwater wordt er dankzij de activiteit van lokale grondwatersystemen op de grens van de 

wel en niet-overstroomde delen uitgeperst (Gradiënttype 5, zie par. 3.3.4), daar is op dat 

moment het drukverschil immers het grootst (Groenendijk, 1990; Jansen et al., 2008).  



OBN Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit 

Knelpunten voor terugkeer van bedreigde insecten in het natte zandlandschap 76 

 

In de Tondense Heide (centrale laagte) bevindt het basenrijke grondwater zich nog 

betrekkelijk dicht onder het maaiveld, waardoor het in de winter door lokale 

grondwatersystemen langs de randen van de plassen in maaiveld uitgeperst kan worden 

(Jansen et al., 2008). Peilbuis B33G1408 in de centrale laagte op de Tondense Heide laat 

zien dat de grondwaterstand er ongeveer 50% van het jaar boven maaiveld staat (GHG 29 

cm +mv). In de zomer zakt de grondwaterstand er tot zo’n 80 centimeter onder maaiveld 

weg (GLG), waarmee de grondwaterstand meer dan 1 meter fluctueert (Figuur 3.23, rode 

lijn).  

 

De laagten op de Empese heide staan maximaal 20% van de tijd onder water, waarmee de 

inundatieduur van de laagten veel korter is dan op de Tondense Heide. De 

zomergrondwaterstanden zijn wel vergelijkbaar met die op de Tondense Heide (GLG 81-93 

cm –mv, regionale drainagebasis). Echter, het basenrijke grondwater ligt hier veel dieper 

onder maaiveld, waardoor hier vooral lateraal afstromend, jong grondwater langs de randen 

van de plassen uittreedt (Figuur 3.23, Jansen et al., 2008).  
 

Figuur 3.23. Duurlijnen van peilbuis B33G1408 op de Tondense heide en peilbuizen 

B33G1111 en B33G1112 op de Empese heide in de periode 2010-2020 (Dinoloket).  

Figure 3.23. Duration lines of groundwater monitoring well B33G1408 on the Tondense heide and 

groundwater monitoring wells B33G1111 and B33G1112 on the Empese heide in the period 2010-

2020(Dinoloket). 

 

Vegetatiegradiënten 

De Empese en Tondense Heide moeten oorspronkelijk ook uit Elzenbroeken, wilgenstruwelen 

en hier en daar zeggenmoerassen hebben bestaan met op de hogere dekzandruggen drogere 

Eiken-Berkenbossen. In dit landschap kwamen voldoende gradiënten voor met Hennegras, 

die als leefgebied voor het Spiegeldikkopje dienden. Echter, al vroeg in de Middeleeuwen zijn 

beken gegraven, waarmee een aanzienlijk deel van het water, dat in de laagten stagnerende, 

door de dekzandruggen heen kon worden afgevoerd. Grote delen van het landschap werden 

als hooiland in gebruik genomen, andere delen als heide. In de gradiënt kwamen op de 

hoogste delen natte heiden (Ericetum tetralicis) voor. Lager op de gradiënt werden deze 

opgevolgd door blauwgraslanden, eerst door de zogeheten heischrale subassociatie 

(nardetosum) en vervolgens de Parnassiarijke (parnassietosum) en typische (typicum) 

subassociatie. Naast kenmerkende soorten van blauwgraslanden groeiden in deze 
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subassociaties tevens soorten van zwakgebufferde wateren, veenmossen en basenminnende 

mossen van trilvenen. Dit blauwgrasland ging over in moerassen van Draadzegge 

(Eriophoro-Caricetum lasiocarpae), Stijve zegge (Caricetum elatae) en Galigaan (Cladietum 

marisci) in de laagste en natste terreindelen (Drees, 1936; Both & Van Wirdum, 1981).  

 

Geschikt leefgebied kwam er voor op de overgang van de natte laagten met 

kleinezeggemoerassen van draadzegge naar de flanken met blauwgraslanden en heischrale 

graslanden. Bovendien vormden de vochtige heiden hoger op de gradiënt ook een geschikte 

nectarbron voor de volwassen vlinders. De Empese en Tondense heide zijn na de ontginning 

nog ruim 150 jaar geschikt geweest als leefgebied voor het Spiegeldikkopje. De soort is er 

omstreeks 1995-1996 uitgestorven, waarschijnlijk als gevolg van enkele droge jaren (Van 

Swaay & Poot, 2018). De droogte was de laatste druppel die de soort deed uitsterven. Het 

gebied had namelijk al vele decennia te kampen met een steeds verder achteruitgaande 

habitatkwaliteit als gevolg van verdroging en verder dichtgroeien van het leefgebied door 

Elzen en wilgenstruwelen. Doordat grote delen de laagten in de winter nauwelijks meer 

inundeerden, werd het basenrijke grondwater niet of nauwelijks meer opgeperst en 

verzuurden de zeggemoerassen en blauwgraslanden. Het Parnassiarijke blauwgrasland was 

in 1967 al verdwenen en grote delen waren verstruweeld geraakt met Geoorde wilg 

(Salicetum auritae). In 1981 was het areaal struweel verder toegenomen en waren ook 

elzenbroekbossen (Carici elongatae-Alnetum) ontstaan. De bovenzijde van de gradiënt waar 

nog wel basenrijk grondwater werd uitgeperst was vrijwel overal in het bos geschoten. Zowel 

de waardplant als de nectarplanten zijn drastisch in kwaliteit en abundantie achteruitgegaan.  

 

 
Figuur 3.24. Luchtfoto van de Tondense Heide (zuidkant) in februari 2021, waarbij de 

laagten onder water staan en ook grote delen van de hooilanden aan de westkant 

geïnundeerd zijn.  

Figure 3.24. Aerial photo of the Tondense Heide (south side) in February 2021, with the lowlands 

flooded and large parts of the hay meadows on the west side also inundated. 

 

Na uitvoering van hydrologische herstelmaatregelen in 2014-2015 is het gebied in de winter 

weer zeer nat (Figuur 3.24). De laagten staan langdurig onder water en worden gekenmerkt 

door uitgestrekte vegetaties van de Pilvarenassociatie en Associatie van Veelstengelige 

waterbies uit de Oeverkruidklasse en uitgestrekte begroeiingen van plantengemeenschappen 

uit de Klasse der Kleine zeggen, Verbond van Zwarte zegge (Caricion nigrae) (Figuur 3.25). 

De Associatie van Moerasstruisgras en Zompzegge (Carici curtae-Agrostietum caninae) is 

alleen op de Empese heide aangetroffen. Het gaat hier echter om lage pioniervegetatie van 

droogvallende venachtige laagtes. Egelboterbloem en Schildereprijs komen altijd samen 

voor, daarnaast komt altijd Moerasstruisgras en/of Zwarte zegge voor. Omdat het type in 

een ruimtelijke en temporele overgang bevindt zijn er altijd soorten aanwezig van zowel 

oeverkruidgemeenschappen zoals Knolrus en Veelstengelige waterbies als van natte ruigtes 
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zoals Grote kattenstaart, Wolfspoot en Moeraswalstro. Deze hebben echter nooit de 

overhand.  

 

Op licht verdroogde standplaatsen komt de Rompgemeenschap van Zwarte zegge en 

Moerasstruisgras tot ontwikkeling. Gevoelige soorten uit de associatie (bijv. Sterzegge, 

Zeegroene muur, Moeraskartelblad) leggen het loodje, terwijl de zuurverdragende en tot 

vegetatieve uitbreiding (vergrassing) neigende Zwarte zegge en Moerasstruisgras 

standhouden. Daarbij nemen ze de plekken in beslag die in de vegetatie opengevallen zijn 

door het verdwijnen van soorten die niet bestand zijn tegen de versterkte 

waterstandswisselingen (afwisselend kletsnat en kurkdroog). Op de natste plekken, die in de 

winter langdurig onder water staan en in de zomer kortstondig droogvallen, komt de RG van 

Hennegras voor. Zowel de RG van Zwarte zegge en Moerasstruisgras als de RG van 

Hennegras komen op de Empese en Tondense heide voor (Figuur 3.26). Langs de randen 

van de laagten komen diverse plantengemeenschappen voor waarin ook nectarplanten 

voorkomen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het Type van Veldrus en Kale jonker of Type 

van Grote wederik waarin zowel Kale jonker als Grote kattenstaart voorkomt.  

 

Vanuit de laagten gaat de vegetatie veelal over in vochtige tot natte heiden met de 

Associatie van Gewone dophei, typische subassociatie (Figuur 3.25 & Figuur 3.26). Deze 

subassociatie ontwikkelt zich op standplaatsen met relatief grote waterstandsschommelingen 

en vormt een aanvullende nectarbron voor de volwassen vlinders. Op de allerhoogste delen 

treffen we kleine oppervlakten droge heiden aan. Grote oppervlakten van de voormalige 

natte en vochtige heiden zijn ontgonnen en decennialang als landbouwgrond in gebruik 

geweest. Ze worden zo’n 20 à 30 jaar verschraald door te maaien en af te voeren en hebben 

zich ontwikkeld tot voedselrijke grasland, veelal Kamgrasweiden of Witbolgraslanden. 

 

 
Figgur 3.25. Vegetatiekaart uit 2019 met indeling op Klassen-niveau (Scherpenisse & 

Eimers, 2020).  

Figure 3.25. Vegetation map from 2019 with classification on class level (Scherpenisse & Eimers, 

2020). 
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Figuur 3.26. Ligging belangrijkste plantengemeenschappen die dienen als 

voortplantingsbiotoop of belangrijk zijn voor nectar (Scherpenisse & Eimers, 2020).  

Figure 3.26. Locations of most important plant communities that serve as breeding habitat or are 

important for nectar (Scherpenisse & Eimers, 2020). 

3.6.8 Conclusie Spiegeldikkopje 

Het Spiegeldikkopje is gezien zijn voorkeur voor Hennegras als waardplant en grote 

nectarbehoefte, oorspronkelijk waarschijnlijk vooral gebonden aan de overgang van open, 

veenvormende door grondwater gevoede veensystemen naar Wilgenstruwelen en 

Elzenbroekbossen (Figuur 3.27). In het open veen zijn de grondwaterstanden te stabiel voor 

Hennegras, de broekbossen hebben een te koel microklimaat. Toch vormen ook open 

plekken in de oudere wilgenstruwelen en broekbossen geschikt leefgebied voor het 

Spiegeldikkopje. De gradiënt waarop de waardplant groeit, is er veelal smal, waardoor het 

leefgebied relatief klein van omvang is. 

 

In het natte zandlandschap vormen de randen van afvoerloze laagten, gradiënttype 4 en 5, 

belangrijke systemen waar zowel waard- als nectarplanten van het Spiegeldikkopje 

voorkomen (Figuur 3.27). Dekzandruggen zorgen er voor langdurige stagnatie en inundatie 

van de laagten, waardoor onder invloed van opbolling van de grondwaterstanden in de 

dekzandruggen basenrijk water kan worden uitgeperst op de overgang naar de laagten. Daar 

bevinden zich soortenrijke blauwgraslanden (H6410), terwijl in de ‘s winters overstroomde 

laagten zeggemoerassen met Hennegras voorkomen. Op de dekzandruggen bevinden zich 

vochtige en droge heiden waar Gewone dophei een aanvullende nectarbron vormt. Dit 

gradiëntrijke, bloemrijke landschap, vormt een ideaal leefgebied voor het Spiegeldikkopje. 

Wel is het belangrijk de vegetatiegradiënt optimaal te beheren, deze mag namelijk niet 

helemaal gemaaid worden, maar ook niet dichtgroeien met opslag van Wilgen, Elzen of 

Berken. 
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Figuur 3.27. Schematische weergave van de vegetatiegradiënt vanuit het beekdallandschap 

naar het natte zandlandschap met daarin de belangrijkste hydrologische processen, 

habitattypen en leefgebied van het Spiegeldikkopje onder een beheerde en onbeheerde 

situatie.  

Figure 3.27. Schematic representation of the vegetation gradient from the stream valley to the wet 

sandy landscape showing the most important hydrological processes, habitat types and habitat of the 

Large Chequered Skipper under managed and unmanaged conditions. 

 

In de Empese en Tondense heide heeft recent hydrologisch herstel gezorgd voor hogere 

grondwaterstanden en een langere inundatieduur van de laagten. Plaatselijk wordt langs de 

randen weer kortstondig basenrijk grondwater uitgeperst, maar de regionale drainagebasis is 

nog te laag om dat op veel meer plaatsen te laten gebeuren. De vegetatie in de laagten 

bestaat weer uit plantengemeenschappen uit de Klasse van Kleine zeggen, waarin Hennegras 

in een groot gebied algemeen voorkomt, weliswaar als indicator voor betrekkelijk sterk 

wisselende grondwaterstanden (> 1 meter). Vanuit landschapsecologisch perspectief is het 

systeem op de Tondense heide momenteel weer voldoende hersteld om als leefgebied voor 

het Spiegeldikkopje te fungeren, mits de gradiënt goed wordt beheerd. 

Op de Empese heide liggen de grondwaterstanden lager, waardoor de laagten er korter 

inunderen en is het grondwater bovendien minder basenrijk (Jansen et al., 2008). Dit is 

waarschijnlijk ook de reden dat de soort op de Empese heide altijd al minder algemeen is 

geweest (Van Swaay & Poot, 2018). Momenteel komt de waardplant in de laagten voor, 

waarmee ook dit gebied in principe een geschikte voortplantingsbiotoop vormt. Echter, door 

de kortere inundatieduur en minder basenrijke karakter van de biotoop zal de kwaliteit van 

de waardplanten wellicht minder optimaal zijn en is een deelpopulatie gevoeliger voor 

extreem droge jaren. Op dit moment is de Empese heide dan ook ongeschikt als leefgebied 

voor het spiegeldikkopje, maar zal dat op langere termijn wel kunnen worden. 

  



OBN Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit 

Knelpunten voor terugkeer van bedreigde insecten in het natte zandlandschap 81 

3.6.9 Potentiekaart Empese en Tondense Heide 

Op basis van voorgaande analyse is op de Empese en Tondense heide één deelgebied 

geselecteerd met potentieel geschikt leefgebied op korte termijn voor het Spiegeldikkopje 

(Figuur 3.28). In de laagte op de Tondense heide komt een grote oppervlakte voor met de 

Rompgemeenschap van Hennegras uit de Klasse der Kleine zeggen. In de veldstudie is 

onderzocht in hoeverre er rond de laagte voldoende nectarplanten groeien. Verwacht wordt 

dat Grote kattenstaart, Gewone wederik en Kale jonker er op de gradiënt voorkomen en 

zullen toenemen en dat ook Blauwe knoop er op termijn weer zal toenemen in de 

blauwgraslanden rondom de laagte. Bovendien bieden de vochtige heiden hoger op de 

gradiënt ook nectar voor een duurzame populatie. Op de lange termijn zal ook de laagte op 

de Empese heide geschikt raken als leefgebied voor het Spiegeldikkopje, mits de 

grondwaterstand hier verder verhoogd kan worden (Figuur 3.28). 
 

 

Figuur 3.28. Zoekgebieden in de Empese en Tondense Heide met geschikt leefgebied op de 

korte en lange termijn voor het Spiegeldikkopje.  

Figure 3.28. Search areas in the Empese and Tondense Heide with suitable habitat in the short and 

long term for the Large Chequered Skipper. 

 

 

3.7 Veenhooibeestje 

3.7.1 Belangrijke plantengemeenschappen 

De waardplant van het Veenhooibeestje is in het Noordwest-Europese en boreale laagland 

Eenarig wollegras. In hoogvenen en heideveentjes is ze kensoort voor de Associatie van 

Gewone dophei en Veenmos (11Ba01) in de Klasse van Hoogveenbulten (Weeda et al., 

2000; Schaminée et al., 2010). In de natte heiden is Eenarig wollegras differentiërend voor 

de subassociatie met veenmos van de Associatie van Gewone dophei (11Aa2). Deze 

plantengemeenschap is sterk verwant met de vorige en kan er uit ontstaan onder invloed 

van lichte verdroging. Binnen de Klasse van Hoogveenbulten komt Eenarig wollegras verder 

algemeen voor in de Rompgemeenschap van Eenarig wollegras, een pionierbegroeiing op 

ontwaterde, maar nog altijd vochtige veengronden en recent vernatte hoogvenen en 

heideveentjes. Bovendien komt Eenarig wollegras veel voor in Dophei-Berkenbroek, 

subassociatie met Eenarig wollegras, een associatie uit de Klasse van Berkenbroekbossen. 
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Dit bostype hoort van nature thuis in de randen van hoogvenen en komt tegenwoordig 

vooral voor op licht ontwaterde hoogvenen en binnen de successiereeks van 

laagveenwateren naar steeds meer regenwaterafhankelijke systemen. In andere 

plantengemeenschappen ontbreekt Eenarig wollegras of komt alleen in lage aantallen voor. 

 

De belangrijkste nectarplant van het Veenhooibeestje, Gewone dophei, is kensoort voor de 

Klasse van Hoogveenbulten en komt daarmee algemeen voor in beide Verbonden (Weeda et 

al., 2000; Schaminée et al., 2010). Ook komt Gewone dophei relatief algemeen voor in 

berkenbroeken, heischrale graslanden en blauwgraslanden. In al deze 

plantengemeenschappen is ze een begeleidende soort. 

3.7.2 Waard- en nectarplanten op landschapsschaal 

Functioneel leefgebied voor het Veenhooibeestje wordt gevormd door ecosystemen waarin 

zowel de waardplant als de nectarplant op korte afstand van elkaar voorkomen. Zowel de 

Associatie van Gewone dophei en Veenmos, de Associatie van Gewone dophei, subassociatie 

met veenmos, Associatie van Veenmos en Snavelbies als Dophei-Berkenbroek komen 

gezamenlijk voor in ongestoorde, zelfregulerende hoogvenen, gradiënttype 1. Eenarig 

wollegras en Gewone dophei groeien hier in de hoogveenrand op vochtige tot natte 

standplaatsen onder zure, oligotrofe tot oligomesotrofe condities (Venema, 1855). De randen 

van hoogvenen zijn doorgaans droger en worden gekenmerkt door grotere 

waterstandsschommelingen (>30 cm, GLG max. 40 cm –mv), waardoor zich hier hogere 

veenmosbulten en overgangen naar hoogveenbossen ontwikkelen (Moore & Bellamy, 1974). 

Door zijdelings watertransport en door de aanwezigheid van afvoergeultjes (Rüllen) treden in 

de randen ‘s winters geen grootschalige inundaties op, waardoor de rupsen van het 

Veenhooibeestje hier veilig kunnen overwinteren in de vaak forse en dichte pollen van 

Eenarig wollegras. In de zomer treedt een lichte mineralisatie op van de toplaag, waardoor 

meer voedingsstoffen beschikbaar zijn voor de vegetatie. Bovendien zorgt de afvoer van 

veenwater door de acrotelm vanuit de hoogveenkern voor een constante toestroom van lage 

concentraties nutriënten (rheotrofie, Kulczynski, 1949). In de richting van de hoogveenkern 

worden de standplaatscondities natter en ombrotrofer. Hier zijn de condities voor Eenarig 

wollegras en Gewone dophei te stabiel en hebben beide plantensoorten een ijle groeiwijze 

(Aggenbach & Jalink, 1998; Evers et al., 2012; Venema 1855; Jansen et al., 2019). Verder 

naar de rand van het veen worden de condities echter te droog en domineert Struikhei de 

vegetatie. 

3.7.3 Positie op de gradiënt 

In herstellende hoogvenen, dus in hoogveenrestanten zonder acrotelm, zijn de 

waterstandsfluctuaties doorgaans groter dan 30 cm. Er is immers geen acrotelm die met de 

waterstand meebeweegt en inundaties voorkomt. Eenarig wollegras groeit hier optimaal bij 

een gemiddelde waterstand van 10 cm boven maaiveld tot 30 cm onder maaiveld met een 

relatief grote waterstandsfluctuatie (>30 cm). Een lichte mineralisatie van het veen in de 

zomer zorgt voor oligomesotrofe condities (Aggenbach & Jalink, 1998). Dergelijke vegetaties 

treden vooral op na een vernatting van witveen, waarbij de waterstanden nog niet voldoende 

stabiel is en een groot deel van het jaar tot in of boven maaiveld staat, maar in de zomer tot 

zo’n 30 cm onder maaiveld wegzakt. In deze vegetaties breiden veenmossen, Veenpluis en 

Eenarig wollegras zich sterk uit. Deze vegetaties worden gerekend tot de Rompgemeenschap 

van Eenarig wollegras zoals die in het Fochteloërveen over grote oppervlakten is aan te 

treffen (Westhoff et al., 1973; Douwes & Straathof, 2019). De mate waarin Eenarig 

wollegras uitbreidt na vernatting hangt onder meer af van de nutriëntenbeschikbaarheid. Bij 

afnemende voedselbeschikbaarheid (oligotrofiëring) zal Eenarig wollegras uiteindelijk in 

abundantie afnemen. 

 

Bij sterkere verdroging en dus grotere waterstandsfluctuaties (>40-50 cm), neemt Eenarig 

wollegras ook langzaam af en zal Pijpenstrootje haar vervangen, hoewel de horsten van 

Eenarig wollegras zich nog lange tijd weten te handhaven. Bij een te sterke vernatting van 

licht verdroogde standplaatsen, waarbij zich een stabiele grondwaterstand dicht onder 
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maaiveld instelt (fluctuatie <30cm), neemt Eenarig wollegras eveneens in abundantie af. Ze 

verdwijnt eveneens bij permanente of langdurige inundaties (Aggenbach & Jalink, 1998). 

 

Vergelijkbare hoogveenachtige vegetaties kunnen ook in schijnspiegellaagten, gradiënttype 

2, ontstaan. Binnen deze heideveentjes zal uiteindelijk een vergelijkbare zonering in 

plantengemeenschappen optreden als in hoogvenen. In jongere verlandingsstadia, dus in 

heideveentjes die zijn ontgonnen en waar sprake is van een drijvende kragge van 

veenmossen, is Eenarig wollegras te vinden op de plekken met een dun veenpakket op de 

minerale ondergrond langs de randen van het veentje. In andere gradiënttypen van het 

natte zandlandschap komt geen Eenarig wollegras voor, en dus ook geen Veenhooibeestje. 

 

De nectarplant, Gewone dophei, heeft haar optimum tussen de rand en het centrum van 

hoogvenen maar komt nagenoeg overal in het hoogveen, in lage bedekking voor (Venema, 

1855; Jansen et al., 2019). Ook voor Gewone dophei geldt dat de kern te nat is en de 

buitenste rand te droog. Bovendien geldt op de drogere plekken dat de nectarproductie in 

droge jaren beperkend kan worden. Een goede bloei van vitale planten is dus belangrijk. In 

heideveentjes ligt het optimum van de verbreiding van Gewone dophei in het centrum van – 

de dikste delen van de (oorspronkelijke) kragge – dan wel in de aangrenzende natte heide 

op minerale bodems. Gewone dophei komt verder voor in plantengemeenschappen van 

vochtige en droge heiden, blauwgraslanden en heischrale graslanden. Wanneer deze 

plantengemeenschappen niet in de nabijheid van groeiplaatsen van Eenarig wollegras liggen, 

zijn ze niet functioneel voor het Veenhooibeestje, vanwege het ontbreken van de geschikte 

voorplantingsbiotoop. 

3.7.4 Systeemfunctioneren Nederlandse Hoogveenrestanten 

Het Veenhooibeestje komt in Nederland in twee typen ecosystemen voor, 1) 

hoogveenrestanten en 2) hoogveenvennen (heideveentjes). Het Fochteloërveen is een 

referentie voor het leefgebied in een hoogveenrestant. Het systeemfunctioneren en 

belangrijkste hydrologische processen en daardoor ontstane vegetatiegradiënten worden hier 

kort toegelicht en belicht vanuit het perspectief van het Veenhooibeestje. Voor twee grote 

hoogveengebieden, Bargerveen en Haaksbergerveen, wordt onderzocht in hoeverre deze 

momenteel vanuit landschapsecologisch perspectief geschikt zijn als leefgebied voor het 

Veenhooibeestje.  

 

De Nederlandse hoogveenrestanten vormen slechts kleine snippers van het oorspronkelijke 

hoogveenlandschap waarvan ze ooit deel uitmaakten. Voor zowel het Bargerveen als 

Fochteloërveen geldt dat de huidige hoogveenrestanten betrekking hebben op de jongere 

delen van het hoogveen, dus de delen die later als gevolg van vermorsing van vochtige 

zandgronden zijn ontstaan. De restveenpakketten liggen ten opzichte van de omgeving hoog 

in het landschap, doordat het omringende veen volledig is afgegraven. De hydrologie in deze 

hoogveenrestanten wordt in belangrijke mate bepaald door wegzijging vanuit het veen naar 

1) de zandondergrond, dus verticale wegzijging en 2) laterale afvoer door en over het 

veenpakket naar de lager gelegen omgeving. Hoogveenherstel zet in op het conserveren van 

de restveenpakketten door de wegzijging zoveel mogelijk te beperken. Dit wordt gedaan 

door het aanleggen van waterkerende kades rondom compartimenten, waarbinnen de 

waterstand vanuit het centrum van het hoogveenrestant naar de randen toe stapsgewijs 

wordt verlaagd, zoals dat in een intact hoogveen ook zou gebeuren (horlogeglasvorm). Het 

streven is om de veenwaterstand tot in maaiveld te laten stijgen en de fluctuatie te beperken 

tot maximaal 30 cm, wat noodzakelijk is voor het ontstaan van acrotelmcondities en 

daarmee succesvolle hoogveenvorming (Van Duinen et al., 2017, Schouwenaars et al., 

2019). Belangrijke factoren die van invloed zijn op het succes van hoogveenherstel zijn 1) de 

aard, dikte en doorlatendheid van het restveenpakket, 2) de aard en doorlatendheid van de 

veenbasis en 3) de grondwaterstanden in het zandpakket onder het veen (Van Duinen et al., 

2011; Jansen et al., 2012).  
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Figuur 3.29. Topografische kaart van het projectgebied Fochteloërveen, met de locaties van 
de gebruikte peilbuizen.  

Figure 3.29. Topographical map of the Fochteloërveen project area, with the locations of the 

groundwater monitoring wells used in the analysis. 

 

3.7.5 Systeemfunctioneren Fochteloërveen 

Onder het relatief dunne restveenpakket van het Fochteloërveen ligt een dekzandlaag van 

maximaal 1,5 meter dik. Deze ligt direct op een 1 tot 1,5 meter dikke keileemlaag. Op 

sommige plekken ontbreekt het dekzand en ligt het veen direct op de keileem. De wegzijging 

naar de zandondergrond (onder de keileem) is dan ook zeer gering en ook de laterale afvoer 

via het dunne zandpakket boven de keileem zal zeer gering zijn (Douwes & Straathof, 2019). 

De belangrijkste waterverliezen treden momenteel dan ook op als gevolg van laterale afvoer 

via het relatief goed doorlatende witveen naar lager gelegen compartimenten en de lage 

omgeving. Vooral langs de randen van het gebied zal de wegzijging groter zijn, vanwege de 

sterke ontwatering in de omliggende landbouwgebieden (Douwes & Straathof, 2019; 

Provincie Drenthe, 2016). Door de aanleg van kilometers kades en het inrichten van 

compartimenten wordt getracht de veenwaterstanden in het Fochteloërveen op een stabiel 

en hoog peil gehouden (Figuur 3.29). Om de aanwezige monotone vegetaties van 

Pijpenstrootje te doorbreken, zijn de kerncompartimenten bij de vernatting 20-30 cm diep 

onder water gezet. Peilbuizen in de compartimenten laten zien dat de veenwaterstand 

inderdaad zo’n 20 tot 50 cm boven maaiveld staat (GHG) en in de zomer veelal boven 

maaiveld blijft staan of terugzakt tot in maaiveld (Figuur 3.30). De gemiddelde 

waterstandsfluctuaties liggen binnen de voor hoogveenvorming benodigde 30 cm, in de 

meeste compartimenten zijn de fluctuaties zelfs beperkt tot maximaal 20 cm. Ook in de 

extreem droge zomers van 2018 en 2019 stond de veenwaterstand in sommige 

compartimenten nog boven maaiveld. Alleen in de compartimenten rond de dekzandrug de 

Bonghaar en enkele randcompartimenten, is de veenwaterstand tot onder maaiveld 

weggezakt (Figuur 3.30). Vooral de peilbuis in de dekzandrug laat zien dat er hier sprake is 

van een heel sterke waterstandsfluctuatie die in de zomer ver onder het peil in het 

aangrenzende hoogveen zakt (Figuur 3.31). Dit maakt duidelijk dat de zandrug een sterk 

ontwaterende invloed heeft op het omliggende hoogveen. 
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Figuur 3.30. Tijdstijghoogtegrafieken van diverse peilbuizen in het Fochteloërveen in meters 

t.o.v. maaiveld (Dinoloket).  

Figure 3.30. Graphs of the groundwater level in various monitoring wells in the Fochteloërveen in 

metres to surface level (Dinoloket). 

Figuur 3.31. Tijdstijghoogtegrafieken van peilbuizen rond de dekzandrug Bonghaar met de 

grondwaterstand in meters +NAP (Dinoloket). 

Figure 3.31. Graphs of the groundwater level course of monitoring wells around the sand ridge 

Bonghaar with the groundwater level in metres +NAP (Dinoloket). 
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Vegetatiegradiënten 

In de permanent geïnundeerde compartimenten bestaat de vegetatie op veel plekken uit 

door Pijpenstrootje gedomineerde begroeiingen. Tussen de hoge pollen Pijpenstrootje 

groeien echter op grote schaal veenmossen, waardoor deze vegetaties gerekend worden tot 

plantengemeenschappen uit de Klasse der hoogveenslenken. Waterveenmos is veelal 

dominant met een ijle begroeiing van vaatplanten als Veenpluis, Eenarig wollegras, 

Draadzegge en Snavelzegge. De meest soortenarme pionierbegroeiing bestaat uit het type 

van Waterveenmos (lichtblauw, Figuur 3.32), waarin de veenmossen een aaneengesloten 

tapijt vormen tussen de Pijpenstrootjespollen. Op iets minder natte delen, bijvoorbeeld als 

gevolg van verlanding (successie vanuit vorige type) of langs de randen van de 

compartimenten, komt het type van Eenarig wollegras en Waterveenmos voor (donkerblauw, 

Figuur 3.32). In deze soortenarme begroeiing komt de waardplant van het Veenhooibeestje 

voor in een bedekking van meer dan 5%, de nectarplant Gewone dophei is er echter zeer 

schaars (<5%). De best ontwikkelde slenkvegetaties bestaan uit het type van Witte 

snavelbies en/of Ronde zonnedauw (Blauwzwart, Figuur 3.32). Hierin kan Gewone dophei 

ook frequent voorkomen, maar duidt dan al snel op een ontwikkeling richting de 

gemeenschap van hoogveenbulten (Bakker, 2015).  

 

Plantengemeenschappen uit de Klasse der Hoogveenbulten worden gekenmerkt door 

Hoogveenveenmos, Wrattig veenmos, Lavendelhei, Ronde zonnedauw en Kleine veenbes. In 

het soortenarme type van Eenarig wollegras (rood, Figuur 3.32) is de waardplant van het 

Veenhooibeestje bedekkend aanwezig (>5%), Pijpenstrootje kan er ook algemeen 

voorkomen, maar domineert deze vegetaties nooit. Deze plantengemeenschap vormt samen 

met de slenkvegetatietype van Eenarig wollegras en Waterveenmos de belangrijkste 

voortplantingsbiotoop voor het Veenhooibeestje. Ze worden vooral aangetroffen in de kernen 

van de compartimenten, in de natste delen (Figuur 3.33). De door Eenarig wollegras 

gedomineerde gemeenschappen worden dus vooral aangetroffen op natte veengronden met 

waterstanden tot enkele decimeters boven het maaiveld. Het is vooral een pioniervegetatie 

na vervening die lang stand kan houden, maar ook kan ontstaan door successie vanuit door 

veenmossen gedomineerde slenkvegetaties. 

Bij een verdere ontwikkeling, neemt Eenarig wollegras geleidelijk in abundantie af en nemen 

bultvormende veenmossen toe. De typen van Gewone dophei, Wrattig veenmos en/of Kleine 

veenbes en het Type van Lavendelhei en Hoogveenveenmos (donkerrood, Figuur 3.32) 

vormen de kenmerkende plantengemeenschappen van hoogveenbulten. Beide 

plantengemeenschappen zijn minder optimaal als voortplantingsbiotoop voor het 

Veenhooibeestje, maar zijn wel cruciaal in de levenscyclus van de hoogveenvlinders. De 

veenmosbulten vormen de ideale groeiplaats voor Gewone dophei en leveren de vlinders 

nectar. Deze plantengemeenschappen zijn bovendien weinig droogtegevoelig doordat ze met 

de waterstand meebewegen (Mooratmung), waardoor ze ook in droge jaren voldoende 

nectar leveren aan de vlinders. 
 

Naast de bultvormende plantengemeenschappen vervullen ook de vochtige tot natte heiden 

een belangrijke rol in de nectarvoorziening van de veenvlinders. In deze vegetaties vormt 

Gewone dophei vaak de hoofdmoot. Toch kunnen de vochtige heiden ook zeer soortenarm 

zijn. De vochtige heiden liggen veelal op de overgang naar hogere terreindelen, waar de 

grondwaterstanden sterker fluctueren. Deze heiden zijn als voortplantingsbiotoop vaak 

minder geschikt door de lage bedekking van Eenarig wollegras en vanwege de sterkere 

waterstandsfluctuaties, waardoor de rupsen van het Veenhooibeestje eerder kunnen 

verdrinken. 
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Figuur 3.32. Vegetatiekaart van het Fochteloërveen met alleen de belangrijkste 

plantengemeenschappen waarin Eenarig wollegras of Gewone dophei voorkomt, deze vormen 

dus geschikt leefgebied voor het Veenhooibeestje (Bakker, 2015).  

Figure 3.32. Vegetation map of the Fochteloërveen with only the most important plant communities in 

which Hare's-tail Cottongrass or Cross-leaved Heath are found, thus forming suitable habitat for the 

Large Heath (Bakker, 2015). 

Figuur 3.33. In percentages geschatte bedekking van Eenarig wollegras per vegetatie-

eenheid (Bakker, 2015).  

Figure 3.33. Estimated percentage cover of Hare's-tail Cottongrass per vegetation unit (Bakker, 2015). 
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Geschikte voortplantingsbiotoop komt in het Fochteloërveen voornamelijk voor in de kernen 

van de compartimenten, waar de grondwaterstand jaarrond boven het maaiveld staat en 

slechts zeer beperkt fluctueert (Figuur 3.34). Deze plantengemeenschappen zijn echter vrij 

soortenarm en bieden de veenvlinders dan ook weinig nectar. Daarvoor zijn de vlinders 

vooral afhankelijk van de kleine oppervlakten goed ontwikkelde hoogveenbegroeiingen met 

hoogveenbulten of uitgebreidere soortenrijke (veenmosrijke) natte heiden langs de randen 

van de compartimenten met een hoog aandeel Gewone dophei (Figuur 3.34). Vooral die 

laatste zijn door hun relatief hoge ligging in het landschap droogtegevoeliger. Dat blijkt 

onder meer uit de jarenlange tellingen op vaste telroutes in het gebied ten zuiden van de 

Bonghaar, waar de aantallen de afgelopen zomers dramatisch laag waren. De tellingen zijn 

er vooral gericht op nectar foeragerende vlinders op en direct rondom de kades. Als gevolg 

van de aanhoudende droogte en gevoeligheid van dit gebied voor dieper wegzakkende 

grondwaterstanden, hebben de Gewone dopheidebegroeiingen sterk te lijden gehad, en 

daarmee de vlinders. Echter, tijdens de SNL-kartering van 2020 zijn bijna 300 exemplaren 

van het Veenhooibeestje waargenomen in vijf kerngebieden (Figuur 3.34) (Groen & De Boer, 

2020). De locaties waarop de vlinders zijn geteld, sluiten perfect aan op de geschikte 

foerageergebieden ten noorden van de Bonghaar. Door de heel stabiele grondwaterstanden 

daar ligt het voor de hand dat deze deelpopulaties veel minder droogtegevoelig zijn. Echter, 

vlakdekkende tellingen van de aantallen en verspreiding van het Veenhooibeestje ontbreken, 

waardoor geen goed beeld te geven is van de optimale voortplantingsbiotoop binnen het 

Fochteloërveen. 

 

Figuur 3.34. Vertaling van de vegetatiekaart naar functionaliteit van de verschillende 

plantengemeenschappen voor de levenscyclus van het Veenhooibeestje, bovendien zijn de 

belangrijkste vlieggebieden uit de SNL-kartering 2020 weergegeven (zwarte cirkels) en is 

potentieel leefgebied, dat niet is gekarteerd tijdens deze kartering, weergegeven (rode 

cirkels) (Bakker, 2015; Bureau FaunaX, 2020).  

Figure 3.34. Translation of the vegetation map into functionality of the different plant communities for 

the life cycle of the Large Heath, in addition the most important flight areas from the SNL mapping 2020 

are shown (black circles) and potential habitat, which was not surveyed during this mapping, is shown 

(red circles) (Bakker, 2015; Bureau FaunaX, 2020). 
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3.7.6 Systeemfunctioneren Bargerveen 

Door de aanleg van leemkades in en rondom het Bargerveen zijn de veenwaterstanden in 

het veen afgelopen decennia aanzienlijk gestegen en in grote delen van het gebied behoorlijk 

stabiel geworden. Door de dikke restveenpakketten in het Meerstalblok en delen van het 

Schoonebeekerveld is de verticale wegzijging naar de zandondergrond daar gering. Dit wordt 

versterkt door de aanwezigheid van verkitte B-horizonten en keileem onder het veen. De 

grootste waterverliezen treden dan ook op als gevolg van laterale afvoer naar de lager 

gelegen omgeving en via gebieden met dunne veenpakketten, zoals in het Amsterdamse 

Veld. Met de aanleg van bufferzones wordt de grondwaterstand in de zandondergrond onder 

het veen verhoogd om ook de verticale wegzijging op plekken met dunne restveenpakketten 

te verminderen (Van Guldener et al., 2018). 

 

De vegetatieontwikkeling laat in grote delen van het gebied een positieve trend zien, waarbij 

het oppervlak met door veenmossen gedomineerde natte heiden en hoogveenbegroeiingen is 

toegenomen (Bijkerk et al., 2015; Jansen et al., 2019). Vooral in het Meerstalblok-Midden 

zijn de ontwikkelingen spectaculair te noemen. Oude veenkades zijn overgroeid geraakt met 

veenmossen en ook bultvormende veenmossen breiden zich gestaag uit (Jansen, 2013; 

Bijkerk et al., 2015; Jansen et al., 2019). Eenarig wollegras komt slechts heel lokaal in hoge 

abundantie voor. Grotere groeiplekken met een bedekking van 11-25% liggen vooral in het 

Amsterdamsche Veld (west en midden) en in het Schoonebeekerveld. In de rest van het 

Bargerveen komt de waardplant van het Veenhooibeestje alleen in zeer lage bedekking voor. 

 

Grote delen van het hoogveengebied bestaan uit begroeiingen van Waterveenmos en/of 

Fraai veenmos in combinatie met slechts één of enkele vaatplanten als Veenpluis, 

Pijpenstrootje, Pitrus of Snavelzegge (lichtblauw, Figuur 3.35). Vaak komt één van de 

vaatplanten tot dominantie (>5%) maar is sprake van een veenmosbedekking van meer dan 

10% tussen de pollen. Deze plantengemeenschappen ontwikkelen zich in de natste delen van 

de compartimenten, die in tegenstelling tot het Fochteloërveen, heel geleidelijk zijn vernat. 

Dit heeft in eerste instantie geleid tot een massale toename van Pijpenstrootje en Pitrus. 

Door de geleidelijke vernatting en oligotrofiëring raken deze vegetaties tegenwoordig steeds 

meer overgroeid met veenmossen. 

 

Langs de randen van open wateren en begroeiingen met Waterveenmos, ontwikkelen zich 

vaak smalle randen van het Type van Eenarig wollegras en slenksoorten, veelal 

Waterveenmos. In het Bargerveen gaat het vooral om smalle randen langs de grote 

waterplassen in het Amsterdamsche Veld. Bij verdergaande successie kunnen zich soorten 

als Witte snavelbies en Ronde zonnedauw vestigen op het veenmosdek. Deze vegetaties 

behoren tot het type van Witte snavelbies en Ronde zonnedauw. Gewone dophei is soms 

frequent aanwezig, maar anders dan in veel hoogveenbultgemeenschappen overheerst deze 

soort niet (Bijkerk et al., 2015). 

 

Plantengemeenschappen uit de Klasse der Hoogveenbulten worden op kleine schaal 

aangetroffen in het Bargerveen. Het subtype van Eenarig wollegras, komt lokaal voor. Het 

betreft kleine oppervlakten in het Meerstalblok, onder meer als randbegroeiing rondom de 

goed ontwikkelde meerstal. Hier groeit Eenarig wollegras dus op zijn natuurlijke positie in 

het landschap, namelijk in de rand van de door bultvormende hoogveenveenmossen 

gedomineerde vegetatie. Verder is een grote groeiplek aanwezig op de overgang van de 

uitloper van de Hondsrug naar de open watercompartimenten in het Amsterdamsche Veld. 

Hier groeit Eenarig wollegras op een licht verdroogde veenbodem relatief hoog in het 

landschap.  
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Figuur 3.35. Vegetatiekaart van het Bargerveen uit 2014 met alleen de 

plantengemeenschappen waarin waardplanten voorkomen of nectarplanten groeien (Bijkerk 

et al., 2015).  

Figure 3.35. Vegetation map of the Bargerveen from 2014 with only the plant communities in which 

host plants occur or nectar plants grow (Bijkerk et al., 2015). 

 

Verspreid door het Meerstalblok en Schoonebeekerveld zijn op relatief dikke veenpakketten 

relatief grote oppervlakten veenmosrijke natte heiden aanwezig, waarin Gewone dophei een 

belangrijk aandeel heeft. De dikke veenpakketten zorgen er voor geringe verticale 

waterverliezen en hoge en relatief stabiele veenwaterstanden. Hierin komt Eenarig wollegras 

wel verspreid voor, maar vormt geen geschikte voortplantingsbiotoop voor het 

Veenhooibeestje. Wel zorgt het hoge aandeel Gewone dophei er voor een hoog nectaraanbod 

(zie o.a. Heidehommel), waarbij de relatief stabiele grondwaterstanden gunstig zijn voor de 

nectarproductie, ook in droge perioden. 
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Figuur 3.36. Analyse waarbij vanuit de vegetatiekaart plantengemeenschappen zijn 

geselecteerd waarin de waardplant en/of nectarplanten groeien, op basis daarvan zijn 

locaties geselecteerd waar mogelijk geschikt leefgebied aanwezig kan zijn.  

Figure 3.36. Analysis in which the vegetation map was used  to select plant communities in which host 

plants and/or nectar plants grow, based on which locations were selected that might be suitable as 

habitat. 

 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de vegetatieontwikkeling in het Bargerveen 

een andere weg heeft bewandeld dan het Fochteloërveen. De dikke witveenpakketten zijn 

geleidelijk vernat, waardoor geen grootschalige inundaties zijn opgetreden en geen grote 

oppervlakten met Eenarig wollegras zijn ontstaan. De dikke veenpakketten zorgen voor 

stabiele, hoge veenwaterstanden, waarvan in eerste instantie vooral Veenpluis, 

Pijpenstrootje en Pitrus sterk hebben geprofiteerd. Deze soorten zijn dankzij de vernatting 

met stabiele waterpeilen overgroeid geraakt met veenmossen, vooral Waterveenmos en 

Fraai veenmos. Op de hogere terreindelen hebben zich op grote schaal veenmosrijke natte 

heiden ontwikkeld, die zich plaatselijk zelfs hebben verder ontwikkeld tot actief hoogveen 

(Jansen et al., 2013). De uitgestrekte veenmosrijke natte heiden bieden een groot 

nectaraanbod door het algemeen voorkomen van Gewone dophei, maar bieden het 

Veenhooibeestje op dit moment onvoldoende voortplantingsbiotoop. De enige grote 

groeiplaats van Eenarig wollegras, bevindt zich in het Amsterdamsche veld op de overgang 

van de dekzandrug naar de waterbassins in het Amsterdamsche Veld (Figuur 3.36). Echter, 

hier groeien de waardplanten op licht verdroogde veenbodem, waardoor de kwaliteit van de 

planten waarschijnlijk onvoldoende is voor een succesvolle vestiging van de veenvlinder. 

Indien de waterstanden in het Amsterdamsche Veld hoger en stabieler worden, dan zal zich 

op deze gradiënt echter wel een situatie kunnen ontstaan, waarin zich de geschikte 

voortplantingsbiotoop ontwikkelt. Dat is echter een zaak van lange adem. Tot die tijd lijkt het 

Bargerveen ongeschikt als leefgebied voor het Veenhooibeestje. 
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3.7.7 Systeemfunctioneren Haaksbergerveen 

Tertiaire kleien en een dunne keileemlaag daarboven, remmen de verticale wegzijging in het 

Haaksbergerveen. Samen met enkele noordoost-zuidwestwaarts georiënteerde 

dekzandruggen zorgde deze landschappelijke configuratie voor een sterk vertraagde 

waterafvoer, waardoor gunstige omstandigheden voor veenvorming optraden. De laterale 

afvoer van regenwater verloopt in noordoostelijke richting. Het watervoerende pakket boven 

de keileem en de Tertiaire kleien wordt in noordelijke richting dikker, waardoor ontwatering 

in de omgeving van het hoogveenreservaat een grotere invloed heeft op de 

grondwaterstanden in de zandondergrond (Van Dongen et al., 2019). De oppervlakkige 

afvoer geschiedt hoofdzakelijk in drie richtingen, de belangrijkste afwatering loopt in 

noordelijke en noordoostelijke richting. Daarnaast watert het oppervlaktewatersysteem af in 

zuidoostelijke richting naar Duitsland en westelijke richting op het beekdal van de Koffiegoot 

(Van Dongen et al., 2019).  

Figuur 3.37. Topografische kaart van het Haaksbergerveen met gebiedsnamen en locaties 

van gebruikte peilbuizen.  

Figure 3.37. Topographic map of Haaksbergerveen with field names and locations of used groundwater 

monitoring wells. 

 

De zuidoostelijke compartimenten, de kerncompartimenten, liggen hoog in het landschap 

(ten zuiden Stratersdijk) en worden door een lage dekzandrug doorsneden (Figuur 3.37). De 

wegzijging is er gering, waardoor de veenwaterstand zeer stabiel is en doorgaans niet meer 

dan 20-25 cm fluctueert. Ten zuiden van de dekzandrug, tegen de Duitse grens, reikt de 

winterwaterstand tot in maaiveld (GHG +2 cm tot -9 cm t.o.v. mv) en daalt in de zomer 

gemiddeld tot 20-34 cm onder maaiveld (GLG) (B34H0086 donkerblauwe lijn, Figuur 3.38). 

De standplaatscondities zijn er gunstig voor hoogveenvorming. Aan de noordzijde van de 

dekzandrug ligt de winterwaterstand gemiddeld 25 cm onder maaiveld (GHG) en zakt in de 

zomer tot zo’n 50 cm onder maaiveld weg (GLG) (B34H0317, groene lijn, Figuur 3.38). De 

fluctuaties zijn er vergelijkbaar met de zuidzijde van de dekzandrug, alleen ligt de 

veenwaterstand hier dieper onder maaiveld. Buiten de kerncompartimenten vertonen de 

veenwaterstanden veel grotere fluctuaties en liggen deze bovendien veel dieper onder 

maaiveld (Figuur 3.38, rood & lichtblauw). 
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Figuur 3.38. Tijdstijghoogtegrafieken van vier peilbuizen in het Haaksbergerveen, Blauw en 

groen staan in de kerncompartimenten, rood en lichtblauw in de randen van het 

hoogveengebied.  

Figure 3.38. Graphs of the groundwater level course of four groundwater monitoring wells in the 

Haaksbergerveen. Blue and green are in the core compartments, red and light blue in the margins of the 

bog. 

 

Vegetatiegradiënten 

Het Haaksbergerveen bestaat grofweg uit drie landschapsecologische deelgebieden, 1) de 

centrale zuidwest – noordoost lopende laagte met uitgebreide slenkvegetaties van het Type 

van Waterveenmos en Fraai veenmos (Figuur 3.39, lichtblauw), 2) de daaromheen gelegen 

flanken van deze slenk met grote oppervlakten soortenarme Pijpenstrootjebegroeiingen 

(Figuur 3.39, geel), indicatief voor te sterk wisselende grondwaterstanden en 3) de hoog in 

het landschap gelegen kerncompartimenten met heel stabiele grondwaterstanden.  

 

Gunstige omstandigheden zijn aanwezig op locatie 3, omdat de grondwaterstanden er stabiel 

en hoog zijn en er een gradiënt aanwezig is naar de dekzandrug. Aan weerszijden van de 

dekzandrug komen grote oppervlakten voor van bultvormende en slenkvormende 

plantengemeenschappen met veel Eenarig wollegras (Figuur 3.40). Het Type van Eenarig 

wollegras, de belangrijkste plantengemeenschap voor het Veenhooibeestje (voortplanting), 

en het Type van Wrattig veenmos (voortplanting en nectar) worden afgewisseld met het 

Type van Witte snavelbies en Ronde zonnedauw. Ook komt een Berkenbroekbos voor met 

een hoge bedekking van Eenarig wollegras.  
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Figuur 3.39. Vegetatiekaart van het Haaksbergerveen met weergegeven de belangrijkste 

plantengemeenschappen met Eenarig wollegras (Inberg et al., 2013).  

Figure 3.39. Vegetation map of Fochteloërveen showing the most important plant communities with 

Hare's-tail Cottongrass (Inberg et al., 2013). 

 

Het type van Eenarig wollegras, behorende tot de Klasse der hoogveenbulten, komt hier in 

tegenstelling tot het Fochteloërveen vooral voor op licht verdroogde standplaatsen. Dat blijkt 

onder meer uit de groeiplaats in de kerncompartimenten aan de noordzijde van de 

dekzandrug, waar de plantengemeenschap voorkomt op de hogere terreindelen en de 

slenkvegetaties enkele decimeters lager liggen in veenputten. Peilbuis B34H0317 staat aan 

de noordzijde van het compartiment in een door Berken en Eenarig wollegras gedomineerde 

vegetatie en geeft dan ook de standplaatscondities weer voor de rompgemeenschap van 

Eenarig wollegras binnen dit compartiment (Figuur 3.37). De gemiddeld hoogste 

veenwaterstand ligt er zo’n 25 cm onder maaiveld en het zomerpeil daalt tot gemiddeld 50 

cm onder maaiveld (GLG) (groene lijn, Figuur 3.38). Doordat de slenkvegetaties in 

veenputten liggen, zal de drijvende veenmosvegetatie met de fluctuerende veenwaterstand 

kunnen meebewegen en staat de waterstand in de winter in maaiveld.  

 

Ten zuiden van de dekzandrug gaat de vegetatie van noord naar zuid over van een door 

Pijpenstrootje en Eenarig wollegras gedomineerde vegetatie naar een vegetatie van 

hoogveenslenken en hoogveenbulten. Eenarig wollegras groeit er in verlande veenputten in 

een door veenmossen gedomineerde vegetatie, maar deze kent ook een heel sterke 

Berkenopslag. Dit geeft aan dat de waterstand hier nog te sterk fluctueert of een te lange 

periode onder maaiveld wegzakt, mogelijk als gevolg van het grondwaterregime in de 

dekzandrug. Verder bij de dekzandrug vandaan, dus in zuidelijke richting, neemt de 

abundantie van Eenarig wollegras af ten gunste van hoogveenslenkvegetaties en 

bultvormende veenmossen. De abiotische condities zijn verder bij de dekzandrug vandaan 

gunstiger voor veenvorming dan dicht tegen de dekzandrug aan. Dit geeft wel aan dat 

Eenarig wollegras zich hier min of meer op zijn natuurlijke plek op de gradiënt bevindt, maar 

wel gevoeliger is voor opslag van Berken waardoor een te koel microklimaat ontstaat en het 

leefgebied uiteindelijk geheel dichtgroeit met opslag. 
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Figuur 3.40. Percentuele bedekking van Eenarig wollegras per vegetatie-eenheid in het 

Haaksbergerveen (Inberg et al., 2013).  

Figure 3.40. Percentage cover of Hare's-tail Cottongrass per vegetation unit in Haaksbergerveen 

(Inberg et al., 2013). 

 

De deelgebieden 1 en 2 zijn op dit moment ongeschikt als leefgebied, omdat de 

grondwaterstandsfluctuaties in deze compartimenten met 50 – 90 cm te groot zijn en de 

GLG er te diep wegzakt, namelijk tot 95 -118 cm onder maaiveld (rode en lichtblauw lijn, 

Figuur 3.38). Eenarig wollegras groeit hier dan ook in een het type van Pijpenstrootje, 

Berkenbroekbos of in jonge verlandingsvegetaties. Bij verdere vernatting en stabilisatie van 

de grondwaterstand, zullen hier echter vergelijkbare vegetatiegradiënten ontstaan als in de 

compartimenten in het Fochteloërveen, waar Eenarig wollegras zich kan vestigen in drijvende 

kraggen van waterveenmos en op de overgang naar hogere terreindelen. Daarmee zal ook in 

dit gebied geschikt leefgebied voor het Veenhooibeestje kunnen ontstaan. 

3.7.8 Conclusie Veenhooibeestje 

Het Veenhooibeestje komt van nature voor in de rand van het hoogveen, waar de fluctuaties 

in grondwaterstanden gemiddeld net iets groter zijn dan in de hoogveenkern. Eenarig 

wollegras profiteert er van de korte periode dat de grondwaterstand er onder maaiveld daalt. 

De standplaatsen drogen er echter niet zodanig uit dat Pijpenstrootje of Berken er massaal 

opslaan. Deze gradiënt vinden we zowel in de grote hoogvenen als kleine heideveentjes, 

waar langs de randen een vergelijkbare gradiënt ontstaat. Het Veenhooibeestje is daarmee 

een echte gradiëntsoort. 

 

In onze hoogveenrestanten is geschikt leefgebied voor het Veenhooibeestje schaars. Er zijn 

grofweg 4 situaties te onderscheiden die ofwel leiden tot een (tijdelijk) geschikt leefgebied of 

geheel ongeschikt zijn (Figuur 3.41; situaties 1 t/m 4 van links naar rechts): 

1) In hoogveenrestanten met een dik veenpakket, zijn door de aanleg van kades de 

veenwaterstanden in de uitgangssituatie al heel stabiel. Vervolgens is de veenwaterstand 

geleidelijk tot in maaiveld verhoogd, waardoor geen grootschalige inundaties optraden. 

Dit was belangrijk om de aanwezige kenmerkende hoogveensoorten niet in één klap te 

laten verdrinken. Hierbij hebben vooral Pijpenstrootje en Pitrus in de beginjaren 

geprofiteerd van de beschikbare voedingsstoffen in de veenbodem. Bovendien is de 
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geleidelijke vernatting op veel plekken vooraf gegaan door beheer van vochtige heiden. 

Door deze eerst ondiep te plaggen of te begrazen is een geschikte uitgangssituatie 

geschapen voor de ontwikkeling van veenmossen. Pas later hebben veenmossen zich 

gevestigd en hebben zijn zich gaan uitbreiden en zijn de Pitrus- en 

Pijpenstrootjebegroeiingen steeds verder aan het overgroeien. In deze vegetaties komt 

Eenarig wollegras alleen lokaal voor en ontbreken groeiplekken met een hoge abundantie 

van de waardplant. Hier zijn de veenwaterstanden te stabiel voor Eenarig wollegras en 

zijn de standplaatsen te voedselarm. Dergelijke gebieden zijn ongeschikt als leefgebied 

voor het Veenhooibeestje. Dit scenario is aan te treffen in het Bargerveen.  

 

2) Op plekken waar herstel heeft geleidt tot een heel stabiele veenwaterstand, liggen vaak 

nog hogere terreindelen. In de lagere terreindelen zijn de condities optimaal voor 

veenvorming (fluctuaties >30 cm) en wisselen de Typen van Wittesnavelbies en Ronde 

zonnedauw en het type van Gewone dophei, Wrattig veenmos en/of Kleine veenbes 

elkaar af. In de “slenken of veenputten” zijn de standplaatscondities te nat voor Eenarig 

wollegras. Op de hogere terreindelen reikt de winterwaterstand niet tot in maaiveld, 

waardoor de toplaag licht verdroogd is en mineraliseert. Hiervan profiteert onder meer 

Eenarig wollegras, maar ook Berken zullen hier snel opkomen. Dergelijke standplaatsen 

zijn op het oog geschikt als leefgebied voor het Veenhooibeestje, maar zullen intensief 

beheerd moeten worden om als leefgebied voor het Veenhooibeestje geschikt te houden. 

Deze situatie treffen we onder meer aan in de kerncompartimenten van het 

Haaksbergerveen. 

 

3) In het Fochteloërveen zijn bij herstel van het hoogveenrestant, grote oppervlakten sterk 

vernat. Hierdoor stond de waterstand er langdurig boven maaiveld, maar zakte de 

zomerwaterstand, zeker in het begin, nog tot ruim onder maaiveld weg (GHG +10cm, 

GLG -30 cm). Hiervan heeft Eenarig wollegras destijds enorm geprofiteerd en vormt over 

grote oppervlakten hoge pollen, vaak samen met Pijpenstrootje. Door de steeds verder 

stabiliserende veenwaterstand, zakt de zomerwaterstand er tegenwoordig niet meer zover 

uit, waardoor veenmossen zich er ook sterk hebben uitgebreid. Tussen de pollen staat 

water waarin eerst Waterveenmos en / of Fraai veenmos zich vestigen. Op de meest 

natte en stabiele plekken vestigen zich in de loop van de tijd ook bultvormende 

veenmossen, zoals Hoogveenveenmos of Wrattig veenmos. Deze zullen de Wollegras- en 

Pijpenstrootjespollen geleidelijk overgroeien. Deze situatie is langdurig geschikt als 

voortplantingsbiotoop voor het Veenhooibeestje, maar biedt de soort weinig nectar. Pas 

wanneer de bultvormende veenmossen zich vestigen, kan Gewone dophei en Lavendelhei 

zich vestigen op de hoogveenbulten. Echter, op den duur zal Eenarig wollegras hier in 

abundantie afnemen als gevolg van de te stabiele waterstanden en oligotrofiëring. Ook 

deze situatie biedt het Veenhooibeestje dus tijdelijk een geschikte leefomgeving. 

 

4) De laatste situatie doet zich voor in compartimenten met een duidelijk hoogteverschil of 

op de overgang naar een dekzandrug in het veen. In alle hier behandelde 

hoogveenrestanten liggen dergelijke dekzandruggen, waarlangs zich deze gradiënt kan 

voordoen. Door het hoogteverschil ontstaat er een gradiënt vanuit bijvoorbeeld een open 

water naar het Type van Waterveenmos, Type van Eenarig wollegras en Waterveenmos 

en het Type van Eenarig wollegras. Deze gaat op de overgang naar de dekzandrug over in 

een veenmosrijke natte hei, een vochtige hei en gaat uiteindelijk over in een droge hei (of 

zonder beheer een Eiken-Berkenbos).  

Eenarig wollegras groeit hier op een gradiënt, waarop een duurzaam leefgebied ontstaat 

voor deze soort omdat het als gevolg van klimaatverandering, hoogveenherstel en 

successie met de gradiënt mee kan opschuiven. De gradiënt is echter wel heel kwetsbaar 

voor extreme droogte, zoals die van de afgelopen drie jaar. Dat blijkt onder meer uit de 

situatie rond de Bonghaar in het Fochteloërveen. In de meest optimale hydrologische 

situatie, staat de winterwaterstand tot in maaiveld en zakt de zomerwaterpeil op de 

overgang naar de dekzandrug niet meer dan 40-50 cm onder maaiveld weg. Hiervoor zal 

de waterstand in de dekzandrug in de winter flink moeten opbollen. Dit is belangrijk om 
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opslag van Berken en Pijpenstrootje te voorkomen. Wanneer de hydrologie echter nog 

niet op orde is, bijvoorbeeld doordat de dekzandrug te veel water verliest aan zijn 

omgeving of nog met diepe sloten doorsneden is, zal de fluctuatie in de zandrug groter 

zijn en leidt dit tot verruiging van de gradiënt en dus het leefgebied van het 

Veenhooibeestje. 

Figuur 3.41. Schematische weergave van de verschillende situaties in hoogveenrestanten 

waarin Eenarig wollegras tot ontwikkeling komt, daarbij zijn ook de belangrijkste 

hydrologische processen weergegeven, de belangrijkste plantengemeenschappen en is de 

positie van het leefgebied van het Veenhooibeestje weergegeven.  

Figure 3.41. Schematic representation of the different situations in bog remnants in which Hare's-tail 

Cottongrass grows, including the most important hydrological processes, the most important plant 

communities and the position of the habitat of the Large Heath. 

 

Voor de tweede en derde situatie geldt dat deze tijdelijk leefgebied bieden aan het 

Veenhooibeestje. Na succesvol hoogveenherstel zal de situatie binnen de kades te stabiel en 

te nat worden en zal oligotrofiëring leiden tot een achteruitgang van de vitaliteit van Eenarig 

wollegras. Op de lange termijn zullen langs de randen van het veenlichaam echter 

overgangen ontstaan die vergelijkbaar zijn met de hoogveenrand. Precies op die overgang 

ontstaan geschikte abiotische condities voor Eenarig wollegras en ontstaat geschikt 

leefgebied voor het Veenhooibeestje (situatie 4).  

3.7.9 Potentiekaart Haaksbergerveen 

Op basis van de analyse in voorgaande paragrafen, zijn in het Haaksbergerveen locaties 

geselecteerd die in potentie geschikt zijn als leefgebied voor het Veenhooibeestje (Figuur 

3.42). Veldmetingen moeten vervolgens de daadwerkelijke habitatkwaliteit gaan bepalen. In 

het Haaksbergerveen vormen vooral de kerncompartimenten, die hoog in het landschap 

liggen, een potentieel geschikt leefgebied. Hier komt Eenarig wollegras algemeen voor op 

licht wisselnatte standplaatsen op de flank van de dekzandrug en licht verdroogde 

veenbodems. Nectarplanten groeien in goed ontwikkelde slenkvegetaties op lage 

hoogveenbulten. Naast de gehele hoogveenkern, is ook een smal gebied ten westen ervan 

meegenomen, dat landschapsecologisch op een vergelijkbare positie in het landschap ligt, 

namelijk op de overgang van de dekzandrug (Figuur 3.42).  



OBN Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit 

Knelpunten voor terugkeer van bedreigde insecten in het natte zandlandschap 98 

Figuur 3.42. Zoekgebied voor potentieel geschikt leefgebied van het Veenhooibeestje 

gebaseerd op de landschapsecologische analyse van het gebied.  

Figure 3.42. Search area for potential suitable habitat for the Large Heath based on the landscape 

ecological analysis of the area. 

 

 

3.8 Ericabij 

3.8.1 Belangrijkste Plantengemeenschappen 

De belangrijkste voedselplant van de Ericabij, Gewone dophei, is kensoort voor de Klasse 

van Hoogveenbulten en natte heiden en komt algemeen voor in zowel het Dophei-Verbond 

als het Hoogveenmos-Verbond (Weeda et al., 2000; Schaminée et al., 2010). Ook komt 

Gewone dophei relatief algemeen voor in hoogveenslenken, berkenbroekbossen, heischrale 

graslanden en in sommige plantengemeenschappen van droge heiden. In de Associatie van 

Struikhei en Stekelbrem komt Gewone dophei voornamelijk voor op de wat vochtigere 

plekken en kan daar in de eerste jaren na plaggen veel voorkomen, waarna de soort 

langzaam in bedekking vermindert door concurrentie met Struikhei. Ook kan Gewone dophei 

als lokale kensoort gezien worden van de Associatie van Kraaihei en Gewone dophei in natte 

duinvalleien in de kalkarme duinen (Schaminée et al., 2010). 

 

De andere bekende voedselplanten, Gewone rolklaver en Grasklokje, komen algemeen voor 

in plantengemeenschappen uit de Klasse van droge graslanden op zandgronden. Grasklokje 

is hierin kensoort voor de Associatie van Schapengras en Tijm, een plantengemeenschap die 

zich ontwikkelt op beter gebufferde standplaatsen op Pleistocene zandgronden. In heide- en 

stuifzandgebieden komt deze associatie vooral voor langs paadjes, op zit- en speelplekken 

en in droge leemkuilen. Het zand is doorgaans iets lemig. In de bermen van paadjes is zij te 

vooral vinden op plekken waar de bodem door het maaibeheer regelmatig wordt open 

gehaald (Schaminée et al., 2010). Ook Gewone rolklaver komt veelvuldig voor in deze 

plantengemeenschap. 
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In de kalkrijke kustduinen komt Gewone rolklaver voor in plantengemeenschappen van het 

Verbond van droge, kalkrijke duingraslanden (14Cb). In het bijzonder de Duin-

Paardenbloem-Associatie vormt een zeer bloemrijke plantengemeenschap die voor veel bijen 

en hommelsoorten een belangrijk leefgebied vormt. Een eveneens bloemrijke 

plantengemeenschap, waarin Gewone rolklaver samen met Grasklokje voorkomt, zijn de 

Kalkgraslanden in de Klasse der Kalkgraslanden (15). De associatie is gebonden aan zonnige, 

matig droge tot droge, onbemeste en basenrijke standplaatsen en komt voor op tamelijk 

steile hellingen waar het kalkgesteente aan of dicht bij het oppervlak ligt. Ten slotte komen 

beide soorten voor in plantengemeenschappen binnen de Klasse der Heischrale graslanden. 

 

Moerasrolklaver wordt ook genoemd als voedselplant voor de Ericabij. Ze is kensoort voor 

het Dotterbloem-Verbond uit de Klasse der matig voedselrijke graslanden. Dit Verbond 

omvat drassige, één- of tweemaal per jaar gemaaide, 's winters periodiek overstroomde 

hooilanden op mineraalrijke, stikstofhoudende, veelal kleiige of venige gronden. In het 

Pleistocene deel van het land komt het voornamelijk voor in beek- en rivierdalen, in het 

Holocene deel vooral in boezemlanden of vlietlanden. Het staat in sterke mate onder invloed 

van basen- en ijzerrijk grond- water en/of leem- en/of betrekkelijk voedselrijk 

oppervlaktewater. 

 

Ten slotte gebruikt de Ericabij blad van jonge berken- en eikenbomen voor de bekleding van 

het nest. Deze komen in vrijwel alle plantengemeenschappen in het natte zandlandschap 

voor op droge tot vochtige, overwegend voedselarme bodems maar kan ook op voedselarme, 

kalkrijke bodems staan. Vooral op licht verdroogde veenbodems en in sterk wisselnatte 

vochtige heiden zijn jonge Berken vaak niet zeldzaam. 

3.8.2 Voedselplanten op landschapsschaal 

De voedselplanten van de Ericabij zijn in twee verschillende groepen in te delen, enerzijds de 

zure, voedselarme vochtige tot natte heiden en hoogvenen met Gewone dophei als 

belangrijkste stuifmeelbron en anderzijds de drogere basenrijkere zandgronden met Gewone 

rolklaver en Grasklokje als stuifmeelbronnen. Van de tweede groep is niet goed bekend in 

hoeverre deze altijd even belangrijk is voor de Ericabij (zie par. 2.5). 

 

Ongestoorde landschappen waarin zowel Gewone dophei, jonge berkenbomen en open 

zandige plekken voorkomen zijn vrij zeldzaam. Bovendien moet de Gewone dophei hierbij 

groeien op niet te sterk uitdrogende standplaatsen om van voldoende kwaliteit te zijn 

(productie en kwaliteit van nectar en pollen verminderen door droogte; zie Phillips et al., 

2018). Hiervoor moeten we op zoek naar een combinatie van veenvormende begroeiingen in 

hoogvenen (Gradiënttype 1) en zandige biotopen op zandruggen. Dergelijke gradiënten 

komen van nature voor in het hoogveenlandschap op plekken waar het hoogveen tegen een 

dekzandrug is aangegroeid of het hoogveen direct achter een serie rivierduinen is ontstaan. 

Het hoogveen zelf vormt geen functioneel leefgebied voor de Ericabij, aangezien voldoende 

droge voortplantingsplekken ontbreken. In hoeverre de randen van niet-aangetaste 

hoogvenen wel geschikt zijn geweest als leefgebied voor de Ericabij blijft twijfelachtig, 

aangezien deze vaak via een broekbos of kleinezeggemoeras overgaan in de minerale 

omgeving. Ook rondom heideveentjes in het dek- en stuifzandlandschap komen vergelijkbare 

gradiënten voor, waarin geschikt leefgebied aanwezig kan zijn (gradiënttype 2). Ten slotte 

vormen zure doorstroomvenen, die zich in een stuifzandlandschap hebben gevormd, zoals op 

de Brunssummerheide, een geschikte leefomgeving voor de Ericabij met korte gradiënten 

vanuit de onbeheerde veenvormende vegetaties naar zandige biotopen. 

 

Buiten dopheibegroeiingen in veengebieden, komt een dergelijke combinatie van kenmerken 

ook voor in de kalkarme duinen. De Associatie van Kraaihei en Gewone dophei is een 

soortenarme heidebegroeiing van zure, primaire of secundaire duinvalleien. De 

natteheidebegroeiing wordt gekenmerkt door een grondwaterstand die in de winter enkele 

decimeters boven maaiveld ligt en in de zomer tot net eronder wegzakt (Schaminée et al., 
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2010). De nesten worden gemaakt in de naastgelegen droge duinvegetaties waar vaak ook 

jonge berken groeien. 

Waarschijnlijk vormde het 19e -eeuwse heidelandschap een optimaal leefgebied voor de 

Ericabij, omdat er op grote schaal gradiënten ontstonden tussen droge en natte heiden en 

stuifzanden. Door de ontginning van het heidelandschap is het leefgebied uiteindelijk 

versnipperd geraakt, zijn heiderestanten verdroogd en zijn slechts kleine snippers vochtige 

heiden overgebleven. Vooral op plekken met ondiepe keileemlagen, waarover het 

neerslagwater lateraal kan afstromen, zijn nog goed ontwikkelde vochtige heiden aanwezig, 

zoals op het Balloërveld en Dwingelderveld. Binnen hoogveenrestanten, zoals het Bargerveen 

en Fochteloërveen komen ook uitgestrekte dopheibegroeiingen voor en kunnen zand- en 

leemkades of zandopduikingen geschikte voortplantingsplekken vormen. Hier groeien 

bovendien vaak plantensoorten van heischrale graslanden, zoals Gewone rolklaver en 

Tormentil die voor extra bloemenaanbod zorgen.  

 

Toch vormt niet elke dopheivegetatie per definitie een geschikt leefgebied of ligt 

landschapsecologisch op een gunstige positie om als functioneel leefgebied voor de Ericabij 

te dienen. Mogelijk spelen hierbij nog andere factoren die de nectar- en stuifmeelproductie 

beïnvloeden een belangrijke rol, zoals de vochtvoorziening en het zuurbufferend vermogen 

van de bodem. In de literatuur staat namelijk beschreven (zie par. 2.5) dat ook 

vlinderbloemigen (Fabaceae), vooral Gewone rolklaver en Klokjes (Campanulaceae), vooral 

Grasklokje, als stuifmeelbron gebruikt worden. Gewone rolklaver en Grasklokje groeien 

vooral op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure tot neutrale bodems. 

Dergelijke matig voedselarme standplaatsen met een goede zuurbuffering zijn zeldzaam 

geworden in het Nederlandse (heide)landschap, zowel door ontginning als door vermesting 

en verzuring. Vaak zorgen keileem of andere basenrijkere lagen vlak onder de oppervlakte 

voor de benodigde buffering, waardoor hier soortenrijke natte heidevegetaties voorkomen 

die gerekend worden tot de subassociatie van Gevlekte orchis binnen de Associatie van 

Gewone dophei.  

 

Maar ook kan het zijn dat menselijk handelen ervoor zorgt dat de bufferstoffen naar boven 

komen, bijvoorbeeld langs bos- en wandelpaden en in zandgroeves. Dergelijke standplaatsen 

zijn gekenmerkt door de aanwezigheid van onder andere Valkruid, Heidekartelblad, Liggende 

vleugeltjesbloem, Gewone brem, Gewoon biggenkruid, verschillende Havikskruiden en 

Tormentil. Andere kenmerkende soorten voor beter gebufferde standplaatscondities in droge 

en vochtige heiden zijn bijvoorbeeld Tandjesgras, Borstelgras en Hondsviooltje (Nijssen en 

Vogels, 2014).  

3.8.3 Systeemfunctioneren referentiegebieden Ericabij 

Als referentiegebieden worden de schijnspiegellaagten (gradiënttype 2) Dwingelderveld en 

Balloërveld en de basenrijke afvoerloze laagten (gradiënttype 5) Punthuizen en Boetelerveld 

(zie ook Empese en Tondense Heide) beschreven. De Ericabij is bekend uit deze gebieden, 

hoewel gedetailleerde informatie over populatie en leefgebied ontbreken. Door de gebieden 

vanuit landschapsecologisch oogpunt te beschouwen, worden potentiële leefgebieden en de 

abiotische condities nader onderzocht. Het gebied dat nader onderzocht is op geschiktheid 

voor herkolonisatie is de Strabrechtse heide, waar de soort al sinds 2002 niet meer 

waargenomen. 

 

Dwingelderveld en Balloërveld 

Beide gebieden liggen op het keileemplateau in Drenthe en worden gekenmerkt door 

schijnspiegellaagten. Op het Dwingelderveld zorgen smeltwatergeulen in de keileem voor de 

hoofdafvoer, die daar echter wordt vertraagd door de vegetatie en plaatselijk door 

veenvorming (zie par. 3.5). Deze vertraagde afvoer en ondiepe ligging van de keileem 

zorgen er voor opstuwing van de waterstanden hogerop in het landschap, waardoor ook hier 

vochtige tot natte heiden voorkomen. De keileem zorgt plaatselijk ook voor heischrale 

condities, wat terug te zien is aan het voorkomen van beter gebufferde 

plantengemeenschappen, zoals heischrale graslanden en de subassociatie van Gevlekte 
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orchis van de Associatie van Gewone dophei. De verspreiding van Tormentil maakt duidelijk 

dat er in het Dwingelderveld op grote schaal wat beter gebufferde vochtige heiden 

voorkomen (Figuur 3.43). Door het kleinschalige reliëf liggen foerageergebieden met Gewone 

dophei dichtbij droge biotopen die gebruikt kunnen worden als voortplantingsbiotoop. Het 

Dwingelderveld biedt daarmee grote oppervlakten potentieel geschikt leefgebied voor de 

Ericabij. 

 

Het Balloërveld vormt een plateau tussen de beekdalen van het Loonerdiep aan de westkant 

en het Rolderdiep aan de oostkant. In het plateau ligt een aantal slenken, of stroeten, die 

afwateren op deze beekdalen. Doordat de ondergrond aan de westzijde bestaat uit 

slibhoudende zanden, wordt de infiltratie naar het diepere watervoerende pakket sterk 

geremd. Het meeste grondwater stroomt dan ook via deze stroeten lateraal richting de 

beekdalen. Hier ontstaat het Smalbroekenloopje, een zijbeekje van het Loonerdiep. Aan de 

oostzijde van het Balloërveld bestaat de ondergrond meer uit fijne zanden en kan infiltratie 

naar diepere watervoerende pakketten optreden (Ontwerpbeheerplan, 2016).  

 

De hogere delen bestaan voornamelijk uit droge heiden, de Associatie van Struikhei en 

Stekelbrem (Figuur 3.44). Op plekken waar het slibhoudende zand dichter onder maaiveld 

ligt, komt de subassociatie met Tandjesgras voor. Deze plantengemeenschap groeit specifiek 

op beter gebufferde standplaatsen. Plaatselijk zijn relicten van kleine stuifzanden aanwezig 

en kale steilrandjes langs de vele oude karrenwegen die van zuid naar noord over het 

Balloërveld lopen. Langs de randen van het veld, op de overgang naar de beekdalen, liggen 

kleine oppervlakten met vochtige heiden, die gerekend worden tot de Associatie van Gewone 

dophei en de Rompgemeenschap van Veenpluis en Waterveenmos. Zij geven de locaties 

weer waar als gevolg van laterale waterbeweging lokaal grondwater over de slecht 

doorlatende zanden en lokaal keileem naar het beekdal stroomt. Op beter gebufferde 

standplaatsen komt ook hier de subassociatie van Gevlekte orchis uit de Associatie van 

Gewone dophei voor. 

 

Hoge grondwaterstanden in de beekdalen remmen de laterale afvoer vanaf het Balloërveld, 

waardoor in de winter veel grondwater in het zandlandschap opgeslagen kan worden en 

langdurig hoge schijngrondwaterstanden in de vochtige heiden voorkomen, vergelijkbaar 

met het systeemfunctioneren van het Dwingelderveld (par. 3.5). Langs de stroeten komen 

ook heischrale graslanden voor en zelfs kleinezeggemoerassen, die aangeven dat hier heel 

natte en redelijk stabiele condities heersen. Deze vormen onder meer het leefgebied voor het 

Gentiaanblauwtje, dat hier specifiek op de overgang van hoge naar lage delen voorkomt, 

vergelijkbaar met het Dwingelderveld. In de laagste terreindelen gaat het landschap over in 

vochtige graslanden op grondwatergevoede standplaatsen en veenvormende vegetaties in de 

beekdalen. Langs de zandpaden en op enkele heischrale graslanden komt het Grasklokje 

voor dat profiteert van de beter gebufferde condities van de slibhoudende zanden. 

 

Op het Balloërveld zou de Ericabij kunnen voorkomen in die delen waar heischrale graslanden 

of beter gebufferde droge heide in afwisseling met stuifzandheiden en stuifzandrelicten 

voorkomen of op de overgang naar de stroeten, waar vochtige heiden voorkomen op natte, 

zwak gebufferde standplaatsen (voedsel) met overgangen naar droge (zandige) heiden en 

stuifzanden (voortplanting) (Figuur 3.44). 
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Figuur 3.43. Belangrijkste groeiplekken van Tormentil in het heidelandschap van het 

Dwingelderveld (Everts et al., 2018).  

Figure 3.43. Main growing areas of Potentilla erecta in the heathlands of the Dwingelderveld (Everts et 

al., 2018). 

Figuur 3.44. Potentiële plekken op het Balloërveld voor leefgebied van de Ericabij op basis 

van de vegetatiekaart (Everts et al., 2017).  

Figure 3.44. Potential sites on the Balloërveld for habitat of Megachile analis based on the vegetation 

map (Everts et al., 2017). 
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Punthuizen en Boetelerveld 

Punthuizen ligt ten zuidoosten van Denekamp in de Provincie Overijssel. Het natte 

zandlandschap is hier licht golvend en bestaat uit ondiepe laagten en hogere en lagere 

dekzandruggen. De laagten worden gerekend tot het landschapsecologische gradiënttype 5 

“basenrijke afvoerloze laagten” (par. 3.3.4).  

 

De hydrologische processen die sturend zijn voor de totstandkoming van de 

standplaatscondities voor de vegetatie zijn overeenkomstig met de systeembeschrijving 

zoals in par. 3.3.4 en zoals beschreven voor de Empese en Tondense Heide (par 3.6). Het 

basenrijke grondwater wordt langs de randen van de laagte, die in de winter geïnundeerd is, 

opgeperst via lokale grondwatersystemen in de lokale dekzandruggen (Jansen & Maas, 1993; 

Jansen et al., 2001). Deze hydrologische processen zorgen niet alleen voor een gradiënt van 

droog naar nat, maar ook voor patronen in waterkwaliteit die gedurende het groeiseizoen 

optreden. 

 

De afwisseling tussen nat en droog, basenarm en basenrijk, zorgt voor een grote variatie in 

vegetatietypen op de gradiënt. Op de hoge, droge delen met een onverzadigde zone 

bevinden zich droge heiden die als voortplantingsbiotoop gebruikt kunnen worden door de 

Ericabij. Op de flanken van de lage dekzandruggen, die worden beïnvloed door zuur 

regenwater en jong, basenarm grondwater bevinden zich natte heiden en de zure variant 

van het blauwgrasland (subassociatie van Borstelgras), waar de Ericabij bloemen kan vinden. 

Op de rand van de laagte waar de kwelflux in de winter het sterkst is, bevindt zich de 

subassociatie van Parnassia. In het ’s winters overstroomde deel van de laagte bevindt zich 

op de delen met een kortere inundatieduur – derhalve kortere periode met voeding van 

basenrijk grondwater – de typische subassociatie van het Blauwgrasland. De laagste delen, 

die het langs geïnundeerd zijn, worden ingenomen door een zwakgebufferde venvegetatie 

van de Associatie van Veelstengelige waterbies.  

 

Punthuizen biedt zowel foerageerhabitat in de vorm van vochtige heiden met Gewone 

dophei, diverse stuifmeelbronnen van beter gebufferde standplaatsen, zoals Moerasrolklaver 

en Tormentil, maar biedt ook geschikte voortplantingsplekken op de droge dekzandruggen. 

Deze kleinschalige variatie biedt geschikt leefgebied aan de Ericabij.  

 

De laagten in het Boetelerveld functioneren op vergelijkbare wijze als die in Punthuizen. Het 

gebied ligt op de overgang van de Sallandse Heuvelrug naar de IJssel. De laagten in het 

gebied stonden onder invloed van een sterke en langdurige toestroming van grondwater uit 

het (freatisch) watervoerend pakket. Er hebben zich over grote oppervlakten zwarte 

beekeerdgronden met vaak sterke roestverschijnselen gevormd (Figuur 3.45). Vrijwel het 

gehele Boetelerveld is tegenwoordig als inzijggebied te karakteriseren (Jansen, 2010). In het 

najaar ontstaan plassen op maaiveld door waterstagnatie op de ondiepe slecht doorlatende 

zeer fijne, zeer leemrijke zanden (zogenaamde oude dekzanden) en geleidelijk stijgende 

grondwaterstanden in de laagten en vervolgens in de ruggen. In het natte seizoen zorgen 

deze lokale systemen – via opbolling van grondwaterstanden in de dekzandruggen in 

combinatie met de vorming van plassen op maaiveld – voor het oppersen van basenrijk(er) 

grondwater uit het freatisch pakket (regionale watersysteem) aan de rand van de 

geïnundeerde laagten, vergelijkbaar met het systeem in Punthuizen. 

 

In het Boetelerveld ontwikkelen zich in feite vergelijkbare vegetatiegradiënten als in 

Punthuizen. Het historische voorkomen van blauwgraslanden komt behoorlijk goed overeen 

met de verspreiding van de zwarte beekeerdgronden. Deze waren geconcentreerd in het 

hoger gelegen, zuidelijke deel van het gebied (Figuur 3.45). Hier kwamen dus de best 

ontwikkelde grondwatergevoede plantengemeenschappen voor, onder invloed van basen- en 

ijzerrijk grondwater. Door daling van de regionale grondwaterstand, en het daardoor niet 

meer inunderen van de laagten in het zuiden, wordt geen basenrijk grondwater meer 

opgeperst, zijn de oorspronkelijk basenrijke standplaatsen verzuurd en is het blauwgrasland 

verdwenen. Kwel van basenrijk grondwater treedt nog alleen op in het noorden van het 
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reservaat, d.w.z. in de laagste (in m + N.A.P.) laagten die omgeven zijn door de hoogste (in 

m + N.A.P.) dekzandruggen. In de hoger in het landschap gelegen laagten, in het zuiden, is 

de regionale drainagebasis zo veel gedaald dat er in de winter geen inundaties meer 

optreden en bijgevolg langs de randen ook geen basen- en ijzerrijk grondwater meer wordt 

uitgeperst. 

 

 
Figuur 3.45. Bodemkaart van het Boetelerveld waarop duidelijk wordt waar de 

grondwatergevoede beekeerdgronden liggen en drogere en zuurdere veldpodzolgronden 

(Arcadis & Provincie Overijssel, 2009).  

Figure 3.45. Soil map of the Boetelerveld, showing where the groundwater-fed beekeerdgronden lie 

and drier and more acidic veldpodzolgronden (Arcadis & Province of Overijssel, 2009). 

 

In 2020 zijn tijdens een veldbezoek op twee locaties in het Boetelerveld Ericabijen 

aangetroffen, twee vrouwtjes waren aan het foerageren op de Gewone dophei in een 

heischrale vegetatie in het zuidelijke deel, en drie mannetjes vertoonden territoriaal gedrag 

rond enkele lage berken op de hogere dekzandrug in het centrum van het gebied. Het lijkt 

erop dat de soort foerageert op de Gewone dophei in de beter gebufferde laagten en de 

droge dekzandrug als voortplantingsbiotoop benut. 

3.8.4 Systeemfunctioneren Strabrechtse Heide 

De Strabrechtse Heide ligt op een hoger dekzandplateau tussen de beekdalen van de Kleine 

Dommel in het westen en de Aa in het oosten (Figuur 3.46). Het gebied is daarom 

grotendeels een inzijggebied. Het landschap bestaat uit voedselarme, min of meer zure, 

droge tot natte zandgronden. Het maaiveld helt geleidelijk van zuidoost naar noordwest en 

kent een uitgesproken microreliëf van dekzandruggen met daartussen laagtes en slenken. 

Op de hogere delen met weinig of geen leem in de ondergrond en een lage grondwaterstand 

komen droge heiden en stuifzandheiden voor (DLG & SBB, 2016). In de lagere delen en 

slenken komen vochtige heiden voor met daarin op de laagste plaatsen zure vennen en het 

zeer zwak gebufferde Beuven (Vermue, 2012) (gradiënttypen 2 & 3). De zure vennen 

worden alleen door regenwater en lokaal grondwater gevoed, terwijl zeer zwak gebufferde 

vennen daarnaast ook voeding krijgen van mineraalrijker grondwater of oppervlaktewater 

(Everts et al., 2012). Uit een recente studie (Van der Burg et al., 2020) is gebleken dat zich 

onder het Beuven (1) een slecht doorlatende laag bevindt, (2) dat vanuit het zuidoosten zeer 

zwak gebufferd grondwater toestroomt, (3) dat in het noordwesten water wegzijgt en (4) dat 
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de buffering vooral wordt gegenereerd door interne chemische processen en in het 

zuidoosten ook door een geringe toevoer van grondwater. In de laagten liggen vaak ondiepe 

leemlagen of verkitte B-horizonten, waardoor infiltratie geremd wordt en stagnatie optreedt. 

De leemlagen dragen bij aan een betere buffering van het grondwater, waardoor delen van 

de vennen waar dit grondwater uittreedt zeer zwak gebufferd zijn. 

 

Figuur 3.46. Topografische kaart van de Strabrechtse Heide en het Beuven met de 

belangrijkste waterlopen en locatie van de gebruikte peilbuis.  

Figure 3.46. Topographic map of the Strabrechtse Heide and Beuven with the main streams and 

location of the groundwater monitoring well. 

 

In het veel lager gelegen beekdal van de Kleine Dommel treedt basenrijk grondwater uit, dat 

afkomstig is uit een dieper watervoerend pakket. Hier staan dan ook beekbegeleidende 

alluviale vochtige bossen van voedselrijkere, natte omstandigheden (DLG & SBB, 2016). Ook 

treedt hier af en toe overstroming met voedselrijk beekwater op. 

 

De hogere terreindelen van de Strabrechtse heiden bestaan uit een afwisseling van droge 

heiden en stukken stuifzand (Figuur 3.47). In de laagten komen vochtige heiden voor met 

Gewone dophei. Veel van de vochtige heiden bestaan echter uit de Rompgemeenschap van 

Pijpenstrootje of een andere Rompgemeenschap of de soortenarme typische subassociatie 

van de Associatie van Gewone dophei. De beter ontwikkelde vochtige heiden liggen rond en 

ten zuiden van het Waschven in het stroomdal van de Witte loop (of Rielloop). Deze 

waterloop is in de 18e eeuw gegraven en verbindt het Beuven met een serie andere vennen 

en mondt uit in de Kleine dommel. Stuifmeelbronnen zoals Grasklokje, Tormentil, Gewone 

rolklaver en Moerasrolklaver zijn op de Strabrechtse heide uiterst schaars. Dit geeft aan dat 

het landschap toch vooral bestaat uit zeer voedselarme, zure zandgronden. 
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Figuur 3.47. Vegetatiekaart van de Strabrechtse Heide (Everts et al., 2012) en het Beuven 

(2019).  

Figure 3.47. Vegetation map of the Strabrechtse Heide (Everts et al., 2012) and the Beuven (2019). 

 

De grondwaterstanden op het dekzandplateau zijn gedaald, waardoor de toestroming van 

grondwater uit lokale grondwatersystemen naar de vochtige heiden is afgenomen. De 

belangrijkste oorzaken van de gedaalde grondwaterstanden zijn de grootschalige bebossing, 

de aanleg van detailontwatering in het bos en op de heide, drainage door de Witte Loop en 

andere diepe watergangen en ontginningen binnen (’s Heerenven) en buiten de Natura 2000-

begrenzing. Lokaal speelt ook de doorsnijding van slecht doorlatende lagen in venbodems 

een rol. Deze verdroging is van directe invloed op vochtige heide, zeer zwakgebufferde 

vennen, zwakgebufferde vennen en zure vennen. Dit uit zich in het gebied onder meer aan 

de langdurige droogval van vennen in de zomer, de afname van kenmerkende soorten van 

vennen en vergrassing van de vochtige heide (Provincie Noord-Brabant, 2017). 

Peilbuisgegevens van de afgelopen 55 jaar laten zien dat de grondwaterstanden in de laagte 

van het Waschven sterk neerslagafhankelijk zijn (Figuur 3.48). In meteorologisch natte 

perioden, zoals de periode 1993-2004, stond de gemiddelde winterwaterstand tot in of boven 

maaiveld (ter hoogte van de peilbuis). Zowel in de periode daarvoor als daarna lagen de 

winterwaterstanden aanzienlijk lager en reikten niet tot in maaiveld. Het Waschven 

beschouwen wij als representatief voor de gehele Strabrechtse Heide. In de rest van de 

Strabrechtse heide zal daarom in de meeste dekzandruggen door het achterwege blijven van 

inundaties van de laagten geen opbolling optreden, waardoor de vochtige heiden op de 

flanken ervan langere perioden van droogte te verduren krijgen. Het voorjaar van 2016 

daarentegen was extreem nat, waardoor de grondwaterstanden in het voorjaar plotseling 

zeer hoog werden en laagtes na een reeks van droge jaren weer eens inundeerden. In die 

laagten had een groot deel van de Klokjesgentianen en Gentiaanblauwtjes zich tijdens de 

voorafgaande, langdurige droge periode teruggetrokken. Zij verdronken in 2016.  
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Figuur 3.48. Tijdstijghoogtegrafiek van de peilbuis aan de rand van het Waschven over de 

periode 1967 - 2019 (Dinoloket).  

Figure 3.48. Graph of the groundwater level development in the groundwater monitoring well on the 

edge of the Waschven for the period 1967 - 2019 (Dinoloket). 

 

3.8.5 Conclusie Ericabij 

De Ericabij is tijdens het veldwerk in 2020 in verschillende terreinen aangetroffen. De 

meeste terreinen worden gekenmerkt door vegetatiegradiënten van droge heiden op hogere 

dekzandruggen naar vochtige heiden, heischrale graslanden of blauwgraslanden in laagten of 

slenken. De vochtige heiden komen veelal voor aan de rand van schijnspiegellaagten 

(gradiënttype 2), waar ondiepe keileem en lateraal bewegend grondwater verantwoordelijk 

zijn voor beter gebufferde standplaatscondities van de vegetatie (Dwingelderveld / 

Balloërveld) of aan de bovenzijde van basenrijke afvoerloze laagten (Boetelerveld / 

Punthuizen). Ook kan de soort voorkomen in hoogveenrestanten, maar zal aldaar gebonden 

zijn aan een overgang naar een dekzandrug met open, droge biotopen voor het nest (zie 

Figuur 3.51 in par. 3.4.5). 

 

De terreinen worden gekenmerkt door een uitgesproken microreliëf van ondiepe laagten en 

dekzandruggen (Figuur 3.49). De droge heiden dienen als voortplantingsbiotoop maar zijn 

over het algemeen te arm aan bloeiende stuifmeelbronnen, waardoor de bijen voor bloemen 

afhankelijk zijn van gradiënten naar vochtige heiden. In de goed ontwikkelde vochtige heiden 

vormt Gewone dophei de meest belangrijke stuifmeelbron. Belangrijk is echter wel dat de 

Gewone dophei van een goede kwaliteit is en dus een goede productie van nectar en pollen 

heeft. Vooral op drogere biotopen of verdroogde vochtige heiden zou de Gewone dophei van 

onvoldoende kwaliteit kunnen zijn (Phillips et al., 2018). Verder lijkt het belangrijk voor een 

duurzame instandhouding van populaties, dat de Ericabij uitwijkmogelijkheden heeft naar 

andere stuifmeelbronnen, bijvoorbeeld naar soorten van basenrijkere omstandigheden, zoals 

de beide Rolklavers, Tormentil en in de droge wereld Grasklokje, die juist in de heischrale 

graslanden en (heischrale) blauwgraslanden veelvuldig voorkomen. Hiervoor zijn 

basengradiënten van grote waarde.  
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Figuur 3.49. Schematische weergave van de belangrijkste gradiënten in het natte 

zandlandschap waarop geschikt leefgebied van de Ericabij voorkomt. Daarbij zijn ook de 

belangrijkste hydrologische processen weergegeven, de belangrijkste 

plantengemeenschappen en is de positie van het leefgebied van de Ericabij weergegeven.  

Figure 3.49. Schematic representation of the most important gradients in the wet sandy landscape 

where habitat for Megachile analis occurs. The most important hydrological processes are also shown, as 

well as the most important plant communities and the position of the habitat of Megachile analis. 

 

De combinatie van terreineigenschappen, dus goed ontwikkelde vochtige heiden, bewegelijk 

grondwater en zuur-basenovergangen zorgen in het natte zandlandschap voor geschikt 

leefgebied voor de Ericabij. Daaraan voldoen de gradiënttypen 5, met voldoende krachtige 

lokale grondwatersystemen en leemrijke zandbodems zoals het oud dekzand op het 

Boetelerveld en hellende gebieden met een dunne dekzandlaag op (kei)leem in het 

gradiënttype 2. Hoewel ook op de randen van laagten zonder schijnspiegel vergelijkbare 

vegetatiegradiënten voorkomen, bestaat het grootste deel van deze gebieden uit 

zandpakketten die onderdeel zijn van een groot, freatisch watersysteem. Daardoor zijn deze 

gebieden (veel) gevoeliger voor verdrogende ingrepen in de waterhuishouding op grotere 

afstand dan natte heiden op een slecht doorlatende schijnspiegel. Dat blijkt onder meer uit 

het systeemfunctioneren op de Strabrechtse heide. 

 

Uit dit onderzoek blijkt bovendien dat er op de Strabrechtse heide beperkt leefgebied voor de 

Ericabij aanwezig is. Grote delen van de vochtige heiden zijn verdroogd en daardoor vergrast 

met Pijpenstrootje. Het bloemenaanbod is er gering waardoor geen duurzaam leefgebied 

aanwezig is. Alleen op de flanken van het stroomdal van de Witte Loop, ten zuiden van het 

Waschven, komen nog goed ontwikkelde vochtige heiden voor en hier is de soort in 2020 

alsnog ook aangetroffen.  
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3.8.6 Potentiekaart Strabrechtse heide 

Zoekgebieden voor duurzaam leefgebied van de Ericabij op de Strabrechtse heide liggen 

vooral op de overgang van de heide naar het beekdal van de Kleine Dommel (vergelijkbaar 

met Balloërveld) of op de flanken van slenken en laagten (vergelijkbaar met 

Dwingelderveld). De landschapsecologisch meest geschikte terreindelen daarvoor liggen rond 

het stroomdal van de Witte Loop, ten zuiden van het Waschven (Figuur 3.50). Hoge 

grondwaterstanden en een geremde afvoer zorgen er voor langdurig hoge opbollende 

grondwaterstanden in aangrenzende dekzandruggen. Lokaal, waar leemlagen aanwezig zijn, 

zal laterale waterbeweging resulteren in beter gebufferde vochtige heiden en heischrale 

graslanden die als leefgebied voor de Ericabij kunnen fungeren. Lokaal reliëf is er in 

voldoende mate aanwezig, waardoor geschikte nestplekken in theorie voldoende aanwezig 

kunnen zijn.  

 

 
Figuur 3.50. Selectie van potentieel leefgebied voor de Ericabij op de Strabrechtse Heide op 

basis van de vegetatiekaart.  

Figure 3.50. Selection of potential habitat for Megachile analis on the Strabrechtse Heide based on the 

vegetation map. 

 

 

3.9 Heidehommel 

3.9.1 Belangrijkste Plantengemeenschappen 

De belangrijkste stuifmeelbron voor de Heidehommel, Gewone dophei, is kensoort voor de 

Klasse van Hoogveenbulten en natte heiden en komt algemeen voor in zowel het Dophei-

Verbond als het Hoogveenmos-Verbond (Weeda et al., 2000; Schaminée et al., 2010). 

Binnen de Associatie van Gewone dophei bestaat veel variatie in standplaatscondities.  

 

Naast Gewone dophei vormt ook Tormentil een aanvullende foerageerbron in het 

heidelandschap. In de Associatie van Gewone dophei uit het Dophei-Verbond, komt Gewone 

dophei gezamenlijk voor met Tormentil in de subassociatie van Gevlekte orchis. Deze komt 

voor op plekken met een ondiepe (kei)leemlaag of lemig fijn zand, waardoor basen (kalium, 

calcium en magnesium) via het bodemvocht tot in de wortelzone van de vegetatie kunnen 

doordringen (Weeda et al., 2000). Hier groeien beide soorten samen met Gevlekte orchis, 
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Welriekende nachtorchis en Blauwe knoop. Deze subassociatie is nauw verwant aan de 

Klasse van Heischrale graslanden, hetgeen onder meer blijkt uit het voorkomen van 

Klokjesgentiaan en Blauwe zegge.  

 

Gewone dophei en Tormentil komen ook voor in de Associatie van Struikhei en Stekelbrem, 

in de Klasse van de droge heiden. Tormentil is hier een differentiërende soort voor de 

subassociatie van Tandjesgras, die in het heidelandschap voorkomt op lemige dekzanden 

onder matig voedselrijke condities (zie ook par. 3.5). Ze vormt vaak overgangen naar 

enerzijds de typische subassociatie van de Associatie van Struikhei en Stekelbrem op droge, 

zure standplaatsen, en anderzijds de heischrale graslanden op licht vochtige, beter 

gebufferde standplaatsen lager op de gradiënt. 

 

De andere bekende stuifmeelbronnen, Gewone rolklaver, Esparcette en Rode klaver komen 

algemeen voor op kalkgraslanden binnen het Verbond van matig droge kalkgraslanden. 

Gewone rolklaver komt bovendien algemeen voor in plantengemeenschappen van het 

Verbond van droge, kalkrijke duingraslanden (14Cb). In het bijzonder de Duin-

Paardenbloem-Associatie vormt een zeer bloemrijke plantengemeenschap die voor veel bijen 

en hommelsoorten een belangrijk leefgebied vormt. Rode klaver is eveneens kensoort voor 

de Klasse van matig voedselrijke graslanden. De plantengemeenschappen binnen deze 

klasse komen voor op natte, grondwater gevoede, goed gebufferde standplaatsen in 

hooilanden. 

3.9.2 Voedselplanten op landschapsschaal 

Plantengemeenschappen waarin de belangrijkste stuifmeelbronnen van de Heidehommel 

voorkomen, komen enerzijds voor op zure, voedselarme en basenarme standplaatsen in 

vochtige en natte heiden en hoogvenen, en anderzijds op gebufferde, zwak zure tot neutrale 

overwegend matig voedselrijke standplaatsen in droge kalkgraslanden, droge tot vochtige 

heischrale graslanden en kalkrijke duinen. In andere landen van de Atlantische klimaatzone 

foerageren Heidehommels vooral op vlinderbloemigen in bloemrijke kalkgraslanden of 

agrarische cultuurlandschappen (par. 2.6). In Nederland is de Heidehommel echter zowel 

bekend uit de kalkgraslanden van Zuid-Limburg, kalkarme duinen als heide- en 

hoogveengebieden in Pleistoceen Nederland. Daarmee wijkt de Nederlandse biotoop sterk af 

van de buitenlandse referenties en bestaat voornamelijk uit zure, voedselarme heide- en 

hoogveengebieden, waar ze hoofdzakelijk op Gewone dophei en Struikhei foerageren.  

 

Gewone dophei groei van nature abundant in vochtige heidevegetaties in de hoogveenrand 

(o.a. Preising 1954) waar de condities gemiddeld wat droger zijn dan in de hoogveenkern 

(Venema, 1855). Hier groeit ze samen met Struikhei, die ook een belangrijke stuifmeelbron 

is. De hoogveenrand vormt daarmee in feite een geschikte leefomgeving voor deze 

hommelsoort. Vooral omdat de Heidehommel haar nest niet in de grond bouwt, maar juist 

heel oppervlakkig in een graspol. Daardoor is de Heidehommel in staat zich ook in natte 

biotopen voort te planten, zoals bijvoorbeeld op veenmosbulten in de hoogveenrand.  

 

Buiten intacte hoogvenen komen begroeiingen met Gewone dophei en Struikhei algemeen 

voor in het heidelandschap en vochtige, kalkarme duinvalleien. Toch komt de Heidehommel 

niet in elke vochtige heide voor, wat aangeeft dat er naast het voorkomen van voldoende 

stuifmeelbronnen ook andere factoren een belangrijke rol spelen in de habitatkwaliteit. De 

Heidehommel is net als alle andere hommelsoorten een opportunist. Door verzuring, 

vermesting en intensivering van het landgebruik is het bloemenaanbod in het Nederlandse 

heide- en cultuurlandschap sterk achteruitgegaan en is de concurrentie om de weinige 

bloeiende planten met andere hommelsoorten groot.  

 

Hoewel de vochtige heiden soortenarm zijn, kan het bloemenaanbod er voor hommels hoog 

zijn, vooral wanneer massale bloei optreedt van Gewone dophei en later in het jaar 

Struikhei. Ook monotone Dopheibegroeiingen vormen dus een goed leefgebied voor 

hommels, vooral wanneer deze op natte plekken staan waar de nectarproductie optimaal is 
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(Phillips et al., 2018). Dergelijke begroeiingen zijn in het vroege voorjaar echter arm aan 

bloemen, wat een belangrijk knelpunt vormt voor veel andere “vroege” hommelsoorten die 

hier geen voet aan de grond krijgen. De concurrentie met vroeg vliegende hommelsoorten is 

in natte heiden en hoogveenrestanten waarschijnlijk gering en vermoedelijk een stuk minder 

dan in drogere delen van het landschap (Speelman, 2020). Voor zover andere soorten er 

komen foerageren, zijn ze afkomstig van buitenaf, omdat deze hommelsoorten geen 

grondnesten kunnen bouwen in deze natte biotopen (Speelman, 2020). De Heidehommel 

maakt zijn nest daarentegen bovengronds in de vegetatie en kan zich daarmee in veel 

nattere biotopen voortplanten dan vroeg vliegende hommelsoorten en daarmee een 

concurrentievoordeel behalen. Bovendien is de Heidehommel binnen de vroeg vliegende 

soorten een relatief late, waardoor bloemen-armoede in het voorjaar pas vanaf eind april een 

mogelijk probleem vormt (Speelman, 2020).  

In de kalkarme duinen treedt een vergelijkbare situatie op, waar Gewone dophei voorkomt in 

natte duinvalleien in de Associatie van Kraaihei en Gewone dophei.  

 

Verdroging van vochtige en natte heiden in zowel het heide- als duinlandschap leidt tot een 

serie negatieve effecten voor de Heidehommel. Enerzijds zorgt een langere periode van 

droogtestress waarschijnlijk voor een geringere nectarproductie (zie Phillips et al., 2018). Bij 

toenemende waterstandsschommelingen onder invloed van verdroging treedt bovendien 

vergrassing op met Pijpenstrootje, wat eveneens leidt tot achteruitgang van de 

habitatkwaliteit. Ten slotte zorgt verdroging voor gunstigere leefomstandigheden voor 

vroegere hommelsoorten waardoor de concurrentie toeneemt. Hieruit valt te concluderen dat 

een geschikt leefgebied naast voldoende bloemen ook grote oppervlakten vochtige tot natte 

standplaatsen moet bieden. De Heidehommel is dan ook vooral beperkt tot de beter 

ontwikkelde vochtige heiden zoals het Dwingelderveld en hoogveenrestanten zoals het 

Bargerveen, Fochteloërveen, Witterveld en Wierdense Veld.  

3.9.3 Systeemfunctioneren referentiegebieden 

In het natte zandlandschap is de Heidehommel gebonden aan natte heiden en veenmosrijke 

dopheibegroeiingen in hoogveenrestanten. De overeenkomende factor is de tamelijk natte 

standplaats, die zorgt voor goed ontwikkelde dopheibegroeiingen. Dit betekent dat de 

gebieden op een hydrologisch gunstige positie in het landschap moeten liggen, waardoor de 

wegzijging beperkt is (hoogvenen en schijngrondwatersystemen) of aanvoer van zuur 

grondwater zorgt voor langdurig hoge grondwaterstanden (afvoerloze laagten zonder 

schijnspiegel). De grondwaterstand mag er echter ook niet te stabiel worden op een hoog 

peil (< 30 cm), zoals in hoogvenen wordt nagestreefd, aangezien Gewone dophei dan in 

abundantie afneemt.  

 

De grootste populaties treffen we echter aan in schijnspiegelsystemen, zoals het 

Dwingelderveld (zie par. 3.5) en in hoogveenrestanten zoals het Bargerveen, 

Fochteloërveen, Witterveld en Wierdense Veld, met grotere oppervlakten veenmosrijke natte 

heiden (par 3.7). In de schijnspiegelsystemen (gradiënttype 2) zorgen ondiepe keileemlagen 

voor een beperkte wegzijging en dwingen neerslagwater oppervlakkig af te stromen. Samen 

met een optimaal heidebeheer zorgt dit voor goed ontwikkelde dopheibegroeiingen op 

vochtige tot natte standplaatsen. In de hoogveenrestanten profiteert de heidehommel van 

lichte verdroging, waardoor over aanzienlijke oppervlakten veenmosrijke natte heiden tot 

ontwikkeling zijn gekomen of – zoals in het Witterveld – van de aanwezigheid van natuurlijke 

veenmosrijke natte heiden in de enige resterende en weinig aangetaste hoogveenrand van 

Nederland. In de veenmosrijke vegetaties zorgen veenmosbulten voor uitstekende 

nestplekken voor de Heidehommel.  

 

Systeemfunctioneren Strabrechtse Heide 

Ook op de Strabrechtse Heide kwam de Heidehommel in het verleden voor. De soort is er 

sinds 2003 niet meer gezien en lijkt er – in tegenstelling tot de herontdekte Ericabij – te zijn 

verdwenen. Het systeemfunctioneren wijkt af van de hierboven beschreven heiden in 

schijnspiegellaagten en hoogveenrestanten. Hoewel ook op de Strabrechtse Heide 
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schijnspiegelsystemen voorkomen, bestaat het grootste deel van het gebied uit 

zandpakketten die onderdeel zijn van een groot, freatisch watersysteem (par. 3.4.4). 

Daardoor zal dit gebied (veel) gevoeliger zijn voor verdrogende ingrepen in de 

waterhuishouding op grotere afstand dan hoogvenen en natte heiden op een slecht 

doorlatende schijnspiegel.  

 

In grote delen van de Strabrechtse heide staan weliswaar vochtige heiden op de 

vegetatiekaart weergegeven, maar deze zijn slechts over kleine oppervlakten van goede 

kwaliteit (Figuur 3.47). Ze behoren tot de vochtige, typische subassociatie en niet tot de 

natte, veenmosrijke. Deze zijn vooral beperkt tot het gebied rond het Waschven en ten 

zuiden daarvan en komen als smalle gordels voor rond vennen.  

3.9.4 Conclusie Heidehommel 

In Nederland komt de Heidehommel voornamelijk voor in veenmosrijke, natte heiden, waar 

Gewone dophei een belangrijke stuifmeelbron vormt. Hoewel Gewone dophei geen zeldzame 

plantensoort is, komt de Heidehommel slechts in een beperkt aantal terreinen voor, mede 

omdat ook andere voedselplanten moeten voorkomen voor en na de bloeitijd van dophei. Het 

zijn vooral grotere heide- en hoogveengebieden met grote oppervlakten goed ontwikkelde 

veenmosrijke, natte heiden. Deze liggen veelal op schijnspiegelsystemen, bijvoorbeeld op 

het keileemplateau in Drenthe (Dwingelderveld). De keileem of andere slecht doorlatende 

lagen remmen de verticale wegzijging, waardoor de vindplaatsen gekenmerkt worden door 

relatief hoge grondwaterstanden en de periode van droogte kort is. De vochtgradiënt wordt 

er bovendien bevorderd door veenvorming in de afvoerende laagten of beekdalen, die de 

afvoer van grondwater vanuit de vochtige heiden vertragen (leefgebied rechts in Figuur 3.51, 

waarbij het hoogveen is vervangen door een heideveentje, zie ook Figuur 3.49, par. 3.8). 

 

In de hoogveenrestanten profiteert de heidehommel van lichte verdroging, waardoor over 

aanzienlijke oppervlakten veenmosrijke natte heiden tot ontwikkeling zijn gekomen (situatie 

1 in Figuur 3.51) of – zoals in het Witterveld – van de aanwezigheid van natuurlijke 

veenmosrijke natte heiden in de weinig aangetaste hoogveenrand (situatie 4, Figuur 3.51). 

In de veenmosrijke vorm van de natte heiden zorgen veenmosbulten voor voldoende 

microreliëf, dat als geschikte nestplek dient voor hommelkolonies (onder meer in het 

Bargerveen). In verdroogde natte heiden zal de soort geleidelijk in aantallen afnemen en 

uiteindelijk verdwijnen doordat 1) de vitaliteit van de stuifmeelbron afneemt, 2) de vegetatie 

vergrast met Pijpenstrootje en 3) de concurrentie met andere hommelsoorten toeneemt.  

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



OBN Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit 

Knelpunten voor terugkeer van bedreigde insecten in het natte zandlandschap 113 

Figuur 3.51. Schematische weergave van de belangrijkste situaties in het 
hoogveenlandschap waarop geschikt leefgebied van de Heidehommel voorkomt. Daarbij zijn 
ook de belangrijkste hydrologische processen weergegeven, de belangrijkste 
plantengemeenschappen en is de positie van leefgebied van de Heidehommel weergegeven.  

Figure 3.51. Schematic representation of the most important situations in the raised bog remnants 

where suitable habitat for the Brown-banded carder bee occurs. The most important hydrological 

processes, the most important plant communities and the position of the habitat of the Brown-banded 

carder bee are also shown. 

 

In hoeverre de basenverzadiging van de bodem hierin nog een aanvullende rol speelt is 

onduidelijk. Op basis van dit onderzoek lijkt deze invloed voor de Heidehommel gering te 

zijn, en is het vooral belangrijk dat er een voldoende groot bloemenaanbod is. Dat is in het 

Nederlandse landschap alleen nog te vinden in overwegend natte biotopen van het heide- en 

hoogveenlandschap. Naast voldoende nectar, bieden natte biotopen ook voldoende 

nestgelegenheid en is de concurrentie er met andere, vroegere hommelsoorten beperkt. Dit 

is gunstig voor de Heidehommel. 

3.9.5 Potentiekaart Strabrechtse heide 

Op de Strabrechtse heide is de Heidehommel na 2003 niet meer aangetroffen. Het lijkt erop 

dat de kwaliteit van het heidelandschap te sterk achteruit is gegaan en de soort er is 

uitgestorven. Vanwege het beperkte voorkomen van goed ontwikkelde vochtige heiden, lijkt 

er op de korte termijn ook geen geschikt leefgebied aanwezig te zijn. Rond en ten zuiden van 

het Waschven, in de omgeving van de Witte loop, liggen net als voor de Ericabij nog de 

meest kansrijke plekken (Figuur 3.50).  
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4. Veldonderzoek 

 

4.1 Aanpak 

In het veldonderzoek zijn de geselecteerde gebieden onderzocht op habitatkwaliteit waarmee 

de nodige kennis wordt verzameld om antwoordt te geven op de volgende kennisvragen: 

2c) Zijn in de grote (herstelde) natuurgebieden deze ecologische bouwstenen allemaal 

aanwezig zodat een potentieel geschikt leefgebied ontstaat? 

2d) Is het potentieel geschikt leefgebied duurzaam in stand te houden doordat het gebied 

landschapsecologisch optimaal functioneert of bevindt de populatie zich op een 

ongunstige landschapsecologische positie? 

2e) Welke knelpunten treden op in het huidige en potentieel geschikte leefgebied van 

deze soorten op het gebied van habitatkwaliteit en landschapsecologisch 

functioneren? 

De in Hoofdstuk 2 opgestelde “ecologische bouwstenen” zijn meetbaar gemaakt en aan de 

hand van een veldprotocol met kritische randvoorwaarden getoetst op aanwezigheid en 

kwaliteit. Per terrein is daarmee een inschatting te maken van de geschiktheid van het 

leefgebied voor de doelsoorten en wordt bovendien inzichtelijk gemaakt waar in het terrein 

(potentieel) geschikt leefgebied van voldoende oppervlakte aanwezig is. Tegelijkertijd wordt 

vanuit landschapsecologisch perspectief onderzocht of het leefgebied op een kansrijke plek 

op de gradiënt ligt. De in Hoofdstuk 3 vastgestelde sturende (hydrologische) processen 

worden in dit hoofdstuk aangevuld met een veldbezoek en enkele aanvullende veldmetingen, 

onderzocht. 

 

Voor elk van de aandachtsoorten is een gebied geselecteerd waar de soort is verdwenen 

maar waar na systeemherstel mogelijk kansen zijn gekomen voor herkolonisatie (zie 

Hoofdstuk 3): 

• Gentiaanblauwtje: Doldersummerveld 

• Spiegeldikkopje: Empese en Tondense Heide (en een quickscan van Lampenbroek en 

het Beekbergerwoud) 

• Veenhooibeestje: Haaksbergerveen 

• Ericabij en Heidehommel: Strabrechtse Heide 

Voor de twee bijensoorten vond dit onderzoek op dezelfde wijze ook plaats in verschillende 

referentiegebieden met actuele vindplaatsen (zie par. 4.5 en 4.6). 

 

In elk van de gebieden zijn locaties opgezocht waar de soort is waargenomen waarnemingen 

van alle soorten zijn afkomstig van de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF), met 

aanvullende waarnemingen van EIS voor Ericabij en Heidehommel. 

De veldlocaties zijn beschreven op een schaal van 50x50 m met een veldprotocol (Bijlage 1) 

voor vaststelling van de indicatoren voor habitatkwaliteit, zoals die in par. 2.7 zijn 

samengevat. 

Op deze locaties is de vegetatie verder beschreven door een Braun-Blanquet-opname van de 

soortensamenstelling van de vegetatie, een bepaling van het bloemenaanbod en een 

bepaling van de bedekking aan structuurtypen. 

De oppervlakte geschikt leefgebied is vervolgens geschat op basis van de combinatie van de 

in Hoofdstuk 3 afgebakende potentiekaart en het aandeel in het veld dat als geschikt 

leefgebied werd aangemerkt. 
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4.2 Gentiaanblauwtje 

4.2.1 Methode 

Voor het Gentiaanblauwtje zijn de kansen voor terugkeer onderzocht op het 

Doldersummerveld. Hier zijn op 11 augustus vier voormalige vindplaatsen onderzocht 

(Figuur 4.1). De condities op deze locaties zijn vergeleken met die van vijf bestaande 

populaties, het nabij gelegen Wapserveld en vier Gelderse populaties die parallel aan dit 

onderzoek tussen 6 en 27 augustus 2020 werden onderzocht (Deelense Veld, 

Kootwijkerbovenbos, Kruishaarse Heide en Leemputten Staverden). 

Figuur 4.1. Ligging van de vijf onderzochte locaties voor het Gentiaanblauwtje op het 

Doldersummerveld en Wapserveld. Het vroegere en actuele voorkomen van het 

Gentiaanblauwtje zijn aangegeven en actuele vindplaatsen van de waardplant 

Klokjesgentiaan. De laatste waarnemingen van het Doldersummerveld dateren van 2015.  

Figure 4.1. Situation of the five study locations for the Alcon Blue on Doldersummerveld and 

Wapserveld. The former and current occurrence of the Alcon Blue are indicated with the current locations 

of the host plant Marsh gentian. The last records for Doldersummerveld date from 2015. 
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De volgende indicatoren voor habitatkwaliteit zijn voor het Gentiaanblauwtje onderzocht: 

• Klokjesgentianen als waardplant: aantal planten in de opname van 5x5 m, hoogte en 

aantal knoppen 

o Elke 4 m werden hoogte en aantal knoppen van een plant opgenomen, mits 

deze een bloeistengel met meer dan 2 knoppen had, d.w.z. kansrijk voor 

eiafzet; het aandeel planten met hooguit 2 knoppen per bloeistengel werd 

bepaald over een aantal van 30 gentianen. 

• Waardmieren: percentage bezette buisvallen van potentiële waardmieren als 

indicator van de dichtheid van hun mierennesten. 

o De monstergrootte was 30 buisvallen per locatie; elke 4 meter werd een 

buisje vruchtenwijn bij de dichtstbijzijnde Klokjesgentiaan geplaatst. De 

buisjes werden na twee dagen opgehaald en de mieren werden later in het 

lab gesorteerd en op soort gedetermineerd. 

• Bodem: dikte van de strooisellaag, dikte van de organische bodemlaag tot op een 

diepte van 10 cm, bodemvocht en bodemchemie (in relatie tot verzuring) 

o Op elke locatie werd een mengmonster verzameld van één gutssteek van de 

bovenste 10 cm bij elke opgemeten klokjesgentiaan. De monsters werden 

gekoeld bewaard en aan de WUR geanalyseerd op pH-water en pH-KCl en 

gehalten aan organische stof, nitraat, fosfaat, kalium, calcium, magnesium. 

o Bodemvocht werd alleen op de Drentse locaties bepaald met een SM150 Soil 

Moisture Sensor (Delta-T Devices Ltd). 

• Vegetatie: rond elke 5e opgemeten gentiaan werd een vegetatieopname gemaakt 

van 5x5 m, waarbij op een schaal van 50x50 m werd gekeken naar het voorkomen 

van eventuele aanvullende soorten. 

4.2.2 Doldersummerveld en Wapserveld 

Het Gentiaanblauwtje kwam in 2004 voor het laatst over het hele Doldersummerveld 

verspreid voor. De noordelijke en zuidelijke locaties waren de laatste waar het 

Gentiaanblauwtje in het gebied is waargenomen, tot 2015. Vermoedelijk heeft de vernatting 

vanaf 2001 gezorgd voor een toenemende kwetsbaarheid van met name de vindplaatsen in 

en rond de laagten. Hier zijn tussen 2004 en 2008 in totaal enige tientallen smalle stroken 

(10x1 m of 6x2 m) handmatig en ondiep geplagd op de gradiënt van hoog naar laag, maar 

hoewel gentianen zich daar nadien hebben gevestigd, was dit vermoedelijk te weinig of te 

laat om het verdwijnen van het Gentiaanblauwtje tegen te kunnen gaan (bovendien kunnen 

de waardmieren een beperkende factor zijn geweest). Ook op het Wapserveld is in die 

periode kleinschalig geplagd. 

 

De westelijke locatie was de enige die binnen het kansrijke zoekgebied lag; de pH was daar 

relatief hoog en het organische stofgehalte relatief laag (Tabel 4.1). De andere locaties 

bevonden zich allemaal rond laagten in het gebied. Weliswaar is de noordelijke locatie hoger 

in het landschap gelegen, maar ook daar betreft het door zandruggen omgeven laagten. Op 

alle locaties was Pijpenstrootje de dominante plantensoort, met een aanzienlijke bedekking 

van Gewone dophei, die alleen op de noordelijke locatie nauwelijks bloeide. 

De dichtheden van bloeiende Klokjesgentianen waren op het Doldersummerveld behoorlijk 

hoog en overal werden juveniele planten aangetroffen, zodat er eerder sprake is van een 

groeiende dan afnemende populatie klokjesgentianen. Het aantal knoppen per plant was 

voor planten met meer dan twee knoppen per stengel gemiddeld het hoogst op de westelijke 

en centrale locaties en het laagst op de noordelijke en zuidelijke locaties, maar door de grote 

variatie tussen planten was dit verschil niet significant. Echter, ook het aandeel planten met 

hooguit twee knoppen per stengel was beduidend hoger op de noordelijke en zuidelijke 

locaties dan op de westelijke en centrale. 

De planthoogte was op de noordelijke locatie gering en het bodemvocht was daar ook 

significant lager dan elders (waarden onder 20% wijzen op droogtestress). Dit was niet 

verwonderlijk, want de vegetatie was er na een brand in augustus 2018 nog erg open en 

kort. In combinatie met de aanhoudende zomerdroogte van 2019 en 2020 en de hoge ligging 

in het landschap verklaart dit de relatief lage plantkwaliteit op de noordelijke locatie. 
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De twee belangrijkste waardmieren van het Gentiaanblauwtje, Bos- en Moerassteekmier 

(Myrmica ruginodis en M. scabrinodis) waren op alle locaties aanwezig, maar met lage 

presentie; de Gewone steekmier (M. rubra), alleen incidenteel als waardmier bekend, werd 

alleen op de zuidelijke locatie aangetroffen. De Wegmier, een mogelijke concurrent van de 

steekmieren werd overal in wat hogere dichtheid aangetroffen dan de steekmieren. 

 

Tabel 4.1. Samenvatting van de kenmerken en belangrijkste plantensoorten op de 

veldlocaties voor het Gentiaanblauwtje: links het Doldersummerveld vergeleken met rechts 

vijf bestaande populaties, waaronder Wapserveld. Alleen plantensoorten die in minimaal de 

helft van de opnamen voorkwamen zijn genoemd (exclusief bomen en struiken). Voor hoogte 

en aantal knoppen van de gentianen en voor dikte van de strooisellaag en bodemvocht 

geven verschillende letters significante verschillen tussen gebieden aan (p<0,05 Tukey HSD). 

Table 4.1. Summary of characteristics and important plant species on the field sites for the Alcon Blue: 

Doldersummerveld (left) is compared with five current populations (right), including Wapserveld. Only 

plant species present in at least half of the relevées have been listed (excluding trees and shrubs). For 

height and number of buds of gentians, thickness of the litter layer and soil moisture different letters 

indicate significant differences between sites (p<0.05 Tukey HSD). 

 

4.2.3 Vergelijking met bestaande populaties 

De vier locaties van het Doldersummerveld zijn vergeleken met vijf bestaande populaties van 

het Gentiaanblauwtje, waaronder Wapserveld (Tabel 4.1). Het Wapserveld week qua 

vegetatie en bodem niet noemenswaardig af van het Doldersummerveld. Gunstige indicaties 

waren een vrij laag aandeel aan planten met weinig knoppen en het voorkomen van de 

indicatorsoort Veenbies, maar ongunstig was het relatief hoge ammoniumgehalte en de lage 

dichtheid van Klokjesgentianen; deze lage dichtheid was niettemin het dubbele van de door 

Wallis de Vries (2004) gevonden grenswaarde van 10 per 100 m2 en bovendien mogelijk ook 

een uitbijter in de bemonstering. Wel was de presentie van waardmieren op het Wapserveld 

drie keer zo hoog als op het Doldersummerveld. 

 

Het Doldersummerveld week ten opzichte van gebieden met Gentiaanblauwtjes niet af ten 

aanzien van aantal knoppen per gentiaan en strooiseldikte. De Klokjesgentianen waren wel 

hoger in bestaande populaties dan in het Doldersummerveld (28±2 vs. 21±2 cm; p=0,0376; 

GLM met gebied als random factor) en het aandeel planten met weinig knoppen was juist 

laag (12 vs. 47% van de planten; p=0,0139; Kruskal-Wallis test). De kwaliteit van de 

waardplanten was dus geringer op het Doldersummerveld. Binnen het zoekgebied voor het 

Gentiaanblauwtje weken planthoogte en aantal knoppen per plant echter niet af van die in 

gebieden met Gentiaanblauwtjes. 

Gebied

Doldersum

Noord

Doldersum 

West

Doldersum 

Centraal

Doldersum 

Zuid

Wapser-

veld

Deelense 

Veld Kootwijk

Kruishaarse 

Heide Leemputten

Aantal Klokjesgentianen (25m2) 15 18 14 19 5 2 26 19 6

Hoogte gentianen (cm) 14,7 e 23,3 bcd 25,2 bcd 21,2 cde 21,0 de 28,8 ab 26,7 bcd 35,7 a 28,6 abc

Aantal knoppen/plant 5,5 bc 11,5 bc 8,1 bc 5,0 c 10,6 bc 12,5 b 25,0 a 8,0 bc 7,0 bc

% Planten met 1-2 knoppen 67 30 27 63 23 2 2 10 25

% Myrmica- waardmieren 17 7 17 20 50 43 37 24 78

% Myrmica ruginodis 13 3 13 7 39 4 3 6 9

% Myrmica scabrinodis 3 3 3 0 11 27 37 18 66

% Lasius niger- concurrent 20 27 20 23 0 0 10 21 0

Dikte Strooisellaag (cm) 2,3 bc 1,8 bcd 2,3 abc 2,2 bc 1,0 cd 2,5 ab 3,8 a 0,5 e 0,7 d

% Bodemvocht 12,2 b 27,5 a 33,2 a 26,0 a 34,0 a

pH-water 4,34 4,65 4,07 4,02 4,37 4,15 4,27 4,37 4,60

pH-KCl 3,30 3,91 3,19 3,31 3,56 3,86 3,77 3,61 3,80

% Organische stof 10,59 4,68 19,50 16,16 17,82 5,88 9,71 8,17 7,30

Ammonium (ppm) 1,01 0,00 3,34 0,00 8,50 0,00 3,62 0,00 0,00

Nitraat (ppm) 0,18 0,93 2,07 0,59 0,49 0,00 0,78 0,00 0,00

Calcium (ppm) 9,11 2,78 7,25 6,42 3,89 28,28 14,20 19,25 28,96

Magnesium (ppm) 0,83 1,13 1,50 2,14 1,34 2,66 1,57 3,37 17,80

Kalium (ppm) 5,89 8,55 9,32 10,11 10,20 4,92 5,48 7,31 39,62

Calluna vulgaris 2a 2a + 2a 2a + + +

Carex panicea 2a 2a 1 2m 2b + 1 + +

Carex pilulifera + + + +

Erica tetralix 3 2b 3 2b 2b 3 3 4 3

Molinia caerulea 3 4 4 4 4 4 4 3 3

Potentilla erecta r + r + 2m

Rhynchospora fusca 1 1 + + 2m

Trichophorum cespitosum r r + r +
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Opvallend was dat de indicatorsoort Veenbies op de locaties in het Doldersummerveld 

ontbrak, terwijl deze consequent aanwezig was in de gebieden met Gentiaanblauwtjes; 

Veenbies komt in het Doldersummerveld wel voor, maar sporadisch en dan vooral binnen het 

zoekgebied voor het Gentiaanblauwtje. De negatieve indicator Knolrus kwam in geen van de 

opnamen voor. 

In de bodem was er geen verschil tussen Doldersummerveld en gebieden met 

Gentiaanblauwtjes voor organische stof, pH, ammonium en kalium; pH-water en pH-KCl 

waren sterk gecorreleerd (r=+0,89). Er was een tendens voor hogere concentraties op het 

Doldersummerveld voor nitraat en lagere concentraties voor calcium en magnesium 

(p<0,10; Kruskal-Wallis test), maar dit kan een regio-effect zijn, omdat het Wapserveld 

hierin vergelijkbaar was met het nabijgelegen Doldersummerveld. 

In vergelijking met het nabijgelegen Wapserveld en vier andere actuele leefgebieden van het 

Gentiaanblauwtje was de dichtheid aan waardmieren op het Doldersummerveld overal 

significant lager (Tabel 4.1; p=0,014, Wilcoxon rangtoets); dit verschil kwam vooral op 

rekening van een lagere presentie van de Moerassteekmier, hoewel in het Wapserveld ook 

de Bossteekmier veel frequenter aanwezig was. In tegenstelling tot de steekmieren werd de 

Wegmier juist meer aangetroffen op het Doldersummerveld (p=0,045, Wilcoxon rangtoets), 

wat een indicatie van concurrentie met de waardmieren en een verhoogd predatierisico voor 

de rupsen kan zijn, maar ook een teken van verstoring, omdat de Wegmier een snelle 

kolonisator is van pioniermilieus. 

4.2.4 Conclusie 

Het Doldersummerveld wijkt in diverse indicatoren van habitatkwaliteit voor het 

Gentiaanblauwtje niet af van gebieden waar de soort nog voorkomt. De afwezigheid kan niet 

worden verklaard op grond van de dichtheid aan waardplanten en de gemeten 

bodemchemie. Wel was de kwaliteit van de Klokjesgentianen op het Doldersummerveld 

relatief laag, met lagere planten en een groter aandeel planten met weinig knoppen, twee 

voor het Gentiaanblauwtje belangrijke aspecten. Bovendien was de presentie van 

waardmieren op het Doldersummerveld significant lager dan in actuele leefgebieden, 

inclusief het Wapserveld, en lager dan de indicatieve drempelwaarde van 40% (par. 2.7.1). 

 

De locatie binnen het zoekgebied sprong er wat betreft waardplantkwaliteit vrij gunstig uit en 

liet ook een relatief hoge pH in de bodem zien, vergelijkbaar met die van de goed gebufferde 

locatie van de Leemputten bij Staverden. Bodemvocht lijkt een belangrijke factor te zijn bij 

het duiden van de verschillen. De beschikbaarheid daarvan is stabieler in het zoekgebied 

voor het Gentiaanblauwtje dan in andere delen van het Doldersummerveld, waar fluctuaties 

in bodemvocht groter zijn, met uitschieters naar droogte hoger op de gradiënt en inundatie 

in de laagten. De verschillen in voorkomen van de indicatorsoort Veenbies, een plant van 

venige natte heide, onderstrepen dit belang van een stabiele waterhuishouding. 

 

 

4.3 Spiegeldikkopje 

4.3.1 Methode 

Voor het Spiegeldikkopje heeft het veldwerk zich gericht op de Empese en Tondense Heide, 

met voorts aandacht voor de kwaliteiten van het natuurontwikkelingsgebied Beekbergerwoud 

en de tussenliggende schraallanden van het Lampenbroek. Het Spiegeldikkopje werd in 1996 

voor het laatst op de Empese en Tondense Heide gezien. In 1996 werd een droge winter 

gevolgd door een voorjaar met een groot neerslagtekort, wanneer de rupsen hun laatste 

groeispurt moeten voltooien, wat zowel deze laatste Gelderse populatie als die van het 

Stramprooierbroek waarschijnlijk fataal werd. Het grootste deel van het hydrologisch herstel 

van het gebied heeft pas nadien plaatsgevonden. 
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Figuur 4.2. Locaties 1-7 van het veldonderzoek voor het Spiegeldikkopje op de Empese en 

Tondense Heide (1-6) en in het Lampenbroek (7), met beoordeling  van de geschiktheid. Het 

vroegere voorkomen van het Spiegeldikkopje is aangegeven en actuele vindplaatsen van de 

waardplant Hennegras. 
Figure 4.2. Sites 1-7 of the field study for the Large Chequered Skipper on Empese en Tondense Heide 
(1-6) and Lampenbroek (7), with an indication of suitability. The former occurrence of the Large 
Chequered Skipper are indicated with the current locations of the host plant Purple Small-reed. 
 

In totaal zijn acht locaties met het veldprotocol beschreven: vier locaties (1-4 in Figuur 4.2) 

in gebieden met waarnemingen van het Spiegeldikkopje uit de jaren ’90 die kansrijk leken op 

basis van de systeemanalyse, twee locaties met oude waarnemingen, maar buiten het als 

kansrijk beoordeelde gebied (5-6 in Figuur 4.2) en Lampenbroek (7) en Beekbergerwoud als 

overige natuurgebieden waar het Spiegeldikkopje langer geleden voorkwam. 

  

De volgende indicatoren voor habitatkwaliteit zijn voor het Spiegeldikkopje op de acht 

locaties op een schaal van 50x50 m vastgesteld: 

• mate van beschutting door bosrand en struweel (m.n. in ZW-richting) 

• bedekking van de waardplanten pijpenstrootje en Hennegras 

• aanwezigheid van overstaande waardplanten in de winter 

• bloemenaanbod van belangrijke nectarbronnen voor de vlinders (m.n. braam, Kale 

jonker, Grote kattenstaart en in mindere mate Gewone dophei) 

4.3.2 Veldonderzoek Empese en Tondense Heide e.o. 

De uitzonderlijk droge omstandigheden in 2020 zorgen ervoor dat de op 29 juni bezochte 

gebieden oppervlakkig uitgedroogd waren, maar desondanks leek de groei van Hennegras en 

de bloei van nectarplanten daardoor weinig verminderd te zijn. 

Alle vier in de systeemanalyse als kansrijk aangemerkte locaties werden ook in het veld 

redelijk tot goed geschikt bevonden: er waren voldoende waardplanten die ook in de winter 

blijven overstaan, er was voldoende beschutting door vooral verspreid aanwezig 

wilgenstruweel en in minder mate ook bosranden of bomenrijen en er bevonden zich 

voldoende nectarbronnen binnen 100 meter afstand (Tabel 4.2).  
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Op locaties 1 en 4 werden delen aanvullend gemaaid en op de noordelijke locatie werden de 

randen meegenomen in de schapenbegrazing, waardoor de oppervlakte overstaande 

vegetatie geringer was. Het nectaraanbod was op en rond de locaties voldoende gevarieerd; 

vermoedelijk is ook de Blauwe knoop op het blauwgrasland bij locatie 1 een geschikte 

nectarbron. 

Van de twee locaties buiten de kansrijke zone was er één wel en de ander niet geschikt. De 

zuidelijke locatie (5) bevindt zich aan de rand van het gebied. Beschutting wordt alleen 

geboden door een smalle haag en waardplanten (Hennegras) is maar spaarzaam aanwezig. 

De andere locatie (6) lijkt pas recent geschikt te zijn geworden door het dichten van een 

drainerende lossing. Hennegras is daardoor flink toegenomen, terwijl de locatie beschut ligt 

en er ter plekke en in de omgeving voldoende nectarbronnen aanwezig is. Ook in de 

naburige laagte is een dergelijke ontwikkeling van leefgebied zichtbaar. De totale 

oppervlakte geschikt leefgebied is gechat op ca. 11 ha. 

 

Tabel 4.2. Samenvatting van de kenmerken en belangrijkste plantensoorten op de 

veldlocaties voor het Spiegeldikkopje; alleen plantensoorten die in minimaal de helft van de 

opnamen voorkwamen zijn genoemd. 

Table 4.2. Summary of characteristics and important plant species on the field sites fort the Large 

Chequered Skipper; only plant species present in at least half of the relevées have been listed. 

 

Het Lampenbroek biedt vooralsnog geen geschikt leefgebied voor het Spiegeldikkopje. 

Weliswaar komt Hennegras als waardplant verspreid voor, maar nergens in hoge bedekking. 

Bovendien is het beheer gericht op het behoud van de blauwgrasland-vegetatie. Het 

bijbehorende maaibeheer laat echter onvoldoende ruimte voor overstaande vegetatie. 

Tenslotte is ook de hydrologische situatie ongunstig doordat het blauwgrasland wordt 

doorsneden door talrijke ondiepe greppels en bovendien grenst aan intensief gebruikt 

agrarisch gebied. 

 

Tot slot is ook het natuurontwikkelingsgebied Beekbergerwoud verkend, als voormalige 

vliegplaats van het Spiegeldikkopje tot aan de ontginning van het Woud na 1850. De natte 

ruigten in het gebied zijn echter te eutroof om kansen te bieden voor het Spiegeldikkopje: de 

waardplanten komen er niet of nauwelijks voor. In de schralere geplagde slenken met 

Veldrus aan de randen van het gebied fluctueren de waterstanden weer te sterk. Voor het 

overige zouden beschutting, overstaande vegetatie en nectarplanten voldoende aanwezig 

zijn, maar uiteraard zijn de waardplanten een eerste vereiste. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7

Beschutting Matig Matig Veel Matig Matig Matig Veel

Waardplanten Talrijk Talrijk Talrijk Talrijk Weinig Talrijk Weinig

Overstaande vegetatie Deels Ja Ja Deels Ja Ja Nee

Nectaraanbod Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed

Waardplanten

Calamagrostis canescens 2b 3 4 + 1 2b 2a

Molinia caerulea 3 + 4 2a +

Nectarplanten

Erica tetralix (100 m) (100 m) (100 m) (<50 m) r

Lythrum salicaria + r r r r r +

Cirsium palustre (100 m) (100 m) + + r

Rubus fruticosus (100 m) (100 m) (<50 m) + + (<50 m)

Salix cinerea + 2b 2b + r 2a +

Hydrocoltyle vulgaris 2 1 + 1 + 1

Lysimachia vulgaris 2m 2a + + + 1

Ranunculus flammula 2 2m 2n 2m + 2m

Agrostis canina 2a 1 1 1 +

Agrostis stolonifera 2a + + 2m +

Carex panicea r 2b r 1 2a

Galium palustre + + r r 1

Juncus acutiflorus + 2a 2a 2a 2b

Juncus bulbosus 1 + + 1 +

Junucus effusus 1 2a 2a 2a 2b

Veronica scutellata 2 1 1 +

Overige aspectbepalende soorten
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4.3.3 Conclusie 

Het voormalige leefgebied van het Spiegeldikkopje op de Empese en Tondense Heide lijkt 

goed hersteld te zijn. Ondanks de droogte oogden waardplanten nog vitaal en bloeiden er 

voldoende nectarplanten. Wel is consolidatie van dit potentiële leefgebied nodig. 

Op landschapsschaal lijkt de actuele habitatkwaliteit in de omgeving eerder vooralsnog 

beperkt, maar bij het Lampenbroek kan dit verbeteren bij uitbreiding van hydrologisch 

herstel rond het blauwgrasland. Dit lijkt ook van toepassing op de vochtige bossen richting 

Voorstonden, maar omdat het landgebruik daar sterker is versnipperd zijn de mogelijkheden 

daar in het kader van dit onderzoek niet verkend. 

 

4.4 Veenhooibeestje 

4.4.1 Methode 

Het Haaksbergerveen was voor het Veenhooibeestje het studiegebied om de geschiktheid te 

beoordelen. Hier werden 8 locaties beschreven in gebieden met vier verschillende condities 

(Figuur 4.3). Vroegere waarnemingen van het Veenhooibeestje zijn vooral in de buurt van 

locaties 3-6 en 8 bekend, al wil dit vanwege de lage waarnemingsintensiteit niet zeggen dat 

de vlinder op de andere locaties niet voorkwam. 

 

Locaties 1-4 bevonden zich in het op basis van de systeemanalyse als kansrijk aangeduide 

gebied en werden gekarteerd als Rompgemeenschappen met Eenarig wollegras, hoewel 

locatie 2 er net buiten viel. Op de eerste twee locaties waren wel elementen van het 

Veenmos-verbond gekarteerd, terwijl dat op locaties 3-4 niet het geval was. 

Locaties 5-8 bevonden zich buiten het kansrijke gebied, met locaties 5-6 op plekken met 

elementen van het Veenmos-verbond en locaties 7-8 op plekken met Rompgemeenschappen 

met Eenarig wollegras. In het veld werd voor elke locatie de dichtstbijzijnde vindplaats met 

Eenarig wollegras als centrum van de opname genomen. 

 

De volgende indicatoren voor een goede habitatkwaliteit werden bij het veldonderzoek 

meegenomen (opnameschaal 50x50 m): 

• voldoende waardplanten, Eenarig wollegras, met polvormige groeiwijze (≥ 1% 

bedekking) 

• voldoende nectarplanten: Gewone dophei (bedekking 10 – 40%) 

• soorten van hoogveenbulten: aanwezigheid van Lavendelhei, Kleine veenbes en 

Sphagnum magellanicum of S. rubellum 

• variatie in vochtcondities: aanwezigheid van zowel Struikhei (5 – 70% bedekking) als 

Veenpluis 

• afwezigheid van indicatoren van verdroging (bedekking Pijpenstrootje ≤ 30%) en 

eutrofiëring (Pitrus) 
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Figuur 4.3. Locaties 1-8 van het veldonderzoek voor het Veenhooibeestje in het 

Haaksbergerveen, met beoordeling van de geschiktheid. Oranje stippen geven 

waarnemingen aan uit de periode 1991-2001.  

Figure 4.3. Sites 1-8 of the field study fort he Large Heath in Haaksbergerveen, with an indication of 

suitability. Orange dots indicate records from the period 1991-2001. 

 

4.4.2 Veldonderzoek Haaksbergerveen 

Ook het Haaksbergerveen was tijdens het veldbezoek op 22 en 28 juli 2020 sterk 

uitgedroogd, maar door de regen in juli was de vegetatie toch goed ontwikkeld. 

De locaties met de combinatie van de Rompgemeenschap van Eenarig wollegras en 

Veenmosverbond bleken ook in het veld voor het Veenhooibeestje het meest geschikt. Wel is 

er veel opslag van berk. Locatie 1 is gesitueerd bij de hoogveenkern en alleen het lokale 

voorkomen van Pitrus wijst erop dat het waterpeil nog wel fluctueert. De situatie op locatie 2 

was sterk vergelijkbaar, hoewel verder buiten de hoogveenkern gelegen. Maar 

hoogveensoorten waren hier minder aanwezig en Pijpenstrootje was sterker dominant. Goed 

ontwikkeld leefgebied bevindt zich hier vooral in voormalige veenputten. 

 

Eenarig wollegras komt door vrijwel het hele Haaksbergerveen wijd verbreid voor. Locaties 3 

en 4 zijn wel gekarteerd als Rompgemeenschap van Eenarig wollegras, maar zonder de 

combinatie met Veenmosverbond. Lokaal komt er wel Hoogveenveenmos tot ontwikkeling, 

zeker langs de randen van dichtgroeiende greppels. Het Eenarig wollegras dat in 

Waterveenmos groeit heeft meestal een weinig ontwikkelde polstructuur, wat ongunstig is 

voor de overleving van de rupsen vanwege het risico op verdrinken en hogere predatiekans. 

Vooral het Eenarig wollegras langs de randen en in venige delen van de heide is voor het 

Veenhooibeestje geschikt. Opslag van berk en vergrassing met Pijpenstrootje vormen wel 

een belangrijke beperking voor een goede habitatkwaliteit. Geschikte delen komen slechts 

over kleinere oppervlakten voor. Met een verdere stabilisatie van het waterpeil kan dit 

aandeel stijgen. 

 

Op locaties 5 en 6 waren lokaal wel hoogveensoorten van het Veenmosverbond aanwezig, 

maar was er maar weinig Eenarig wollegras. Waar dit wel groeide was de bedekking gering 

en betrof het relatief droge plekken. Op locatie 5 geeft het voorkomen van Beenbreek wel 

een gunstige invloed van grondwater aan. Rond locatie 6 waren de natte laagten sterker 
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uitgedroogd dan zuidelijker in het Haaksbergerveen. Opslag van berk en dominantie van 

Pijpenstrootje bepalen het beeld over grotere oppervlakten. Op de laatste twee locaties (7 en 

8) waren wel delen die als Rompgemeenschap van Eenarig wollegras zijn gekarteerd, maar 

geen vlakken van het Veenmosverbond. De bedekking van Eenarig wollegras was vaak 

echter gering. Op locatie 7 was ook veel opslag van berk aanwezig. Locatie 8, waar het 

Veenhooibeestje vroeger ook voorkwam is kansrijker doordat het natter is en opener, maar 

Eenarig wollegras is sterk beperkt tot de aanwezige veenputten. 

 

Tabel 4.3. Samenvattende omschrijving van de opnamelocaties voor het Veenhooibeestje in 

het Haaksbergerveen. Voor het Veenhooibeestje geschikte condities zijn in groen 

aangegeven. De bedekking is voor vegetatielagen als percentage aangegeven, voor de 

plantensoorten als Braun-Blanquetcode.  

Tabel 4.3. Summarising characteristics of study locations for the Large Heath in Haaksbergerveen. 

Suitable conditions fort he Large Heath are shown in green. The cover for vegetation layers is given as 

percentage, for plant species as Braun-Blanquet code. 

 

4.4.3 Conclusie 

Het zuidelijke deel van het Haaksbergerveen herbergt een behoorlijke oppervlakte voor het 

Veenhooibeestje geschikt leefgebied. De totale oppervlakte geschikt leefgebied is geschat op 

ruim 20 ha. Dit is zowel binnen als ten oosten van het zoekgebied te vinden. Het noordelijke 

deel van het zoekgebied is nu door sterke opslag van berk en groot aandeel Pijpenstrootje 

nog weinig geschikt. Met een verdere stabilisatie van de waterhuishouding kan het areaal 

potentieel leefgebied nog aanzienlijk worden uitgebreid. 

 

 

4.5 Ericabij 

4.5.1 Methode 

Voor de Ericabij heeft het veldwerk zich gericht op de Strabrechtse heide. Vooraf is een 

oriënterend bezoek gebracht aan het Boetelerveld en Punthuizen om de locaties met 

waarnemingen uit 2019 te beschrijven aan de hand van het veldprotocol. Vervolgens is er in 

de twee referentiegebieden, het Balloërveld en het Dwingelderveld, actief gezocht naar de 

Ericabij en zijn de betreffende locaties eveneens aan de hand van de veldprotocollen 

beschreven. 
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1 x x 20 5 60 35 3 2a 2b 2b + + + 1 3

2 x x <10 10 20 70 2a 2b 4 2a 2m r – – 2b

3 x <5 15 70 15 1 + 3 – + – – –

4 x 15 15 60 25 2b 2a 4 – 1 – – – 2b

5 x <1 35 50 15 + 2b 3 – 2b – – – 2a

6 x <1 30 60 10 r r 3 1 2b + – – –

7 x <5 15 35 50 2a + 3 r – – – – –

8 x <1 35 50 15 r 2b 2b – 2m – – – –
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Figuur 4.4. Ligging van de locaties die beschreven zijn aan de hand van het veldprotocol 

(blauwe ruit), met waarnemingen van Ericabijen uit 2020. Het overzicht van de gebieden en 

het aantal beschreven locaties is weergegeven in tabel 4.5.1. 

Figure 4.4. Location of study sites described using the field protocol (blue diamond), with records from 

Megachile analis in 2020. An overview of the areas and described sites is given in Table 4.5.1. 

 

In totaal zijn 20 locaties met het veldprotocol beschreven, allemaal op plekken waar dit 

seizoen ook daadwerkelijk Ericabijen zijn gevonden (Figuur 4.4). Door het verbeterde 

zoekbeeld is de Ericabij ook in andere dan de referentiegebieden aangetroffen, op een aantal 

daarvan zijn aanvullende locaties beschreven aan de hand van het veldprotocol. 

 

De volgende indicatoren voor habitatkwaliteit zijn voor de Ericabij in het veld vastgesteld: 

• Goed ontwikkelde natte heide via soortensamenstelling en vitaliteit dophei 

• Aanwezigheid van Gewone dophei 

• Aanwezigheid van andere planten als potentiële stuifmeel- of nectarbron, vooral 

Grasklokje en Rolklaver 

• Aanwezigheid van kaal zand voor nestgelegenheid 

• Afstand tot de dichtstbijzijnde berk, eik en wilg voor nestmateriaal 

4.5.2 Beschrijving vindplaatsen 

Het veldwerk in 2020 heeft gezorgd voor een zeer sterke toename aan het aantal 

waarnemingen van de Ericabij. In de periode 2005-2019 waren er slechts 6 waarnemingen 

van evenzoveel individuen, in 2020 werden er maar liefst 59 waarnemingen gedaan van in 

totaal 75 individuen. Hierdoor is veel informatie verzameld over de habitat (Tabel 4.4).  

Alle foeragerende dieren zijn uitsluitend op Gewone dophei waargenomen. Zelfs op plekken 

waar andere geschikte planten aanwezig waren als Grasklokje en rolklaver (Dwingelderveld 

en Holtingerveld) zijn uitsluitend andere bladsnijders waargenomen op deze planten; de 

Grote bladsnijder Megachile willughbiella en de Gewone behangersbij M. versicolor. Dit sterkt 

het vermoeden dat de Ericabij, in ieder geval tegenwoordig in ons land, sterker afhankelijk is 

van dophei dan aanvankelijk werd gedacht. Heischrale vegetatie was vaak wel in de nabije 

omgeving te vinden (mediane afstand tot de plek van waarneming: 62 m), maar de afstand 

bedroeg geregeld enige honderden meters (maximaal 365 m). De dopheidevegetaties waar 

de Ericabijen werden waargenomen hadden allemaal enige vorm van beheer gehad in het 

verleden, veelal in de vorm van kleinschalig plaggen. Toch zaten de dieren vooral op de 

overgang of net op de oudere dopheiplanten en niet op de jonge planten op geplagde delen. 

Vrouwtjes Ericabij maken gebruik van bladeren van berk en eik, en mogelijk ook wilg, om de 

nestgang mee te bekleden en af te sluiten. Deze stonden nooit verder dan 100 meter met 
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een mediaan van 30 m voor berk en 50 meter voor eik (Figuur 4.5). De gemeten afstand 

betrof bomen van tenminste 1,5 meter hoog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.5. Boxplot van de afstanden tot verschillende boomsoorten en brede zandpaden op 

de 20 beschreven locaties. 

Figure 4.5. Boxplot of distances to different tree species and broad sandy paths on 20 study locations. 

 

Gaandeweg het veldwerk bleken vrouwtjes echter ook veelvuldig gebruik te maken van 

opslag van zowel berk als eik van nog geen 20 centimeter hoogte, waardoor de gemeten 

afstand in het veld waarschijnlijk een sterke overschatting is, al zijn er ook hogere bomen 

gevonden met uitgesneden bladeren. 

 

Tabel 4.4. Samenvatting van de kenmerken en belangrijkste plantensoorten op de 

veldlocaties van de Ericabij. De beschrijvingen zijn per gebied gegroepeerd, waarbij 

aangegeven is hoeveel mannen (mn) en vrouwen (vr) er aangetroffen zijn en hoeveel 

locaties er beschreven zijn. 

Tabel 4.4. Summary of characteristics and important plant species on field sites for Megachile analis. 

Descriptions have been grouped for each area, with an indication of the number of males (mn) and 

females (vr) observed and the number of described sites.  

 
Ten slotte heeft de Ericabij kaal zand nodig om in te nestelen. In het Holtingerveld is een 

tweetal nesten gevonden die zich beide in de licht glooiende taluds van een breed, en druk 

belopen en bereden (zowel met paarden als met auto’s) zandpad bevonden (zie foto). Beide 

nesten bevonden zich aan de rand van een pol Kleine tijm Thymus serpyllum in een verder 

Balloër-

veld

Boeteler-

veld

Dwingelder-

veld

Elspeetse 

heide

Holtinger-

veld

Holtinger-

veld

Punt-

huizen Witter-veld

Strabrechtse 

heide

Aantal individuen 1vr, 1mn 2vr, 3mn 5vr, 1mn 1vr 8vr 2 nesten 2vr 1vr 3vr

Aantal locaties 2 2 5 1 3 2 1 1 3

Waardplanten Talrijk Talrijk Talrijk Talrijk Talrijk >30 m Talrijk Talrijk Talrijk

Gemiddelde afstand bomen <40 m 100 m <30 m 15 <35 m 12,5 m 75 m 44 m 60 m

Gemiddelde afstand zandpad 75 m 52 m 60 m 0 m 40 0 m 100 m 70 m >70 m

Plaggen Kleinschalig Variabel Kleinschalig Kleinschalig Kleinschalig Kleinschalig Kleinschalig Kleinschalig Kleinschalig

Grazen Nee Nee (?) Ja (schapen) Nee Ja (schapen) Nee Nee Ja Ja

Maaien Ja Ja/nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Kappen Nee Nee Nee Opslag Nee Opslag Opslag Opslag Nee

Beschutting Matig Matig Geen/matig Matig Geen/matig Matig Matig Geen Geen

Afst. (hei)schraal grasland (m) 50-250 80-190 0-200 365 0-65 0 5 260 5-145

Afstand berk 30-40 30-100 0-50 10 12-60 10-15 50 20 20-50

Afstand eik 35-50 50-75 20-50 20 12-80 10-15 100 90 5-100

Afstand wilg 25-100 0-80 7-25 50 100

Afstand zandpad 70-85 3-100 5-150 0 35-50 0 100 70 25-100

% Kaal zand horizontaal 0-20 10 0-30 10 0-10 50 0,5 5 0-10

% Kaal zand verticaal 0 0-0,5 0 0 0 0 0,5 0 0

% (korst)mos-strooisel 0-3 10 0-15 0 0 0 1 0 0

% Kruidlaag 0-25 cm 0-70 15-70 0-70 0 0-55 35-45 60 0 0-40

% Kruidlaag 25-50 cm 5-100 0-60 10-40 85 35-60 0 25 95 60-99

% Kruidlaag >50 cm 0 0-0,5 0-80 0 5-45 0 10 0 0

% Opslag boom/struik 0-2 5-10 0-15 5 0-5 5-15 3 0 0-1

Dophei 3/4 2b-3 2a-3 2a 3-4 3 3 2b-3

Pijpenstrootje 0/+ 2a-3 0-2b 0-1 2a 2b 0-4

Struikhei 1/0 2a-2b 1-2a 4 1 2a 0-2b

Grasklokje 0-2m 0-1

(moeras)rolklaver 0-2m 0-1
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vrij open en zandig talud. Vermoedelijk wordt de betreffende pol gebruikt voor de oriëntatie 

aangezien een vrouwtje in één beweging rechtstreeks naar de nestopening vloog en meteen 

naar binnen kroop. Waarschijnlijk worden om die reden de nesten niet ergens midden in de 

open stukken zand gegraven. Dit wordt versterkt door de zoekende vluchten van de 

vermeende nestparasiet de Heidekegelbij Coelioxys conicus. Hiervan zijn verschillende 

individuen gezien die traag en zoekend langs de tijmpollen vlogen. 

De beide vrouwtjes van de nesten vlogen met stukjes berkenblad het nest in. Bij het 

opgraven van een van de nesten werd een rolletje van berkenblaadjes gevonden (zie foto’s). 

 

Nestlocatie van de Ericabij; de rode pijl geeft 

de nestingang aan. De nestopening zelf was 

rond. Nesting location of Megachile analis. The 

nest opening itself was circular. 

 

Nestbekleding gemaakt van stukjes 

berkenblad uit het opgegraven nest van 

een Ericabij. Nest coating from the nest of 

Megachile analis made from pieces of birch leaf.  

 

4.5.3 Vergelijking Strabrecht met referentiegebieden 

Met de verbeterde inzichten in de habitateisen van de Ericabij is er uitgebreid gezocht naar 

geschikte locaties op de Strabrechtse heide en zijn, na de laatste waarneming in 2002, 

uiteindelijk ook drie vrouwtjes van de Ericabij aangetroffen (Figuur 4.6).  

Wat onmiddellijk opvalt is het gebrek aan structuur op de locaties in Strabrecht, met 

gemiddeld genomen een veel hogere en dichtere vegetatie dan op de andere locaties (Figuur 

4.7). Alleen locatie 18 is in 1996 geplagd geweest en aanvullend in 2019 gebrand en 

intensief begraasd. De beide andere locaties hebben een hogere vegetatie door een groter 

aandeel aan Pijpenstrootje en een oudere dopheidevegetatie. Daarnaast lijkt de dophei op 

Strabrecht meer te lijden te hebben onder droogte dan in de andere onderzochte gebieden. 

Dit duidt vermoedelijk op een mindere vitaliteit en nectar- en stuifmeelproductie, wat een 

mogelijke oorzaak kan zijn van het tanende karakter van deze populatie Ericabijen. 

Kruidenrijkere (hei)schrale vegetatie werd ook op de Strabrechtse Heide vaak in de 

omgeving van de waarnemingslocaties aangetroffen (mediaan 69 m, maximum 145 m), 

maar dit zijn thans vooral kruidenarme rompgemeenschappen. In de andere gebieden zijn in 

veel gevallen verschillende individuen op een locatie waargenomen, met een maximum van 

10 exemplaren. Bijkomend probleem is mogelijk concurrentie met de honingbij, in de twee 

weken na de herontdekking van de Ericabij op Strabrecht is in het noordwesten een 

twintigtal honingbijkasten geplaatst in het noordoosten van het gebied waardoor op 1 

augustus in ieder geval locatie 19 overspoeld was met honingbijen (pers. meded. J. Smits & 

J. Smit). Er is aangetoond dat de aanwezigheid van honingbijkasten op of langs een heide 

een negatief effect heeft op de dichtheid wilde bestuivers (Smit et al. 2021). 
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Figuur 4.6. Locaties op Strabrecht van het veldonderzoek voor de Ericabij.  

Figure 4.6. Field study sites for Megachile analis at Strabrecht are numbered 17-19, with species 

records from 2020 in red and old records in blue with the year. 

 

4.5.4 Conclusie 

De Ericabij heeft een gezonde en goed ontwikkelde dopheidevegetatie nodig met enige 

variatie in structuur en ouderdom van de dopheiplanten. Verder dienen bomen als eik en 

berk, en mogelijk ook wilg, op een afstand niet groter dan 100 meter aanwezig te zijn. Dit 

mag ook jonge opslag zijn. Als laatste is voldoende kaal zand in de omgeving noodzakelijk 

om in te nestelen op een afstand van gemiddeld 60 meter (3-150 m). Idealiter in de vorm 

van brede zandpaden met licht hellende zijkanten die half begroeid zijn met lage vegetatie. 

Heischrale graslanden met voldoende kaal en open zand vormen ook geschikte 

nestelplekken. 

Tegen de verwachting is 18 jaar na de laatste waarneming de Ericabij teruggevonden op de 

Strabrechtse Heide. Het leefgebied lijkt echter niet optimaal. De dopheidevegetatie op 

Strabrecht was minder vitaal door veroudering en verdroging van de dophei en vooral 

vergrassing door met name van pijpenstrootje. Hoewel het dus verheugend is dat de Ericabij 

nog aanwezig is, lijkt de populatie klein en is herstel van het leefgebied dringend geboden.  

  

De beschreven locaties 

zijn genummerd (17-

19) met waarnemingen 

van Ericabij uit 2020 in 

rood, in blauw de oude 

waarnemingen, met het 

betreffende jaar. 
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Figuur 4.7. Boxplots van de bedekking van vegetatielagen op vindplaatsen van Ericabij a) in 

referentiegebieden (n=25) en b) op de Strabrechtse Heide (n=3). Het verschil in bedekking 

van de kruidlaag van 25-50 cm hoogte is significant (p=0,03; Wilcoxon test).  

Figure 4.7. Boxplots of the cover of vegetation layers at sites where Megachile analis was found a) in 

reference areas (n=25) and b) at Strabrechtse Heide (n=3). The difference in herbaceous cover at 25-50 

cm height is significant (p=0.03; Wilcoxon test). 

 

 

4.6 Heidehommel 

4.6.1 Methode 

Voor de Heidehommel heeft het veldwerk zich gericht op de Strabrechtse heide, met een 

onderzoek naar de habitatkwaliteit in de referentiegebieden Balloërveld en Dwingelderveld. 

 

In totaal zijn 10 locaties met het veldprotocol beschreven; vier op het Dwingelderveld, één 

op het Holtingerveld (Figuur 4.8) en vijf op de Strabrechtse heide waar in de periode 2001-

2003 nog waarnemingen zijn gedaan (Figuur 4.9). De Heidehommel is niet teruggevonden 

op het Balloërveld, om die reden is de locatie van het Holtingerveld toegevoegd.  

Wel moet gezegd worden dat hommels een terrein op een heel andere schaal gebruiken dan 

solitaire bijen, zoals de Ericabij. Door hun sociale levenswijze zijn ze voor een lange tijd 

afhankelijk van bloemen, van het vroege voorjaar (eind april) tot soms in oktober zijn ze 

aanwezig in het veld en hebben dus een keur aan bloeiende planten nodig.  
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Dat betekent dat een beschrijving van een locatie van 50x50 meter slechts een beperkt deel 

omvat van de biotoop waar de heidehommel gebruik van maakt. De actieradius kan 

makkelijke enkele honderden meters tot meer dan een kilometer zijn. 

 

Figuur 4.8. Locaties 1-5 van het veldonderzoek voor de Heidehommel op het 

Dwingelderveld (1-4) en het Holtingerveld (5). De rode stippen zijn de waarnemingen van 

Heidehommels van na 2010. Figure 4.8. Sites 1-5 from the field study for the Brown-banded carder 

bee at Dwingelderveld (1-4) and Holtingerveld (5). Red dots denote bee records after 2010. 

 
 

 
Figuur 4.9. Locaties 6-10 van het veldonderzoek voor de Heidehommel op de Strabrechtse 

heide. De rode stippen zijn de waarnemingen van Heidehommels uit de periode 2001-2003. 

Figure 4.9. Sites 6-10 from the field study for the Brown-banded carder bee at Strabrechtse Heide. Red 

dots denote bee records from the period 2001-2003. 

 

 

De volgende indicatoren voor habitatkwaliteit zijn voor de Heidehommel vastgesteld: 

• Goed ontwikkelde natte heide via soortensamenstelling 

• Aanwezigheid en vitaliteit van Gewone dophei 

• Aanwezigheid van vroeg bloeiende planten als potentiële stuifmeel- of nectarbron 

• Aanwezigheid van dikke strooisellaag 

• Aanwezigheid van graspollen (vooral Pijpenstrootje) 

• Aanwezigheid en schaal van microreliëf 

  



OBN Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit 

Knelpunten voor terugkeer van bedreigde insecten in het natte zandlandschap 130 

4.6.2 Beschrijving vindplaatsen 

De locaties op het Dwingelderveld (1-4) kenmerken zich door een goed ontwikkelde, 

bloeiende heidevegetatie van tussen de 25-50 centimeter hoogte en een grote bedekking 

van Pijpenstrootje met veel graspollen en over het algemeen regelmatig aanwezig microreliëf 

(Tabel 4.5). Vooral de beide locaties waar een nest is gevonden (3 en 4) kenmerkten zich 

door een hoge bedekking met Pijpenstrootje. De locatie op het Holtingerveld (5) vertoonde 

meer structuurvariatie dan die op het Dwingelderveld, maar met nog steeds een behoorlijk 

aandeel aan Pijpenstrootje en voldoende bloeiende dophei, maar weinig bloeiende kruiden. 

Kruidenrijke (hei)schrale graslanden bevonden zich wel steeds binnen het bereik van 

foeragerende bijen (mediane afstand 200 m). 

 

Nesten van de Heidehommel aangetroffen op locaties 3 (links) en 4 (rechts); de bol van 

gekaard gras, met de holte erin voor de nestcellen is duidelijk zichtbaar. Nests of Brown-

banded carder been found at locations 3 (left) and 4 (right); the ball of carded grass with the hollow for 

the nest cells is clearly visible. 

 

Er zijn twee nesten gevonden van de Heidehommel, beide op het Dwingelderveld. Eén 

bevond zich  aan de basis van een pol pijpenstrootje (3) en de ander hing in een pol 

struikheide, net boven de grond (4). Beide bestonden uit een bol gras met daarin een holte 

voor de broedcellen (fig. 4.6.3), typisch voor de zogenaamde kaarde-hommels. Beide 

locaties werden gekenmerkt door een hoog aandeel aan Pijpenstrootje met een redelijk deel 

aan zowel Gewone dophei als Struikhei. 
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Tabel 4.5. Samenvatting van de kenmerken en belangrijkste plantensoorten op de 

veldlocaties van de Heidehommel. De beschrijvingen zijn per gebied gegroepeerd, waarbij 

aangegeven is hoeveel werksters (w) en koninginnen (k) er per locatie zijn aangetroffen. 

Tabel 4.5. Summary of characteristics and important plant species on fields sites for the Brown-banded 

carder bee. Descriptions have been grouped for each area, with an indication of the number of workers 

(w) and queens (k) observed. 

 
 

Op de Strabrechtse Heide is een vijftal locaties beschreven waar in de periode 2001-2003 

waarnemingen zijn gedaan van de Heidehommel (Tabel 4.5). De coördinaten van die 

waarnemingen zijn meestal niet nauwkeuriger dan 100 meter, de beschreven locaties zijn 

dus een benadering van de plekken waar de waarnemingen hebben plaatsgevonden. Wat 

opviel bij deze locaties (6-10) is dat de vegetatie er over het geheel genomen een stuk lager 

was dan op het Dwingelderveld en Holtingerveld (p=0,045; Wilcoxon test); ook was er 

beduidend minder microreliëf aanwezig. Daarnaast lijkt het aandeel aan Pijpenstrootje, 

evenals de hoeveelheid graspollen, lager te liggen op Strabrecht. De bedekking met dophei 

was vergelijkbaar met die op actuele vindplaatsen van Heidehommel. 

Locatie 6 ligt tussen bosschages waar nog wel dophei aanwezig is, maar zeker niet in grote 

bedekking, bovendien wordt deze locatie momenteel vrijwel geheel beschaduwd door bomen, 

waardoor het er momenteel ongeschikt is voor heidehommels. Locaties 7 en 8 zijn eveneens 

ongeschikt op dit moment omdat op beide locaties grote stukken geplagd zijn, met 

uitsluitend nog jonge dophei en nauwelijks oudere.  

Uit de systeemanalyse kwam naar voren dat locaties 9 en 10 in een kansrijk gebied liggen. 

Locatie 9 lijkt hierbij wellicht aan de hoge en droge kant om voor de Heidehommel geschikt 

te zijn, temeer omdat het aandeel dophei erg laag is. Locatie 10 daarentegen lijkt een 

geschikte locatie met hoogteverschillen, veel planten, ook van verschillende leeftijden en 

veel afwisseling in structuur.  

 

Een belangrijk verschil tussen de huidige verspreidingsgebieden (Dwingelderveld en 

Holtingerveld) en Strabrecht zit hem tevens in de beschikbaarheid van andere bloeiende 

planten naast dophei, met name in de periode april en mei, dus vóór de bloei van de dophei. 

Dat is het moment waarop de koninginnen uit hun overwintering komen en aangewezen zijn 

op bloemen voor hun eigen energiebehoefte en de start van het nest. Zowel op het 

Dwingelderveld als het Holtingerveld is een keur aan bloeiende planten te vinden langs de 

paden, op de heischrale graslanden en de voormalige landbouwenclaves.  

  

Holtingerveld

Locatienummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aantal individuen 1w 7w nest, 1 kon. nest, 4w 2w

Dophei Talrijk Talrijk Talrijk Matig Talrijk Talrijk Talrijk Talrijk Talrijk Matig

Overige waardplanten Afwezig Afwezig Afwezig Afwezig Afwezig Afwezig Afwezig Afwezig Afwezig Afwezig

Afst. (hei)schraal grasland (m) 200 17 160 220 225 190 90 20 155 305

Aanwezigheid graspollen Matig Goed Goed Goed Goed Goed Matig Slecht Goed Matig

Schaal microreliëf Goed Goed Goed Matig Goed Matig Matig Matig Matig Matig

Plaggen Nee Nee Kleinschalig Grootsch.-oud Kleinschalig Nee Nee Nee Nee Nee

Grazen Nee Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja

Maaien Nee Nee Ja Nee Ja Nee Nee Ja Nee Nee

Beschutting Geen Geen Geen Geen Geen Veel Matig Matig Geen Matig

% Kaal zand horizontaal 15 0 0 0 0 1 0 25 1 25

% Kaal zand verticaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

% (korst)mos-strooisel 15 0 0 0 10 0 0 0 0 2

% Kruidlaag 0-25 cm 59 0 0 0 15 27 68 65 20 30

% Kruidlaag 25-50 cm 10 100 100 100 15 37 30 5 78 40

% Kruidlaag >50 cm 0 0 0 0 60 20 0 0 0 0

% Opslag boom/struik 1 0 0 0 0 15 2 5 1 1

% Graspollen 15 50 50 50 60 60 20 5 40 15

Microreliëf Elke 10 m2 Elke m2 Elke 10 m2
Weinig Elke m2

Weinig Weinig Weinig Weinig Weinig

Dophei 2b 3 2b 2b 3 3 4 3 3 r

Pijpenstrootje 2b 3 4 4 2b 4 2b 2a 3 2b

Struikhei 2a r 2b 2b 2a + 2a + 2b 2b

Tormentil 1 2m

Klavers

Distels

Knoopkruid

Grasklokje

Strabrechtse heideDwingelderveld
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De afstand tot (hei)schrale graslanden was weliswaar vergelijkbaar met die op actuele 

vindplaatsen van Heidehommel (mediaan 155 m), maar op de Strabrechtse Heide zijn dit 

thans vooral kruidenarme rompgemeenschappen. Ook de randen van de paden bieden niet 

of nauwelijks de (rol)klaver of andere vroeg bloeiende planten die de Heidehommel nodig 

heeft. 

4.6.3 Conclusie 

Het lijkt er op dat in elk geval het noordelijke deel van het voormalige leefgebied van de 

Heidehommel op Strabrecht momenteel niet of weinig geschikt is voor een terugkeer van de 

soort. Er is weinig microreliëf aanwezig en de dopheidevegetatie is ofwel afwezig (6) of bevat 

juist te weinig oudere dopheiplanten doordat er geplagd is (7, 8). Het zuidelijke deel van het 

voormalige leefgebied lijkt geschikter voor de Heidehommel door de aanwezigheid van 

grotere hoogteverschillen met meer laagten waar dophei kan standhouden, al is locatie 9 zelf 

te droog en bevat deze weinig dophei. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat er voldoende 

bloeiende planten buiten de bloeiperiode van de beide heidetypen aanwezig is. Het herstel 

van de voormalige akkertjes als bloemrijkere plekken kan daarbij helpen, evenals het herstel 

van de heischrale graslanden. 
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5. Knelpuntenanalyse 

5.1 Aanpak 

De knelpuntenanalyse richt zich op het beantwoorden van de vragen welke knelpunten zich 

voordoen ten aanzien van de habitatkwaliteit voor de soorten (vraag 2e) en welke 

knelpunten er zijn voor spontane herkolonisatie (vraag 4). Het onderzoek heeft zich beperkt 

tot grotere gebieden, waardoor verwacht mocht worden dat eventuele beperkingen in de 

geschiktheid in eerste instantie niet voortkomen uit een te kleine oppervlakte van het gebied 

op zich, maar uit een onvoldoende habitatkwaliteit. Deze vragen worden beantwoord aan de 

hand van een synthese tussen de landschapsecologische analyse (Hoofdstuk 3) en de 

informatie uit het veldwerk (Hoofdstuk 4), gespiegeld aan de soortspecifieke indicatoren voor 

habitatkwaliteit (Hoofdstuk 2). 

 

Voor elke soort worden achtereenvolgens de knelpunten rond de volgende aspecten 

behandeld: 

• landschapsecologisch functioneren van het gebied 

• omvang en ruimtelijke samenhang van het potentiële leefgebied 

• actuele habitatkwaliteit binnen het potentiële leefgebied 

• kansen op spontane herkolonisatie 

 

Uit het landschapsecologisch functioneren van het gebied kan worden afgeleid of het 

leefgebied op een gunstige of ongunstige positie op de gradiënt in het landschap ligt en of er 

knelpunten optreden in de belangrijkste sturende (hydrologische) processen. In een goed 

functionerend hydro-ecologisch systeem kunnen klimatologische fluctuaties worden 

gebufferd en zijn populaties van de doelsoorten bestand tegen extreem natte en droge 

perioden door langs de gradiënt mee te bewegen. 

Binnen deze landschapsecologische setting zijn omvang en ruimtelijke samenhang van het 

potentiële leefgebied in het veld vastgesteld. Daarbij kunnen zich knelpunten voordoen op 

zowel de ruimtelijke condities als de kwaliteit van het leefgebied. 

Tenslotte doet zich de vraag voor of, bij aanwezigheid van voldoende geschikt leefgebied, 

herkolonisatie vanuit naburige bronpopulaties mogelijk is. 

 

De oppervlakte benodigd leefgebied voor een duurzame populatie is voor elke soort geschat 

op basis van bekende dichtheden in het veld en een aantal van 1000 paartjes voor de 

vlinders en de Ericabij en 1000 kolonies voor de Heidehommel; zie par. 2.7. Dit aantal is 

voldoende voor behoud van genetische variatie (Frankham et al., 2014), maar lager dan de 

geschatte minimale levensvatbare populatie van ca. 5000 individuen (Traill et al., 2007). Dit 

is echter een ondergrens die meer van toepassing is voor het behoud van soorten 

wereldwijd, dan voor het herstel van een regionale populatie, waarbij op de lange termijn 

uitwisseling met andere populaties denkbaar is. 

 

Gebrek aan kennis om de knelpuntenanalyse naar behoren te kunnen uitvoeren kan ook een 

knelpunt blijken te zijn. Voor zover van toepassing moeten daarom resterende kennislacunes 

rond het herstel van de soorten worden benoemd en in de herstelstrategie worden 

opgenomen. 
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5.2 Gentiaanblauwtje in het Doldersummerveld 

5.2.1 Landschapsecologisch functioneren 

Het belangrijkste knelpunt in het Doldersummerveld is verdroging als gevolg van 

ontwatering. Verdroging in schijnspiegellaagten kent verschillende oorzaken, die zowel intern 

als extern kunnen liggen. In de afgelopen decennia zijn de grondwaterstanden in de 

omgeving van het Doldersummerveld, dus in het eerste watervoerende pakket, gedaald 

(RVO, 2016). Dit leidt tot een grotere wegzijging vanuit het freatisch watervoerende pakket 

en schijnspiegellaagten naar de zandondergrond, vooral op plekken waar de keileem 

ontbreekt of zeer dun is.  

 

Maar ook zijn de schijnspiegellaagten zelf via sloten ontwaterd naar omliggende beekdalen of 

zijn verschillende venige laagten met elkaar verbonden om ze te ontginnen. Hierdoor wordt 

het water uit de laagten versneld afgevoerd en verdrogen ze. Door de lagere 

grondwaterstanden in de schijnspiegellaagten verdrogen ook de hoger op de gradiënt 

gelegen vochtige heiden en gaat het leefgebied van het Gentiaanblauwtje sterk in kwaliteit 

achteruit. Bovendien zijn de sloten vaak door de slecht doorlatende laag gegraven, waardoor 

ze lek zijn geraakt en de wegzijging nog verder toeneemt.  

 

Ten slotte kan verdroging veroorzaakt worden door een verminderde toestroming van 

grondwater uit de omgeving, als gevolg van verminderde opbolling in de omringende 

dekzandruggen of door minder aanvoer van grondwater over oppervlakkige slecht 

doorlatende lagen. Vaak zijn aangrenzende dekzandruggen vergraven (voor onder meer 

wegen) en liggen er diverse sloten die de opbolling in de winter verminderen, er dus in de 

zomer minder grondwater beschikbaar voor de vochtige heiden. Maar ook in de vochtige 

heiden op de rand van de schijnspiegellaagten liggen vaak nog diverse ondiepe greppels of 

sloten parallel aan de vochtgradiënt, dus loodrecht op de helling. Deze ontwateren het dunne 

freatische pakket boven de keileem snel, waardoor de grondwaterstanden er sterk 

schommelen en de standplaatsen langdurig droogvallen. 

 

Het leefgebied van het Gentiaanblauwtje is op het Doldersummerveld door verdroging naar 

de bodem van de laagten verschoven en is daardoor steeds gevoeliger geworden voor zowel 

extreme droogte als plotselinge inundaties in een nat jaar. Dit is precies de reden dat de 

populatie op het Doldersummerveld is uitgestorven. Een bijkomend knelpunt is dat de 

verdroging leidt tot verzuring. Op te zure bodems evenals te droge bodems kiemen de zaden 

van Klokjesgentiaan niet (Schepers et al., 1994), wat de populatie waardplanten op termijn 

zou kunnen verzwakken.  

 

Recent hydrologisch herstel (vanaf 2001) op het Doldersummerveld vermindert de laterale 

afvoer richting het beekdal en zorgt ervoor dat de laagten natter zijn geworden (zoals is te 

zien in de vegetatiekaart) en ook de grondwaterstanden hoger op de gradiënt stijgen. 

Doordat de Klokjesgentianen op dit moment nog op een ongunstige positie op de gradiënt 

groeien (als gevolg van verdroging), komen de huidige groeiplekken in de kommen en laag 

op de gradiënt bij hydrologisch herstel verder in de knel. Het risico op inundaties tot buiten 

de winter neemt daardoor toe.  

 

De hydrologische condities zijn bovendien nog niet optimaal hersteld, wat onder meer blijkt 

uit de te grote waterstandsfluctuaties in de centrale laagte. Dwars door de laagte ligt een 

diepe sloot, die een sterk ontwaterende functie heeft op het gebied. Onderzoek zal moeten 

uitwijzen in hoeverre de slecht doorlatende laag op de bodem van de laagte is doorgraven of 

dat er andere oorzaken zijn voor de te sterk wisselende grondwaterstanden en te grote 

waterverliezen. Op dit moment is de vegetatiegradiënt op landschapsschaal nog niet 

optimaal ontwikkeld en is het systeem nog niet weerbaar tegen de effecten van extreme 

neerslaggebeurtenissen of lange droge perioden. 
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5.2.2 Omvang en ruimtelijke samenhang van leefgebied 

Binnen het Doldersummerveld beslaat het zoekgebied met optimale abiotische condities ruim 

46 ha. Dit is op zich ruim voldoende voor een populatie van 1000 paartjes 

Gentiaanblauwtjes, namelijk 12 ha, maar de geschikte oppervlakte is veel kleiner dan dat. 

De verspreiding van de waardplant Klokjesgentiaan is binnen het zoekgebied namelijk nog 

erg beperkt, hoewel grote delen ervan als groeiplaats geschikt lijken. 

Buiten het zoekgebied is het grootste deel van de vindplaatsen van de waardplant 

waarschijnlijk ongeschikt door de grote schommelingen in waterpeil. Zeer waarschijnlijk kan 

een deel hiervan wel als extra potentieel leefgebied worden beschouwd, als tijdelijk 

leefgebied in gunstige jaren, maar ook als mogelijke ecologische val in natte jaren. 

Het Doldersummerveld vormt een aaneengesloten heideterrein met het Wapserveld, waar 

het Gentiaanblauwtje nog voorkomt. In het tussenliggende gebied van ruim 2 kilometer 

bevinden zich diverse vindplaatsen met gentianen waar de vlinder in elk geval een deel 

ervan vroeger heeft bevolkt. Ten slotte is er langs de Vledder Aa na natuurherstel en het 

inbrengen van heideplagsel uit het Doldersummerveld in 2002 een nieuwe groeiplaats met 

Klokjesgentianen ontstaan, die kansen biedt voor uitbreiding van leefgebied in een niet-

verzuurde omgeving. Kolonisatie daarvan zou een schakel bieden voor herkolonisatie van 

voormalig leefgebied in het aansluitende noordelijke deel van het Drents-Friese Wold. De 

actuele geschiktheid van deze plekken is onbekend, maar ze bieden inmiddels waarschijnlijk 

wel kansen voor meer leefgebied. 

 

Wat betreft de omvang van het potentiële leefgebied en de ruimtelijke samenhang op 

landschapsschaal zijn er op termijn dus zeker perspectieven voor terugkeer van het 

Gentiaanblauwtje op het Doldersummerveld. Op dit moment is de oppervlakte geschikt 

leefgebied echter nog te gering. 

5.2.3 Habitatkwaliteit 

De afwezigheid het Gentiaanblauwtje op het Doldersummerveld kan niet worden verklaard 

op grond van de dichtheid aan waardplanten en de gemeten bodemchemie. Deze waren 

vergelijkbaar met die in actuele leefgebieden. Wel was de kwaliteit van de Klokjesgentianen 

op het Doldersummerveld relatief laag, met lagere planten en een groter aandeel planten 

met weinig knoppen, twee voor het Gentiaanblauwtje belangrijke aspecten. Bovendien was 

de dichtheid aan waardmieren op het Doldersummerveld significant lager dan in actuele 

leefgebieden, inclusief het Wapserveld. 

De instabiliteit van de waterhuishouding op grote delen van het Doldersummerveld zou ook 

een verklaring kunnen bieden voor de lage presentie van waardmieren. Deze kunnen 

perioden van inundatie in het zomerhalfjaar slecht verdragen. Op de westelijke locatie 

binnen het zoekgebied zou dit niet het geval moeten zijn, omdat de waterhuishouding daar 

stabieler is. Een deel van de groeiplaats bevond zich echter wel in een laagte die ook in de 

zomer tijdelijk overstroomd zou kunnen raken. Een verdere verklaring is mogelijk de 

vroegere plagactiviteit op de groeiplaats van de gentianen, die ook tot uiting komt in het 

lage organische stofgehalte, waardoor de mierenfauna er nog gedomineerd werd door een 

pioniersoort als de Wegmier, ten koste van de waardmieren die zich pas vestigen bij een 

meer ontwikkelde vegetatie met een rijkere bodemfauna. 

In hoeverre de begrazing met Schotse Hooglanders de habitatkwaliteit voor het 

Gentiaanblauwtje aantast is de vraag. In het veld werd geen directe vraatschade aan de 

gentianen geconstateerd, maar zeker in droge jaren is dit wel een risico. Op het 

Doldersummerveld was de begrazingsintensiteit in 2020 voor het Gentiaanblauwtje zeker te 

hoog geweest. 
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Al met al is de geschiktheid van een groot deel van het Doldersummerveld voor het 

Gentiaanblauwtje, ondanks het voorkomen van voldoende waardplanten, onbetrouwbaar  

vanwege de fluctuaties in waterpeil. Dit ligt deels aan de landschappelijke opbouw, zoals 

boven geschetst. Maar deels lijkt er ook sprake van onnodige drainage door diverse greppels 

dwars door het gebied. Langs het zoekgebied bij de westelijke locatie loopt zelfs een zeer 

diepe sleuf, die deels als waterpunt voor het vee dient. Het lijkt waarschijnlijk dat deze 

greppels van nadelige invloed op de waterhuishouding zijn.  

 

 

Actueel leefgebied van het 

Gentiaanblauwtje op het 

Wapserveld met een stabiele 

grondwaterinvloed dankzij 

een keileemopduiking. 

Current habitat of the Alcon Blue 

on Wapserveld with a stable 

groundwater influence due to 

the emergence of boulder clay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voormalig leefgebied van het 

Gentiaanblauwtje op het 

Doldersummerveld; DvC: een laagte 

met een sterk fluctuerende 

waterstand. 

Current habitat of the Alcon Blue on 

Doldersummerveld; DvC: a depression 

with a strongly fluctuating watertable. 

 

 

5.2.4 Kansen op spontane herkolonisatie  

De dichtstbijzijnde bronpopulatie voor herkolonisatie van het Doldersummerveld is die van 

het Wapserveld, op ruim 2 kilometer afstand. De afstand tot het zoekgebied bedraagt 

minimaal 3 kilometer. Vanuit grote populaties worden dergelijke afstanden incidenteel wel 

overbrugd (Vandenbroeck et al., 2017). Echter, vanuit de huidige populatie van slechts 

enkele tientallen vlinders is het onwaarschijnlijk dat het Doldersummerveld binnen een 

termijn van 10-20 jaar gekoloniseerd wordt. Bovendien zijn voor een succesvolle 

hervestiging van een populatie kolonisaties door meerdere vrouwtjes nodig. De kans op 

spontane herkolonisatie zonder tussenliggende stapstenen met leefgebied is thans dus nihil. 
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5.3 Spiegeldikkopje op de Empese en Tondense 

Heide 

5.3.1 Landschapsecologisch functioneren 

Het belangrijkste knelpunt in het landschapsecologisch functioneren van het leefgebied van 

het Spiegeldikkopje, is verdroging. Verdroging leidt tot een daling van de regionale 

drainagebasis, lagere stijghoogten van het diepere grondwater en tot een vermindering van 

kwelintensiteit. Lagere grondwaterstanden en drainagebasis benadelen alle habitattypen, 

leefgebieden en andere levensgemeenschappen die afhankelijk zijn van hoge 

grondwaterstanden. Op veengronden zorgen gedaalde grondwaterstanden voor klink en 

mineralisatie van het veen. De weerstand van het compactere veraarde veen tegen 

grondwaterstroming wordt groter, waardoor het ijzer- en basenrijke grondwater de 

wortelzone van de vegetatie moeilijker en met lagere intensiteit kan bereiken. Mineralisatie 

van veen leidt bovendien tot een grotere beschikbaarheid van nutriënten, waardoor 

hoogproductieve plantensoorten worden bevorderd ten koste van laagproductieve soorten en 

het leefgebied van het Spiegeldikkopje snel dichtgroeit. Ten slotte zorgen gedaalde 

grondwaterstanden – in combinatie met een verlaagde stijghoogte van het grondwater – 

voor een grotere invloed van neerslagwater in de wortelzone van de vegetatie. Er ontstaat 

een dikke zure neerslaglens bovenop het basenrijke grondwater. Het gevolg is dat soorten 

van zure of zuurdere omstandigheden toenemen ten koste van soorten van (zeer) basenrijke 

omstandigheden en het nectaraanbod voor het Spiegeldikkopje afneemt. 

 

Het leefgebied van het Spiegeldikkopje zal in verdroogde ecosystemen in kwaliteit 

achteruitgaan en uiteindelijk verdwijnen. De korte gradiënt met Hennegras verruigd en 

groeit dicht met Wilgen en Elzen. Deze zijn alleen nog open te houden door gericht beheer, 

waarbij het leefgebied door intensief hooilandbeheer open gehouden moet worden. Echter, 

maaibeheer is ongunstig voor deze dagvlindersoort, aangezien de rupsen hoog in de 

vegetatie leven en overwinteren.  

 

Ook de Empese en Tondense heide zijn in het verleden sterk verdroogd en verzuurd (Jansen 

et al., 2008). In het gebied lag een uitgebreid netwerk aan sloten en greppels die het 

grondwater afvingen en versneld afvoerden. De beken rondom het gebied waren diep 

ingesneden en hadden een sterk ontwaterende functie op de basenrijke laagten. Lage 

grondwaterstanden zorgden ervoor dat er geen of alleen nog heel kortstondig plassen 

ontstonden in de laagten, waardoor het basenrijke grondwater niet meer langs de randen, of 

alleen nog kortstondig opgeperst kon worden. De vegetatiegradiënt verzuurde en 

verdroogde, waardoor kenmerkende plantensoorten zich terugtrokken tot in de laagten of 

geheel verdwenen. Bovendien zorgden de grotere waterstandsfluctuaties en lange periode 

van droogval voor een sterke opslag van Elzen, Wilgen en Berken. Er zijn op meerdere 

plekken Elzenbroeken ontstaan. Bovendien zijn de vochtige heiden sterk vergrast geraakt 

met Pijpenstrootje en in kwaliteit achteruitgegaan, waardoor ook het nectaraanbod hoger op 

de gradiënt afnam.  

 

Vanaf 2006 is het gebied echter hydrologisch hersteld en zijn sloten gedempt, de beken 

verondiept, de vergraste vochtige heiden deels geplagd en is de voedselrijke bouwvoor van 

voormalige landbouwgronden verwijderd. In de laagten vormen zich in de winter weer 

plassen en wordt het basenrijke grondwater langs de randen opgeperst. Hier ontstaan weer 

geschikte condities voor de kenmerkende vegetatiegradiënt. In de dekzandruggen bolt in de 

winter grondwater op, waardoor ook de vochtige heiden weer natter zijn en minder last 

hebben van verruiging met Pijpenstrootje. Op het gebied van systeemfunctioneren zijn de 

Empese en Tondense heide sterk verbeterd en in dat opzicht voldoende geschikt als 

leefgebied voor het Spiegeldikkopje.  
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Hoewel de belangrijkste knelpunten in het systeemfunctioneren zijn aangepakt, zijn er nog 

altijd verbetering mogelijk, bijvoorbeeld door de regionale drainagebasis verder te verhogen. 

De grondwaterstandsfluctuaties in de laagten zijn nog aanzienlijk groot, waardoor de 

grondwaterstand er in de zomer ver onder maaiveld wegzakt, zeker in de extreem droge 

zomers van 2018-2020. De laagten op de Empese heide staan bovendien nog te kort onder 

water, waardoor de periode dat basenrijk grondwater opgeperst kan worden te kort is en de 

periode van droogval te lang. Droogval zorgt bovendien voor mineralisatie van het 

organische materiaal; dit is een proces van verzuring dat op termijn een knelpunt kan 

worden. Door de te lage regionale drainagebasis stroomt er in de huidige situatie vooral 

zuur, basenarm grondwater naar de laagte. Het basenrijke grondwater ligt er te diep onder 

de bodem van de laagte, waardoor dit nog niet langs de randen opgeperst wordt. De 

opbolling in de omliggende dekzandruggen genereert niet genoeg druk (stijghoogteverschil) 

om het basenrijke grondwater op te persen. Daarvoor moet het dichter onder maaiveld 

komen te liggen. Wanneer de regionale drainagebasis wordt verhoogd, zullen de laagten in 

het voorjaar minder snel droogvallen en blijft de opbolling in de dekzandruggen langer 

gehandhaafd zodat basenrijker grondwater langdurig opgeperst kan worden, net als op de 

Tondense heide. Hierdoor neemt de verzuring af en kunnen de gradiënten rondom de 

laagten zich goed ontwikkelen. Door omlegging, verondieping en deels dempen van 

waterlopen wordt hier ook aan gewerkt. 

5.3.2 Omvang en ruimtelijke samenhang van leefgebied 

Het voormalige leefgebied van het Spiegeldikkopje op de Empese en Tondense Heide lijkt 

goed te herstellen. Op termijn zou dit kunnen oplopen tot ca. 50 ha, wat overeenkomt met 

de oppervlakte voor een duurzame populatie. Deze oppervlakte is echter met thans ca. 11 ha 

potentieel leefgebied nog niet bereikt, dus de huidige oppervlakte is nog te klein, maar biedt 

wel al een goede basis. 

In de ruimere omgeving liggen er ook mogelijkheden om het extra benodigde leefgebied te 

realiseren. Rond het Lampenbroek wordt gewerkt aan uitbreiding en hydrologisch herstel 

over een oppervlakte van circa 100 ha, waarbij waarschijnlijk ook hennegrasvegetaties tot 

ontwikkeling zullen komen in de overgangen tussen schraalland en bos. Het verderop 

gelegen Beekbergerwoud lijkt echter vooralsnog ongeschikt. Ten zuiden van de Empese en 

Tondense Heide vormden de vochtige bossen bij Voorstonden vroeger ook een deel van het 

verspreidingsgebied van het Spiegeldikkopje. Hennegras komt hier verspreid over een groot 

gebied ook nog geregeld voor. Maar het landschap wordt hier dermate beïnvloed door 

agrarisch gebruik dat de hydrologische condities die nodig zijn voor het Spiegeldikkopje 

zonder verdere maatregelen waarschijnlijk slechts op een marginale schaal aanwezig zijn; dit 

is echter niet in het bestek van dit project onderzocht en zou dus nader vastgesteld moeten 

worden. 

5.3.3 Habitatkwaliteit 

De habitatkwaliteit ontwikkelt zich op de Empese en Tondense Heide voor het 

Spiegeldikkopje in een gunstige ontwikkeling. De geschikte plekken beslaan een oppervlakte 

van ca. 11 ha, grotendeels binnen het zoekgebied van 22 ha, maar deels ook daarbuiten. 

Bovendien lijkt de oppervlakte geschikt leefgebied tussen de twee oude kernen zich na de 

uitbreiding van het natuurgebied verder toe te nemen.  

Aanvullende maatregelen voor de ontwikkeling van hennegrasruigte zijn bovenop de 

voorgenomen voortzetting van hydrologisch herstel door uitbreiding van de randzones niet 

nodig. Het nectaraanbod wordt onder meer gewaarborgd door de aanwezigheid van bloemen 

in de natte ruigten en blauwgrasland, braamstruwelen en fasering van het maaibeheer van 

de graslanden, waarbij natte ruigten in elk geval gedeeltelijk blijven overstaan. De 

wilgenstruwelen in de natte laagten bieden een gunstige beschutting, ook voor het 

overstaande Hennegras tijdens de overwintering, maar zullen op termijn wel met een beheer 

van gefaseerd afzetten in toom gehouden moeten worden. 
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5.3.4 Kansen op spontane herkolonisatie 

De dichtstbijzijnde bronpopulatie van het Spiegeldikkopje voor herkolonisatie bevindt zich in 

de Brabantse Peelregio op een afstand van 80 km. Hoewel het Spiegeldikkopje bekend staat 

als een mobiele zwerver, moet het uitgesloten worden geacht dat spontane herkolonisatie, 

gesteld dat deze al een keer zou optreden, zal leiden tot een succesvolle vestiging. 

Herkolonisatie zal dus afhankelijk zijn van een zorgvuldige geplande herintroductie. 

 

Hersteld leefgebied voor het 

Spiegeldikkopje op de 

Empese Heide. 

Restored habitat for the Large 

Chequered Skipper on Empese 

Heide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potentieel leefgebied voor het 

Spiegeldikkopje op een gedempte 

sloot langs de Tondense Heide. 

Potential habitat for the Large Chequered 

Skipper at a filled-in ditch along 

Tondense Heide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actueel leefgebied van het 

Spiegeldikkopje in het 

Weerterbos. 

Current habitat of the Large 

Chequered Skipper in 

Weerterbos. 
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5.4 Veenhooibeestje in het Haaksbergerveen 

5.4.1 Landschapsecologisch functioneren  

Leefgebied van het Veenhooibeestje komt van nature voor in de hoogveenrand, waar grotere 

waterstandschommelingen zorgen voor licht wisselnatte standplaatsen en een geringe 

mineralisatie van het veen in de zomer. Bij een te sterke verdroging wordt Pijpenstrootje 

dominant en zal het leefgebied snel dichtgroeien met Berken. Maar een te stabiel 

grondwaterregime is eveneens ongunstig voor Eenarig wollegras en zal dan alleen sporadisch 

en in een ijle groeiwijze voorkomen. 

 

In het grootste deel van het Haaksbergerveen zakken zowel de grondwater- als 

oppervlaktewaterpeilen in de zomer nog te diep weg. De grondwaterstandsfluctuaties zijn er 

te groot voor de opbouw van een functionele acrotelm en daarmee voor actief hoogveen. De 

belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de te sterke wegzijging naar de zandondergrond en te 

grote laterale afvoer van (grond)water naar de omgeving. Het waterbeheer in de laag 

gelegen landbouwpercelen rondom het Haaksbergerveen is gericht op intensief 

landbouwkundig gebruik en zorgen voor te grote peilverschillen met het hoogveenreservaat. 

Hierdoor wordt de zijdelingse afvoer van water uit het veen naar de randen vergroot en 

versnelt. De ontwatering in het landbouwgebied heeft ook invloed op de stijghoogte van het 

grondwater in de zandondergrond, waardoor de wegzijging vanuit het veen naar de 

zandondergrond is toegenomen (Van Dongen et al., 2019).  

 

Hersteld leefgebied voor het 

Veenhooibeestje in het 

kerngebied van het 

Haaksbergerveen. 

Restored habitat for the Large 

Heath in the core area of 

Haaksbergerveen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actueel leefgebied voor het 

Veenhooibeestje in het 

Fochteloërveen. 

Current habitat for the Large Heath in 

Fochteloërveen. 
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Een tweede belangrijk knelpunt in het Haaksbergerveen betreft de te grote fluctuaties in 

waterstanden in de compartimenten en de daarmee samenhangende te grote peilverschillen 

tussen de compartimenten. Hierdoor stroomt water uit het ene compartiment naar het 

naastgelegen compartiment met een veel lagere waterstand. Het verhogen van de 

waterpeilen in de lagere compartimenten vereist echter een zorgvuldige aanpak. De 

waterpeilen mogen namelijk niet te sterk verhoogd worden, omdat dan het mineraalrijke 

grondwater de veenbasis niet meer kan bereiken. Dit is immers een belangrijk proces in een 

snelle veenmosontwikkeling. Bovendien belemmeren te grote waterdieptes in de 

compartimenten het opnieuw op gang komen van de veenvorming. 

 

In het centrum van het gebied zijn de veenwaterstanden behoorlijk stabiel (fluctuatie <30 

cm). Grote groeiplekken van Eenarig wollegras komen er voor op licht verdroogde 

veenbodems aan weerszijden van de dekzandrug. Aan de noordzijde van de dekzandrug ligt 

de veenwaterstand in het compartiment te laag, waardoor de hogere veengronden verdroogd 

zijn en met Eenarig wollegras en berken dichtgroeien. Aan de zuidkant komt Eenarig 

wollegras voor op de gradiënt vanaf de dekzandrug naar de heel natte veenvormende 

vegetaties tegen de Duitse grens. Doordat de grondwaterstand in de dekzandrug echter nog 

te sterk fluctueert, zijn de standplaatscondities er nog te wisselnat, waardoor ze gevoelig zijn 

voor opslag van berken. De steeds weer terugkerende opslag van Berken vormt een groot 

knelpunt. Ze zorgen vooral in het groeiseizoen voor een toename van de verdamping, 

waardoor de grondwaterstand er nog dieper wegzakt en de fluctuaties verder toenemen. De 

berken zorgen bovendien voor beschaduwing van de standplaats en verminderen daarmee 

de veenmosontwikkeling en zorgen voor een te koel microklimaat voor het Veenhooibeestje. 

5.4.2 Omvang en ruimtelijke samenhang van leefgebied 

Het zuidelijke deel van het Haaksbergerveen herbergt een behoorlijke oppervlakte voor het 

Veenhooibeestje geschikt leefgebied, ruw geschat op ruim 20 ha. Dit is zowel binnen als ten 

oosten van het zoekgebied te vinden in een min of meer aaneengesloten zone. Hiermee is de 

benodigde oppervlakte voor een duurzame populatie geen knelpunt meer. 

Buiten deze zone is echter alleen een kleinere oppervlakte geschikt. Vooral de nog 

aanzienlijke instabiliteit in de waterhuishouding lijkt de beperkende factor. 

5.4.3 Habitatkwaliteit 

De habitatkwaliteit is in het veldonderzoek als goed beoordeeld. Dit geldt vooral voor de 

delen met een redelijk stabiele waterhuishouding. Daarbuiten zorgen vergrassing met 

Pijpenstrootje en opslag van berk voor aantasting van de habitatkwaliteit.  

5.4.4 Kansen op spontane herkolonisatie 

De dichtstbijzijnde populatie in Duitsland ligt op 35 km afstand (Seyenvenn). Andere 

waarnemingen komen uit de omgeving van Lingen en Rheine op ca. 60 km afstand. Binnen 

Nederland is de populatie bij Schoonloo het minst ver, op 85 km afstand. Dit zijn afstanden 

die voor het Veenhooibeestje onoverbrugbaar zijn. Voor spontane herkolonisatie is dus een 

herintroductie noodzakelijk. 

 

 

5.5 Ericabij op de Strabrechtse Heide 

5.5.1 Landschapsecologisch functioneren 

Grote delen van de vochtige heiden op de Strabrechtse heide zijn verdroogd. De 

grondwaterstanddaling in de periode 1850-1950 wordt geschat op 2 tot 4 dm. Door latere 

verbeteringen van het oppervlaktewatersysteem in de omgeving van de Strabrechtse Heide 

zijn de zomergrondwaterstanden met nog eens 2,5 dm gedaald. De snelle opkomst van de 

beregening in de zomer in de negentigerjaren heeft de grondwaterstand verder verlaagd (De 

Molenaar & Röling, 2006). De belangrijkste hydrologische voorwaarden voor de Strabrechtse 

Heide worden dan ook grotendeels buiten het gebied bepaald. 
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Maar ook in het natuurgebied zelf liggen nog diverse sloten en greppels en zijn in het 

verleden waterlopen gegraven om natte laagten te ontwateren, zoals de Witte loop en de 

watergang vanuit het ’s Heerenven. Deze interne waterlopen zorgen in de winter voor een 

versnelde afvoer van grondwater uit de dekzandruggen, met dieper uitzakkende 

grondwaterstanden in de laagten en droogval van de waterlopen in de zomer. Het ’s-

Heerenven is inmiddels aangekocht en de ontwatering wordt ongedaan gemaakt. De Witte 

Loop is op meerdere plekken opgestuwd, waardoor de afvoer sterk wordt geremd en de 

grondwaterstanden in de dekzandruggen kunnen stijgen. In hoeverre deze maatregelen 

voldoende effectief zijn, zou nader moeten worden onderzocht. 

 

Lagere grondwaterstanden in het natte zandlandschap leiden in de vochtige heiden tot 

verzuring van de beter gebufferde standplaatsen en achteruitgang van de blauwgraslanden 

en soortenrijke natte heiden. Als gevolg van de toegenomen grondwaterstandsfluctuaties 

treedt op veel plekken bovendien vergrassing met Pijpenstrootje op of groeit de vegetatie 

dicht met berken en is het bloemenaanbod sterk afgenomen. Hierdoor ondervinden veel 

diersoorten problemen in het voltooien van hun levenscyclus, waaronder de Ericabij. 

5.5.2 Omvang en ruimtelijke samenhang van leefgebied  

Het deel ten zuiden van het Waschven dat de grootste potentie heeft voor de Ericabij beslaat 

zo’n 165 ha, dat is ruim drie keer zo groot als het leefgebied in het Holtingerveld (50 ha).  

 

 

Actueel leefgebied voor de 

Ericabij op de Strabrechtse 

Heide: een gradiënt met 

vitale dophei in de buurt van 

zandpaden. 

Current habitat for Megachile 

analis on Strabrechtse Heide: a 

gradient with flourishing bell 

heather close to sandy paths. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vindplaats van de Ericabij in actueel 

leefgebied op Punthuizen. 

A find of Megachile analis in current 

habitat at Punthuizen. 

 

Hiermee lijkt het groot genoeg voor het herbergen van een populatie; de vraag blijft of deze 

duurzaam is aangezien er geen andere populaties in de buurt zijn voor uitwisseling. 
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5.5.3 Habitatkwaliteit 

De kennis over het leefgebied voor de Ericabij is nog onvolledig en in grote mate kwalitatief.  

Op basis van de huidige vergelijking met referentiegebieden lijkt de habitatkwaliteit op de 

Strabrechtse Heide niet optimaal. De dopheidevegetatie op Strabrecht was minder vitaal 

door veroudering en verdroging van de dophei en vooral door vergrassing van met name 

Pijpenstrootje. De vergrassing is vermoedelijk versterkt door de hoge stikstofdepositie. 

Daarnaast leveren de veelal gedegenereerde heischrale graslanden weinig aanvullend 

bloemenaanbod. Daarbij zij opgemerkt dat er tijdens het veldwerk geen bloembezoek op 

andere planten dan Gewone dophei waargenomen. De betekenis van de aanwezigheid van 

heischraal grasland moet dus wellicht eerder worden beschouwd als een indicatie van een 

door een hoger lutumgehalte geschikte bodem om in te nestelen dan het mulle zand dat 

elders in het terrein wordt gevonden. Dit zou nader moeten worden onderzocht. 

5.5.4 Kansen op spontane herkolonisatie 

Tegen de verwachting is 18 jaar na de laatste waarneming de Ericabij teruggevonden op de 

Strabrechtse Heide, zij het in klein aantal. Herkolonisatie is daarom niet van toepassing. Er 

kan dus worden ingezet op versterking van de aanwezige populatie. De vraag blijft in 

hoeverre deze populatie duurzaam is aangezien er ook in de omgeving geen naburige 

populaties bekend zijn. De dichtstbijzijnde waarnemingen zijn gedaan op de 

Brunssummerheide op zo’n 55 kilometer afstand, maar hier zijn geen recente waarnemingen 

van bekend. De dichtstbijzijnde recente waarneming komt uit Elspeet uit 2020, op zo’n 100 

kilometer afstand en de populatie van het Boetelerveld ligt op zo’n 120 kilometer. 

 

5.6 Heidehommel op de Strabrechtse Heide 

5.6.1 Landschapsecologisch functioneren 

Kolonies van de Heidehommel vragen een hoog nectaraanbod, dat ze in het Nederlandse 

landschap alleen nog vinden in overwegend natte biotopen in het heide- en 

hoogveenlandschap. Het belangrijkste knelpunt in het systeemfunctioneren van deze 

terreinen is verdroging, veelal in combinatie met een te hoge stikstofdepositie. Verdroging 

leidt tot grotere waterstandsschommelingen en lange perioden van droogte, waardoor 

Pijpenstrootje dominant wordt en de bloemrijke dopheibegroeiingen verdwijnen. Een te hoge 

stikstofdepositie bevorderd bovendien de groei van Pijpenstrootje en Berken in vochtige 

heiden, tegelijkertijd zorgen ook de te diep wegzakkende en te sterk fluctuerende 

grondwaterstanden voor een verhoogd voedingsstoffenaanbod, waarvan beide soorten 

eveneens profiteren. Beide knelpunten zorgen voor een afname van het nectaraanbod en een 

afname van de habitatkwaliteit van het heide- en hoogveenlandschap als leefgebied voor de 

Heidehommel.  

 

Op de Strabrechtse Heide vormt verdroging, net als voor de Ericabij, het grootste knelpunt. 

De Heidehommel is in tegenstelling tot de Ericabij afhankelijk van veel grotere oppervlakten 

goed ontwikkelde (veenmosrijke) natte heidevegetaties, die op de Strabrechtse Heide 

momenteel ontbreken. 
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Voormalig leefgebied van de 

Heidehommel op de 

Strabrechtse Heide: door 

vergrassing en verdroging is 

de habitatkwaliteit ernstig 

aangetast. 

Former habitat of the Brown-

banded carder bee on 

Strabrechtse Heide: grass 

encroachment and desiccation 

have severely undermined 

habitat quality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vindplaats van een nest van de 

Heidehommel op het Dwingelder-

veld: pollen met Pijpenstrootje en 

vitale dophei groeien er in een 

mozaïek. 

Nesting habitat of the Brown-banded 

carder bee in Dwingelderveld: tussocks 

of Purple moor-grass and flourishing 

bell heather grow here in a mosaic. 

 

 

 

5.6.2 Omvang en ruimtelijke samenhang van leefgebied 

Het herstelbeheer op de Strabrechtse Heide lijkt nog niet geleid te hebben voor herstel van 

een voldoende oppervlakte geschikt leefgebied voor een duurzame terugkeer van de 

Heidehommel. Voor de Heidehommel liggen de grootste potenties in hetzelfde gebied als 

voor de Ericabij, ruw geschat is dit zo’n 165 ha. Dit is veel te klein in vergelijking met de 

minimale oppervlakte voor een duurzame populatie, welke geschat wordt op 500-1500 ha. 

De totale oppervlakte van de Strabrechtse heide is 1500 ha, wat betekent dat een groot deel 

van Strabrecht geschikt moet zijn om een duurzame populatie te kunnen herbergen. Omdat 

hommels behoorlijk mobiel zijn, zou een duurzame populatie ook op een grotere 

landschappelijke schaal kunnen functioneren, met uitwisseling tussen deelpopulaties. Maar 

geschikt leefgebied in andere heidegebieden in de omgeving is echter niet voorhanden. 

Hiermee is de benodigde oppervlakte voor een duurzame populatie een duidelijk knelpunt. 
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5.6.3 Habitatkwaliteit 

Vooral het noordelijke deel van het voormalige leefgebied van de Heidehommel op 

Strabrecht lijkt momenteel niet of weinig geschikt is voor de soort. Er is weinig microreliëf 

aanwezig en de dopheidevegetatie is ofwel afwezig (6) of bevat juist te weinig oudere 

dopheideplanten doordat er geplagd is (7, 8). Dophei lijkt sowieso onder druk te staan op 

Strabrecht, mogelijk deels door verdroging en deels door verdrukking door Pijpenstrootje als 

gevolg van een hoge stikstofdepositie. 

Het zuidelijke deel van het voormalige leefgebied lijkt geschikter voor de Heidehommel door 

de aanwezigheid van grotere hoogteverschillen met meer laagten waar dophei kan 

standhouden, al is locatie 9 zelf te droog en bevat deze weinig dophei. 

5.6.4 Kansen op spontane herkolonisatie 

De dichtstbijzijnde waarneming van de Heidehommel in Nederland is gedaan in Zuid-Limburg 

in 2020, op een afstand van 65 kilometer. Hier is slechts enkele keren een enkel exemplaar 

waargenomen en er is zeker geen sprake van een duurzame populatie. De dichtstbijzijnde 

populatie van de Heidehommel bevindt zich op het Wierdense veld in Overijssel, op een 

afstand van 125 kilometer. Ook hier geldt dat het maar de vraag is in hoeverre deze 

populatie duurzaam is aangezien het terrein slechts 420 ha groot is, wat duidelijk beneden 

de minimale oppervlakte ligt die volgt uit de dichtheden gemeten bij nauwverwante 

hommelsoorten. Voor beide locaties geldt dat de afstanden veel te groot zijn en 

onoverbrugbaar voor spontane herkolonisatie. 
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6. Herstelstrategie 

6.1 Aanpak 

In dit hoofdstuk wordt per terrein een herstelstrategie geschetst voor de uitvoering van 

concrete maatregelen voor het oplossen van de knelpunten uit Hoofdstuk 5 (kennisvragen 3a 

en 3b). Dit gebeurt vanuit een landschapsecologisch perspectief op het herstel van 

leefgebied voor de doelsoorten met het oog op duurzaam systeemherstel.  

Bij het opstellen van herstelmaatregelen wordt onderscheidt gemaakt tussen maatregelen 

die inzetten op duurzaam systeemherstel op landschapsschaal en lokale inrichtings- en 

beheermaatregelen die moeten bijdragen aan verbetering van de habitatkwaliteit op 

habitatniveau. Dit is uiteraard alleen zinvol wanneer het gebied deze mogelijkheid biedt en 

de maatregelen vervolgens praktisch uitvoerbaar zijn met het oog op de omgeving.  

 

Ook wordt een afweging gemaakt of het realistisch is dat de doelsoorten op zowel 

betrekkelijk korte als lange termijn het geschikte leefgebied weten te vinden (kennisvraag 

4). Indien uit de knelpuntenanalyse is gebleken dat een gebied voor de betreffende soort 

weer geschikt is maar isolatie het grote knelpunt is voor herkolonisatie, dan zal een afweging 

voor herintroductie worden opgenomen volgens geldende IUCN-richtlijnen (www.iucn.org/ 

new-guidelines-conservation-translocations-published-iucn). 

  

Als onderdeel van de herstelstrategie wordt ook een monitoringprogramma voorgesteld om 

de ontwikkeling van het terrein als leefgebied voor de doelsoorten te monitoren. Hierbij dient 

het in Hoofdstuk 4 gehanteerde veldprotocol als leidraad. Een beheerder kan op deze wijze 

zelf bijhouden wanneer het gebied potentieel geschikt wordt om als leefgebied voor de 

doelsoorten te fungeren. Hiermee worden handvatten aan de beheerders geboden om vast te 

stellen wanneer het leefgebied zich voldoende ontwikkeld heeft of bijsturing gewenst is. 

 

 

6.2 Doldersummerveld 

6.2.1 Systeemherstel 

Systeemherstel zet op het Doldersummerveld in op het bestrijden van de verdroging, 

waardoor de grondwaterstanden in de schijnspiegellaagten hoger en stabieler worden en ook 

de standplaatsen hoger op de gradiënt natter worden.  

 

Het hydrologisch herstel in het Doldersummerveld heeft zich tot dusver vooral gericht op de 

omgeving van de Vledder Aa, buiten de heide aan de zuidkant van het gebied, maar minder 

binnen het gebied zelf. Figuur 6.1 illustreert dit op basis van de topografische kaart. 

 

Antiverdrogingsmaatregelen zijn allereerst van lokale aard en zetten in op herstel van de 

schijnspiegellaagte zelf en de directe omgeving. Maatregelen die genomen kunnen worden 

zijn het dempen van sloten en greppels in de schijnspiegellaagte, waaronder de diepe sloot 

dwars door de centrale laagte (Figuur 6.2) Hierbij moeten de slootbodems gedicht worden 

met een vergelijkbaar stagnerend materiaal als in het gebied. Aldus wordt het 

oorspronkelijke bodemprofiel, inclusief de slecht doorlatende laag gereconstrueerd (Everts et 

al., 2012). Maar ook sloten die door de rand van de laagte zijn gegraven naar het 

omliggende beekdal van de Vledder Aa dienen gedempt te worden, zodat de laagte weer 

afvoerloos wordt en de grondwaterstanden er stijgen en stabieler worden.  
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Figuur 6.1. Topografische kaart van het Doldersummerveld in 2000 (links) en 2020 
(rechts). 

Figure 6.1. Topographical map of Doldersummerveld in 2000 (left) and 2020 (right). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figuur 6.2. Hoogtekaart van een deel van het Doldersummerveld met in rood aangegeven 

de belangrijkste drainerende greppel. 

Figure 6.2. Elevation map of part of Doldersummerveld with the most draining ditch indicated in red. 

 

Vervolgens dienen alle sloten in de rand van de schijnspiegellaagte gedempt te worden, ook 

als ze geen slecht doorlatende lagen doorsnijden, maar wel zorgen voor drainage of 

versnelde afvoer. Vaak liggen er nog diverse ondiepe greppels of sloten in het dunne 

freatische pakket boven de keileem, parallel aan de vochtgradiënt, dus haaks op de helling.  

 

Bij de vernatting moet echter gewaakt worden voor een te plotselinge stijging van het 

waterpeil. Plantensoorten en in het bijzonder diersoorten moeten de kans krijgen zich op de 

gradiënt met het stijgende water mee te kunnen bewegen. Bij een te plotselinge stijging van 

de grondwaterstand, bestaat het risico dat bijvoorbeeld mierennesten van de Veenmier in de 

veenmosrijke natte heide verdrinken (Van duinen et al., 2012). Het is van belang dat er aan 

de droge kant uitwijkmogelijkheden zijn voor deze soorten (Wallis de Vries 2007). 

 

Om de grondwaterinvloed in de schijnspiegellaagten en de vochtige heiden op de rand 

daarvan te vergroten, zijn ook maatregelen nodig in het omliggende dek- en 

stuifzandlandschap. Het gaat bijvoorbeeld om het dempen van sloten in dekzandruggen, 

verwijderen of omvormen van (naald)bos op het inzijggebied en herstellen van reliëf van 
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dekzandruggen (aantasting door vergravingen bijvoorbeeld door wegen). Daardoor kan de 

grondwaterstand er in de winter verder stijgen en wordt de opbolling in de aangrenzende 

ruggen vergroot, treden in het najaar en vroege winter eerder hoge standen op in de 

laagten, blijven de grondwaterstanden in het voorjaar langer hoog en zakken de 

grondwaterstanden in de zomer minder diep weg (Everts et al., 2012). 

 

Wanneer de gemiddeld laagste grondwaterstand echter te laag blijft, is het noodzakelijk om 

in een groter gebied rondom het Doldersummerveld watergangen- en drainagestelsels aan te 

passen en bos te verwijderen. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het dempen van 

greppels en sloten en dichten van de kunstmatig gecreëerde afvoer in de laagte ten zuiden 

van het projectgebied (zie Figuur 3.17). Het waterbeheer in deze voor landbouw ingerichte 

laagte heeft een grote invloed op de grondwaterstanden in de schijnspiegellaagten op het 

Doldersummerveld en de grondwaterstanden in het aangrenzende dekzand- en 

stuifzandlandschap. 

6.2.2 Inrichting en beheer 

Beheer moet erop gericht zijn de vegetatiegradiënt op landschapsschaal te ontwikkelen en te 

behouden. Dit wordt gerealiseerd door het uitvoeren van een gradiëntenbeheer, waarbij 

haaks op de gradiënt wordt gechopperd of diep gemaaid of (ondiep!) geplagd met behoud 

van de organische laag om te voorkomen dat een complete overgang in een keer wordt 

aangepakt. Gezien de bodemverzuring is een lichte bekalking aan te bevelen. Hoewel de 

waardmieren kwetsbaar zijn voor dergelijke ingrepen, profiteren ze van een heterogene 

vegetatiestructuur en kunnen ze zich bij oppervlakkige uitvoering ook weer vestigen binnen 

enige jaren (Wallis de Vries et al., 2018a). Zowel de vegetatie als de fauna kan over deze 

gradiënt meebewegen als gevolg van klimatologische fluctuaties. Daarnaast is het van 

belang voldoende variatie in de heide te handhaven en ook voldoende terreindelen te laten 

staan.  

 

Door kleinschalige maatregelen kan een belangrijke uitbreiding van potentieel leefgebied 

voor het Gentiaanblauwtje plaatsvinden. In Figuur 6.3 zijn daarvoor de belangrijkste locaties 

aangegeven: 

• Op het Doldersummerveld kan binnen het kansrijke zoekgebied op de groeiplaats van 

Beenbreek Klokjesgentiaan worden ingebracht; de vegetatie is hier al behoorlijk open van 

structuur, dus uitzaaien zou al voldoende kunnen zijn zonder verder vegetatiebeheer. 

• Verdere uitbreiding is het meest zinvol vanuit het Wapserveld: 

o Rond de bronpopulatie 

o Groeiplaats van Klokjesgentiaan aan de westkant van de Meeuwenplas 

o Voormalige groeiplaats van Klokjesgentiaan (laatste waarneming 2009) bij nieuw 

ontstaan ven na herstelmaatregelen. 

o Omgeving Vledder Aa, twee zones zijn omcirkeld waaronder één met waarnemingen 

van Gentiaanblauwtjes uit 1996. 

 

De drie omcirkelde zones aan de westkant van het Wapserveld liggen op de overgang van 

veldpodzol naar beekeerdgrond. Dit kunnen erg kansrijke locaties zijn voor het 

Gentiaanblauwtje omdat ze minder droogtegevoelig zijn en de bodem er beter gebufferd is. 

De vier aangegeven locaties op het Wapserveld (buiten de actuele populatie) zijn in het 

veldonderzoek nog niet meegenomen. Er is dus nader vooronderzoek nodig om de optimale 

locaties voor uitvoering aan te wijzen. 
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Figuur 6.3. De blauwe cirkels geven kansrijke locaties aan voor uitbreiding van leefgebied 

voor het Gentiaanblauwtje. 

Figure 6.3. Blue circles indicate promising locations for expanding habitat for the Alcon Blue. 

 

In de praktijk is al veel bekend hoe dergelijke maatregelen voor herstel van leefgebied voor 

het Gentiaanblauwtje succesvol kunnen worden uitgevoerd (Wallis de Vries et al., 2018a,b). 

Kleinschalig ondiep (!) plaggen of chopperen of diep maaien, gevolgd door een lage dosering 

bekalking met dologran (ca. 200 g/m2) en uitzaaien van Klokjesgentianen (uit lokaal 

verzameld zaad) is daartoe effectief. Dit kan ook handmatig door vrijwilligers worden 

uitgevoerd. Zeker in combinatie met begrazing moet gewaakt worden voor een te grote 

schaal van uitvoering, omdat deze dan vervolgens als rustplaats gebruikt kunnen gaan 

worden, en daarmee ongeschikt voor het Gentiaanblauwtje. Sowieso moet gewaakt worden 

voor een te hoge veebezetting, zeker in droge zomers. Vanuit de vlinder bezien zou deze op 

het Doldersummerveld omlaag moeten worden gebracht.  

 

Let erop dat bij het plaggen van de gradiënt niet te diep wordt geplagd. Vooral op de rand 

van de schijnspiegellaagte kan hierbij de slecht doorlatende laag worden beschadigd, 

waardoor verdroging wordt bevorderd. Overigens is het abundant voorkomen van 

Pijpenstrootje in deze randzone een natuurlijk gegeven. Het watervoerend pakketje boven de 

slecht doorlatende laag is hier vaak slechts enkele decimeters dik, waardoor de 

grondwaterstandsschommelingen van nature groot zijn. In dergelijke milieus vindt 

Pijpenstrootje een natuurlijke standplaats (Weeda et al. 1994). Na plaggen op locaties met 

sterk schommelende waterstanden komt Pijpenstrootje bovendien weer snel tot dominantie 

(Jansen et al. 2004). Wanneer de aangrenzende natte heiden worden geplagd, dan moet dat 

eveneens met de grootste mogelijke zorgvuldigheid gebeuren om beschadiging van slecht 

doorlatende lagen te voorkomen (Everts et al., 2012). 
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6.2.3 Invulling herkolonisatie 

Herkolonisatie van het Doldersummerveld door het Gentiaanblauwtje is bij gebrek aan 

geschikt leefgebied vooralsnog niet aan de orde. Zolang er een populatie op het Wapserveld 

aanwezig is, is het raadzaam om herkolonisatie vanuit deze populatie mogelijk te maken. Dit 

kan door, zoals boven geschetst, de naburige populatie op het Wapserveld te versterken via 

lokale uitbreiding van het leefgebied. Tegelijkertijd kan worden gewerkt aan uitbreiding van 

potentieel leefgebied op en rond vindplaatsen van Klokjesgentianen in de omgeving. Deze 

kunnen op termijn stapstenen vormen voor de herkolonisatie. De afstanden tussen de 

aangegeven zones voor herstel zijn voor het Gentiaanblauwtje goed overbrugbaar. 

6.2.4 Monitoring 

In het kader van het landelijk meetnet vlinders wordt de populatie Gentiaanblauwtjes op het 

Wapserveld jaarlijks geteld. Het is belangrijk om dit te blijven doen. Klokjesgentiaan en 

Gentiaanblauwtje worden elke zes jaar ook meegenomen in de SNL-inventarisatie. Hierdoor 

wordt een goed indruk van de ontwikkelingen gegeven. Bij uitvoering van kleinschalige 

herstelmaatregelen is het aan te bevelen om de eerste vijf jaar na uitvoering de kieming en 

vestiging van Klokjesgentianen te volgen en de presentie van waardmieren tenminste 

eenmaal vast te stellen. Op basis daarvan kan al of niet besloten worden om aanvullende 

maatregelen te treffen wanneer de verwachte ontwikkelingen uitblijven. 

 

 

6.3 Empese en Tondense Heide 

6.3.1 Systeemherstel 

Systeemherstel op de Empese en Tondense Heide zet in op bestrijding van verdroging door 

het hydrologische systeem zo goed mogelijk te herstellen. De maatregelen zijn gericht op 

het versterken van het opbollen van de grondwaterstanden in de naastgelegen 

dekzandruggen, wat samengaat met het verlengen van de inundatieduur van de lagere delen 

van de laagten en het daardoor oppersen van basenrijk grondwater (Everts et al., 2012). Op 

de Empese en Tondense Heide zijn interne herstelmaatregelen die hierop inzetten reeds met 

succes uitgevoerd. De basenrijke afvoerloze laagten van de Tondense Heide zijn 

tegenwoordig weer langdurig geïnundeerd, waardoor basenrijk grondwater er langs de 

randen wordt opgeperst.  

 

Op de Empese Heide is de inundatieduur echter nog te kort, en zijn aanvullende 

herstelmaatregelen wenselijk. Ook voor de Tondense heide geldt dat het zomerpeil nog te 

diep onder maaiveld wegzakt, waardoor het risico op oppervlakkige verzuring en versnelde 

verstruweling hoog blijft. Hiervoor zijn echter (meer ingrijpende) maatregelen over een 

groter gebied noodzakelijk die buiten de grenzen van het natuurgebied liggen. Het zal 

noodzakelijk zijn om ontwateringsstelsel (watergangen, buisdrainagestelsels) in een ruimere 

omgeving aan te passen. De aanpassingen zijn gericht op het minder snel afvoeren van 

water en het omhoog brengen van de regionale grondwaterstand. Daardoor blijven de 

grondwaterstanden in het voorjaar langer hoog, zakken de grondwaterstanden in de zomer 

minder diep weg en treedt in het najaar en vroege winter eerder inundatie van de laagten 

op. Hierdoor zal de duur dat de dekzandruggen druk uitoefenen op het basenrijke 

grondwater aanzienlijk verlengd worden. Doordat het basenrijke grondwater nu ook dichter 

onder maaiveld ligt, kan het langs de randen van de plassen opgeperst worden gedurende 

een groot deel van de tijd dat de laagten geïnundeerd zijn. 

 

Om de verdroging van het gebied tegen te gaan is het noodzakelijk dat de drainagediepte 

van diverse beken wordt verhoogd. Hier wordt ook aan gewerkt. Het gaat hierbij vooral om 

de Zilversebroekbeek, Veldbeek, de Tondense beek, de Oekense beek en de Rhienderense 

beek. Dit wordt bereikt door de beken over grote oppervlakten te verondiepen. Door het hele 

beeksysteem op een natuurlijker waterpeil te zetten, zal een belangrijke meerwaarde kunnen 

worden verkregen (Provincie Gelderland, 2016). Pas wanneer de regionale drainagebasis 

wordt verhoogd, nemen de waterstandsschommelingen in de laagten op de Empese en 
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Tondense Heide af, nemen de inundatieduur en periode van uittreden van basenrijk 

grondwater toe, waardoor en duurzaam en klimaatrobuust ecosysteem ontstaat met 

leefgebied voor diverse grondwaterafhankelijke diersoorten.  

 

Door het herstelprogramma zijn de Empese en de Tondense Heide tot één natuurgebied van 

260 ha aaneen gesmeed (Figuur 6.4). Dit heeft het herstel van de natte ruigten en 

schraallanden mogelijk gemaakt. Uitbreiding van het gebied en voortzetting van het herstel 

van de waterhuishouding zijn nog steeds gaande. 

 

 

Figuur 6.4. Uitbreiding van de Empese en Tondense Heide tussen 2000 (links) en 2020 

(rechts). 

Figure 6.4. Enlargement of Empese and Tondense Heide between 2000 (left) and 2020 (right). 

 

Op landschapsschaal lijken de mogelijkheden voor leefgebied in de omgeving eerder te 

liggen in de vochtige bossen richting Voorstonden dan in de richting van het Lampenbroek en 

het Beekbergerwoud. Het Spiegeldikkopje kwam vroeger ook in deze bossen voor (o.m. 

landgoed Brederite) en Hennegras komt er nog steeds verspreid voor. De mogelijkheden 

zouden hier nader kunnen worden onderzocht. Daarbij zou dan wel uitzicht moeten zijn op 

uitvoering van maatregelen voor hydrologisch herstel, maar hierbij kan aangesloten worden 

bij beheerdoelen voor de Kamsalamander. Binnen Vochtig alluviaal bos kunnen voorts ook 

open plekken aanwezig zijn, die feitelijk de natuurlijke habitat van het Spiegeldikkopje het 

best benaderen net als in het vroegere Beekbergerwoud. 

6.3.2 Inrichting en beheer 

De effectiviteit van hydrologische herstelmaatregelen neemt toe, wanneer deze worden 

gecombineerd met maatregelen op standplaatsschaal, bijvoorbeeld door het ondiep plaggen, 

chopperen en maaien van de gradiënt, dus loodrecht op de helling (Jansen et al., 2010; 

Eysink & Jansen, 1993; Jansen et al., 2001). Gradiëntenbeheer is noodzakelijk om te 

voorkomen dat het gebied geheel dichtgroeit met opslag van Wilgen, Elzen of Berken. 

Daarvoor fluctueren de grondwaterstanden namelijk nog te veel. Een goed uitgevoerd 

gradiëntenbeheer zorgt ervoor dat soorten met de gradiënt mee kunnen bewegen en 

voorkomt dat een complete overgang in een keer wordt aangepakt. Voor behoud of herstel 

van een gevarieerde fauna is het bovendien belangrijk de gradiënt gefaseerd te maaien. 

Door stroken of hele delen te laten staan (moerasruigten met Hennegras), wordt voldoende 

variatie behouden voor soorten om te schuilen en dit biedt het Spiegeldikkopje een plek om 

zich succesvol in voort te planten en hoog in de vegetatie te overwinteren. Enige opslag van 

Wilgen is overigens geen probleem en vergroot de ruimtelijke heterogeniteit en biedt soorten 

luwte en beschutting, ook voor de overstaande Hennegrassen in de winter. De ruigere 

terreindelen zorgen bovendien voor een voldoende hoog voedselaanbod voor soorten uit 

hogere trofische niveaus, zoals Grauwe klauwier.  
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Ook is het belangrijk het maaisel niet direct af te voeren, maar een korte tijd te laten liggen. 

Zo wordt voorkomen dat alle dieren direct met het maaisel worden afgevoerd (Everts et al., 

2012).  

 

Wanneer de hydrologische condities optimaal zijn, kan ervoor gekozen worden om onder 

zeer natte omstandigheden, bijvoorbeeld in de kern van een basenrijke afvoerloze laagte, in 

te zetten op herstel van veenvormende begroeiingen (Aggenbach et al. 2011, Aggenbach et 

al. 2013). Dan hoeft niet meer gemaaid te worden en zal de vegetatie er niet snel 

dichtgroeien met struwelen of bomen (Verberk et al. 2009). 

 

Voor een reële kans op terugkeer van het Spiegeldikkopje op de Empese en Tondense Heide 

is het allereerst nodig dat dit streven ook een onderdeel wordt van het beheerplan. Dit 

betekent namelijk dat natte ruigten met Hennegras expliciet de ruimte krijgen. Dit is een 

noodzakelijk element van de herstelstrategie. Dat gezegd hebbende, vergt de ontwikkeling 

van het leefgebied weinig aanvullend beheer. Eerder is het nodig dat er niet teveel wordt 

gemaaid. Vochtige ruigten kunnen bij de ontwikkeling van Vochtig alluviaal bos goed worden 

meegenomen als onderdeel van een langjarig cyclisch beheer, waarin open plekken een 

onderdeel vormen van het bosbeeld. 

6.3.3 Invulling herkolonisatie 

In de actuele situatie wordt geschat dat er geschikt leefgebied is voor ca. 220 paartjes van 

het Spiegeldikkopje. Dit is nog ruim onder de geschatte 1000 paartjes voor een duurzame 

populatie, maar biedt wel een goede basis, zeker gezien de goede prognose voor verdere 

ontwikkeling. Omdat het Spiegeldikkopje geregeld afstanden van meerdere kilometers kan 

overbruggen is het niet noodzakelijk dat alle plekken met leefgebied dichtbij elkaar liggen. 

Het is daarom te overwegen om een haalbaarheidsstudie naar herintroductie uit te voeren, 

waarbij behalve de prognoses voor verder habitatherstel binnen het gebied ook die in het 

aangrenzende landschap richting Lampenbroek en Voorstonden meegewogen moeten 

worden. 

6.3.4 Monitoring 

Het is belangrijk om de komende jaren vooral de verdere ontwikkeling van Hennegrasruigte 

in de monitoring mee te nemen. 

 

 

6.4 Haaksbergerveen 

6.4.1 Systeemherstel 

In het Haaksbergerveen zet systeemherstel in op het verminderen van de wegzijging vanuit 

het veen naar de zandondergrond en de laag gelegen landbouwgebieden rondom het 

hoogveenrestant en zet in op vermindering van peilverschillen tussen de compartimenten. 

Door deze knelpunten op te lossen, stijgen ook de grondwaterstanden in de dekzandruggen, 

waardoor de grondwaterstanden in die ruggen gedurende het natte seizoen langdurig op een 

hoger niveau kunnen opbollen. Vanuit de dekzandruggen zal een grotere en langdurigere 

toevoer van met basen aangerijkt grondwater optreden naar de compartimenten, wat 

bijdraagt aan een snelle veenmosontwikkeling en de vorming van een functionele acrotelm 

bevordert. Hierdoor ontstaan op de overgang naar de dekzandruggen naar het open 

hoogveen licht wisselnatte standplaatsen waar Eenarig wollegras optimaal groeit, maar die te 

nat zijn voor Pijpenstrootje en Berkenopslag. Er zal zich een vegetatiegradiënt ontwikkelen 

vanuit het open hoogveenlandschap dat naar de randen geleidelijk overgaat in struweel en 

bos (Van Dongen et al., 2019).  

 

Om dit te bereiken zal de wegzijging naar de omgeving verminderd moeten worde, enerzijds 

door de laterale afvoer te verminderen en anderzijds door de verticale wegzijging naar de 

zandondergrond te verminderen.  
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Beide knelpunten houden verband met de te lage waterstanden in de omgeving, vooral van 

het landbouwgebied aan de noordwestzijde, waar het zandpakket bovendien veel dikker 

wordt. Met de aanleg van bufferzones in deze gebieden, kunnen voldoende hoge en stabiele 

waterstanden worden gecreëerd in het hoogveenrestant en kunnen de peilverschillen tussen 

de compartimenten geleidelijke verminderd worden. 

6.4.2 Inrichting en beheer 

Totdat de waterstanden in het veen voldoende hoog en stabiel zijn en de gradiënten met de 

dekzandruggen voldoende ontwikkeld zijn, zal beheer moeten inzetten op het verwijderen 

van de Berkenopslag en tegengaan van Pijpenstrootjebegroeiingen. De huidige te hoge 

stikstofdepositie bevordert de groei van deze soorten, die eveneens profiteren van de te diep 

wegzakkende en te sterk fluctuerende grondwaterstanden. Berken en Pijpenstrootje zorgen 

vooral in het groeiseizoen voor een toename van verdamping, waardoor de grondwaterstand 

nog dieper wegzakt en fluctuaties nog groter worden. 

 

Het noordelijke deel van het zoekgebied is nu nog minder geschikt, met een sterke opslag 

van berk en groot aandeel Pijpenstrootje, maar met verdere stabilisatie van de 

waterhuishouding kan dit snel verbeteren. Ook op de nu als marginaal beoordeelde locaties 

liggen goede kansen. De huidige oppervlakte geschikt leefgebied ligt al rond het niveau van 

een duurzame populatie. Met uitzicht op de uitvoering van maatregelen voor verder 

hydrologisch herstel wordt verwacht dat deze oppervlakte verder zal toenemen. 

6.4.3 Invulling herkolonisatie 

Voor herkolonisatie zal herintroductie nodig zijn. Gezien de voldoende grote oppervlakte 

weer geschikt leefgebied zou deze al op korte termijn in gang gezet kunnen worden. De 

populaties van het Fochteloërveen of uit de Boswachterij Grolloo-Hooghalen kunnen als 

mogelijke bronpopulaties fungeren. Daarbij is het wel nodig om alleen tot uitvoering over te 

gaan in jaren dat uit tellingen blijkt dat de bronpopulatie groot genoeg is. Ook moet 

voldoende duidelijk zijn dat de recente klimaatextremen geen blijvende schade aan het 

herstel van het ecosysteem hebben berokkend. 

6.4.4 Monitoring 

Bij de monitoring is het belangrijk om de ontwikkeling van het potentieel geschikte 

leefgebied de komende jaren goed te volgen. Met verder hydrologisch herstel zal uitbreiding 

noordwaarts mogen worden verwacht, maar in de hoogveenkern is het mogelijk dat er een 

beperkte oppervlakte leefgebied verloren zal gaan. Uitvoering van een herintroductie zal 

gepaard dienen te gaan met een jaarlijkse schatting van de populatiegrootte op basis van 

transecttellingen volgens de methode van het landelijk meetnet vlinders. 

 

 

6.5 Strabrechtse Heide 

6.5.1 Systeemherstel 

De herstelstrategie voor de Strabrechtse heide zet in op het verhogen van de 

grondwaterstanden in de dekzandruggen in de natte periode en het minder diep uitzakken 

van de grondwaterstanden in de zomer. Hierdoor zullen de laagten op een hoger peil en 

gedurende een langere periode inunderen. Op de flanken van de laagten kunnen zich 

daardoor de gewenste vegetatiegradiënten ontwikkelen, waarvan zowel de Ericabij als de 

Heidehommel zullen profiteren.  

 

Herstelmaatregelen zijn allereerst van lokale aard en zetten in op hydrologisch herstel van 

de laagten en dekzandruggen. Alle interne sloten en greppels, zowel in het bos als op de 

heide, dienen gedempt te worden. Om de afvoer in de winter te verminderen, wordt de 

afvoersloot van het s’ Heerenven gedempt en wordt de Witte Loop sterk verondiept door het 

aanbrengen van zandsuppletie. Op deze wijze wordt de bodem op een natuurlijke manier 
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verhoogd en neemt de drainerende werking op de omgeving af (Vermue, 2012; DLG & SBB, 

2016).  

Echter, alleen interne herstelmaatregelen zijn niet voldoende om de grondwaterstanden op 

de Strabrechtse heide voldoende te laten stijgen. Daarvoor zijn ook maatregelen nodig in de 

omgeving die inzetten op het verhogen van de regionale drainagebasis. Hierbij kan gedacht 

worden aan het verhogen van het beekpeil in de omliggende beekdalen, dempen of 

verondiepen van ontwateringssloten in de beekdalen en landbouwgebieden en kunnen 

naaldbossen worden omgevormd naar loofbossen om de verdamping te verminderen 

(Provincie Noord Brabant, 2017). 

6.5.2 Inrichting en beheer 

Voor de Heidehommel geldt steeds de voorwaarde dat er voldoende bloeiende planten buiten 

de bloeiperiode van de beide heidetypen aanwezig is. Het herstel van de voormalige 

akkertjes als bloemrijkere plekken kan daarbij helpen, evenals het herstel van de heischrale 

graslanden. 

Voor de Ericabij geldt dat er vooral ingezet moet worden op gradiëntenbeheer van de 

vochtige heiden, dus maaien / chopperen of ondiep plaggen vanuit de droge heide tot in de 

natte laagten. Voor Ericabij zijn kleinere oppervlakten goed ontwikkelde vochtige hei met een 

korte gradiënt naar open zandige biotopen voldoende, Heidehommel vraagt een groter 

bloemenaanbod, dus grotere oppervlakten met natte heide. Beide soorten maken op geheel 

verschillende schaal gebruik van een gebied, daar waar voor de Ericabij voedsel (dophei), 

nestgelegenheid (kaal zand, bij voorkeur wat lemig) en nestmateriaal (berk of eik) op 

hooguit 100 tot 150 meter afstand aanwezig moet zijn, kunnen Heidehommels tot wel enkele 

kilometers vliegen om te foerageren. 

Voor beide soorten geldt dat de aanwezigheid van een hoge dichtheid aan honingbijen een 

sterk negatief effect heeft op het voorkomen als gevolg van voedselconcurrentie. Het 

verdient dan ook aanbeveling het aantal te plaatsen honingbijkasten alsmede het aantal 

locaties waarop deze geplaatst worden te reguleren. Smit et al. (2021) presenteren een 

richtlijn voor het plaatsen van honingbijkasten op heideterreinen. 

6.5.3 Invulling herkolonisatie 

Herkolonisatie door de Ericabij is alleen mogelijk na hydrologisch herstel van het gebied, en 

een duidelijke verbetering van de dopheidevegetatie met voldoende gradiënten. 

Voor de Heidehommel is voor herkolonisatie uiteindelijk herintroductie nodig. Er zijn geen 

bronpopulaties in de omgeving, de dichtstbijzijnde populatie bevindt zich op zo’n 125 

kilometer. Herintroductie is evenwel alleen zinvol als naast herstel van de natte heide op 

landschapsschaal ook het bloemenaanbod buiten de bloeiperiode van de beide heidesoorten 

beduidend wordt verhoogd, waarbij in ieder geval het aandeel aan Tormentil, rolklavers en 

distels of knoopkruid flink verhoogd wordt. 

6.5.4 Monitoring 

Het is van belang het herstel van de natte heide te volgen, waarbij in ieder geval het gebied 

met de grootste potentie, ten zuiden van het Waschven, goed wordt gemonitord. Daarnaast 

is het van belang dat in ieder geval de drie locaties waar in 2020 de Ericabij teruggevonden 

is goed gevolgd worden. Daarnaast is het van belang de uitbreiding van het bloemenaanbod 

goed te volgens, zowel op de eventueel te herstellen akkertjes, als op de heischrale 

graslanden. 
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7. Conclusie 

In dit onderzoek is een landschapsecologische benadering gevolgd om de kansen voor 

herkolonisatie van lokaal of regionaal verdwenen soorten te beoordelen na uitvoering van 

herstelmaatregelen in grotere gebieden. Vanuit de kennis over de ecologie van de soorten is 

de positie van de soorten op landschappelijke gradiënten bepaald. In het doelgebied is 

landschapsecologische informatie gecombineerd met informatie uit het veld om de ligging, 

oppervlakte en kwaliteit van potentieel leefgebied te bepalen. Daaruit zijn de potenties voor 

herstel van een duurzame populatie beoordeeld. Knelpunten voor dit herstel zijn benoemd en 

omgezet in een herstelstrategie. Afhankelijk van de afstand tot voldoende grote 

bronpopulaties kan deze strategie bij een geschikt gebleken gebied inzetten op spontane 

herkolonisatie door de doelsoort of op uitvoering van herintroductie. 

In de volgende paragrafen wordt eerst een blik geworpen op de uitkomsten van het 

onderzoek aan de gekozen doelsoorten uit het natte zandlandschap. Vervolgens worden 

enkele lessen getrokken over prioriteiten voor systeemherstel vanuit een 

landschapsecologisch perspectief op basis van de leefgebieden van soorten. Tenslotte wordt 

besproken welke meerwaarde dit perspectief kan hebben bij de uitvoering van 

systeemherstel. 

 

 

7.1 Terugkeer van soorten in het natte 

zandlandschap 

De huidige studie heeft zich gericht op vijf soorten verdwenen insecten in vier grotere 

gebieden van het natte zandlandschap. 

• Voor het Veenhooibeestje is het herstel in het Haaksbergerveen om een terugkeer 

van de soort mogelijk te maken al ver gevorderd. Weliswaar is verder hydrologisch 

herstel nodig, maar ook de actuele situatie biedt reeds voldoende geschikt leefgebied. 

Vanwege de isolatie van bronpopulaties is herintroductie wel een voorwaarde voor 

een geslaagde terugkeer. 

• Bij het Spiegeldikkopje op de Empese en Tondense Heide is de oppervlakte geschikt 

leefgebied wel duidelijk toegenomen door de herstelmaatregelen, maar is het nog niet 

voldoende om een duurzame populatie te kunnen garanderen. Gezien de positieve 

ontwikkelingen verdient het wel aanbeveling om de optie voor herintroductie nader te 

verkennen en in de beheerplannen mee te nemen. 

• Voor het Gentiaanblauwtje op het Doldersummerveld is de afstand tot een 

bronpopulatie niet het grootste probleem, omdat deze op het naburige Wapserveld 

aanwezig is. De afstand van twee kilometer vergt niettemin wel een verdere 

ontwikkeling van stapstenen tussen de actuele vindplaats en het Doldersummerveld. 

De grootste uitdaging vormt echter het herstel op het Doldersummerveld zelf. De 

voormalige vindplaatsen zijn grotendeels ongeschikt geworden door de nog steeds 

instabiele waterhuishouding, terwijl de habitatkwaliteit op de thans 

landschapsecologisch meest geschikte plek nog ontoereikend is. Verder hydrologisch 

herstel is daarom nodig binnen en buiten het gebied, in combinatie met maatwerk 

voor habitatherstel. 

• De Strabrechtse Heide is als doelgebied genomen voor zowel de Heidehommel als de 

Ericabij. Voor beide soorten is gradiëntenbeheer met aandacht voor vitale dophei van 

belang. Voor Heidehommel is herintroductie vooralsnog niet aan de orde, omdat 

verdroging en vergrassing de oppervlakte en kwaliteit van het leefgebied sterk 

hebben doen krimpen, terwijl hommels als kolonievormende soorten een relatief groot 

leefgebied nodig hebben met een bloemenaanbod dat vanaf het voorjaar tot in de 

nazomer uitbundig moet zijn. Voor Ericabij is het goede nieuws dat de soort tijdens 

het onderzoek in het gebied is herontdekt. De populatie is echter klein, maar door 



OBN Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit 

Knelpunten voor terugkeer van bedreigde insecten in het natte zandlandschap 156 

vernatting en gericht herstel van gradiënten kan er wel al aan herstel worden gewerkt 

zonder vooralsnog herintroductie te hoeven overwegen. 

 

De Ericabij was ook om een andere reden dan de herontdekking een bijzondere soort: er was 

namelijk bijzonder weinig over de soort bekend. Desalniettemin konden op basis van deze 

beperkte kennis over levenswijze en habitatgebruik wel bruikbare kwalitatieve indicatoren 

voor habitatkwaliteit worden opgesteld. Deze konden vervolgens in diverse 

referentiegebieden worden getoetst en aangescherpt. Ook voor dergelijke minder goed 

onderzochte soorten kan een analyse van potenties voor terugkeer in verlaten leefgebieden 

dus zinvol zijn, al was het alleen al omdat het belangrijke kennislacunes op de kaart zet. Bij 

de Ericabij is het vooral nodig om ten eerste verder uit te zoeken of de soort naast Gewone 

dophei nog andere voedselplanten nodig heeft en ten tweede waarin het schijnbare belang 

van heischrale milieus schuilt. 

 
 

7.2 Een landschapsecologische blik vanuit soorten 

De hier onderzochte doelsoorten maken elk op hun eigen manier gebruik van de ruimtelijke 

heterogeniteit die op de gradiënten in het natte zandlandschap ontstaat. Om hun 

levenscyclus te voltooien zijn veel diersoorten afhankelijk van de variatie die op 

landschapsschaal op de gradiënten ontstaat. De voortplantingsbiotoop ligt dan bijvoorbeeld 

op een andere plek op de gradiënt dan nectar- en stuifmeelbronnen of plekken om te 

schuilen of te overwinteren. Toch vertoont het leefgebied van de verschillende diersoorten 

ook grote overeenkomsten en kunnen ze in grotere systemen vaak naast elkaar voorkomen 

in het landschap. 

 

Veel gradiënten zijn echter sterk aangetast of liggen alleen gedeeltelijk binnen de grenzen 

van natuurgebieden. De kwaliteit van het leefgebied van veel diersoorten is hierdoor 

afgenomen (Van Duinen et al., 2014). Het belangrijkste knelpunt in het natte zandlandschap 

is verdroging, waardoor leefgebieden lager op de gradiënt zijn komen te liggen of dermate in 

kwaliteit zijn afgenomen dat doelsoorten er geheel zijn verdwenen. Systeemherstel en 

systeembeheer zijn noodzakelijk om duurzaam leefgebied te ontwikkelen dat in tijden van 

klimaatextremen in staat is met de gradiënt mee te bewegen. 

 

Belangrijk in alle natuurgebieden van het natte zandlandschap is om aan de basis van de 

gradiënt te zorgen voor stabiele grondwaterstanden met een vertraagde afvoer, bijvoorbeeld 

door afvoerloze laagten weer afvoerloos te maken of venen en veentjes te herstellen in 

afvoerende slenken of beekdalen. Veenvormende begroeiingen in de laagten en slenken 

remmen de afvoer van grondwater vanuit de veelal dunne zandpakketten in het natte 

zandlandschap. Deze geremde afvoer zorgt voor een sterke opbolling van grondwater in de 

dekzandruggen in de natte winterperiode. Hierdoor ontstaan hoger op de gradiënt gunstige 

hydrologische condities voor grondwaterafhankelijke begroeiingen en ontstaan goede 

mogelijkheden voor herstel van leefgebied op gradiënten.  

 

In veel natuurgebieden zijn in de afgelopen decennia al hydrologische herstelmaatregelen 

uitgevoerd. In schijngrondwatersystemen zijn hydrologische condities vaak met interne 

maatregelen relatief goed te herstellen. Zo zijn in het Dwingelderveld na het dempen van 

sloten en inzetten van gradiëntenbeheer over grote oppervlakten weer vochtige heiden 

ontstaan en komen Gentiaanblauwtje, Heidehommel en Ericabij daar nu naast elkaar voor op 

de gradiënt in het natte heidelandschap. In gebieden waar ondiepe slecht doorlatende 

bodemlagen ontbreken of sterk onderbroken zijn, zullen naast interne herstelmaatregelen 

vaak veel ingrijpender maatregelen buiten de grenzen van het natuurgebied uitgevoerd 

moeten worden, zoals rond de Strabrechtse heide. Deze maatregelen zetten in op het 

verhogen van de regionale drainagebasis om daarmee meer grondwater in de 

dekzandruggen vast te kunnen houden.  
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Wanneer de regionale grondwaterstanden stijgen, zullen lokale gradiënten in kwaliteit 

toenemen en ontstaan robuustere systemen voor planten en dieren. 

 

In kleine natuurgebieden met (afvoerloze) laagten, zoals op de Empese en Tondense heide 

en Punthuizen, zijn interne herstelmaatregelen in lokale grondwatersystemen zeer succesvol 

gebleken. Toch zal het voor veel van deze gebieden noodzakelijk zijn om ook de regionale 

drainagebasis te verhogen, dusdanig dat het basenrijke (regionale) grondwater dicht genoeg 

onder maaiveld komt te liggen, om vervolgens via de opbolling in lage dekzandruggen 

opgeperst te kunnen worden aan de randen van de laagte. Wanneer het basenrijke 

grondwater namelijk te diep onder maaiveld ligt, dragen interne herstelmaatregelen er 

vooral aan bij dat lokaal, basenarm grondwater naar de laagten stroomt en ontwikkelen de 

gradiënten zich in een geheel andere richting. Bovendien zal het voor bepaalde systemen 

noodzakelijk zijn om de grondwaterstandsfluctuaties te verkleinen. Zo zullen de 

Elzenbroeken en vochtige bossen in het Beekbergerwoud zich pas optimaal kunnen 

ontwikkelen, wanneer de grondwaterstanden er in de zomer minder diep uitzakken. Tot die 

tijd is actief beheer nodig om leefgebieden in open tot halfopen begroeiingen te behouden. 

 

Bovenstaande maakt duidelijk dat systeemherstel de basis vormt voor herstel van 

leefgebieden van veel kritische diersoorten. Maar ook veel algemenere diersoorten zullen 

hiervan profiteren. Systeemherstel vraagt echter wel een goede afstemming. Een te snelle 

vernatting kan immers leiden tot het volledig verdwijnen van doelsoorten, die vervolgens 

door isolatie van bronpopulaties het terrein niet meer vanzelf kunnen herkoloniseren. Een 

gefaseerde vernatting is indien mogelijk wenselijk. Wanneer deze mogelijkheid er echter niet 

is, zullen harde keuzes gemaakt moeten worden. Bij voorkeur wordt ingezet op hydrologisch 

herstel en wordt geprobeerd de huidige kwaliteiten zo goed mogelijk te behouden. Vaak zijn 

soorten te helpen door de maatregelen uit te voeren in een periode waarin de soorten mobiel 

zijn en kan systeemherstel gecombineerd worden met gradiëntenbeheer, waardoor soorten 

de mogelijkheid hebben om met de gradiënt mee te schuiven. 

 

In veel systemen is het beheer over landschappelijke gradiënten belangrijk. Dit is enerzijds 

van belang om de soorten een compleet leefgebied te kunnen bieden, waarin sommige 

ecologische bouwstenen hoger en andere lager op de gradiënt worden gevonden. Anderzijds 

is gradiëntenbeheer noodzakelijk om het mee schuiven met hydrologisch herstel mogelijk te 

maken en om klimaatextremen beter te kunnen opvangen. Het beantwoorden van een reeks 

van vragen is nodig om daarvoor een effectieve herstelstrategie in te kunnen vullen (zie 

Tabel 7.1).  

 

 

Tabel 7.1. Samenvatting van vragen en acties rond de beoordeling van kansen voor 

terugkeer van lokaal of regionaal verdwenen soorten. 

Tabel 7.1. Summary of questions and actions relating to an assessment of the potential for returning 

locally or regionally extinct species. 

Vragen Acties 

Voldoende kennis? Onderzoek indicatoren ruimtelijke condities & habitatkwaliteit 

Voldoende groot? Uitbreiding 

Voldoende kwaliteit? Systeemherstel  
Inrichting en beheer gradiënten 

Voldoende verbonden? Spontane kolonisatie door versterking bronpopulaties  
Ontwikkeling stapstenen en/of verbindingen  
Herintroductie indien mogelijk, zinvol en haalbaar  

Voldoende ontwikkeling? Monitoring, evaluatie en eventueel bijsturen 
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7.3 Systeemherstel vanuit soortenperspectief 

Dit onderzoek heeft zich gericht op de analyse van de landschapsecologische karakteristiek 

van de habitats van bedreigde soorten om de geschiktheid te beoordelen van gebieden 

waaruit ze eerder zijn verdwenen, maar waar intussen aan systeemherstel is gewerkt. Het 

betrof hier vijf soorten uit het natte zandlandschap, maar wij menen en hopen hiermee een 

bruikbare benadering te hebben ontwikkeld voor toepassing bij andere soorten en ook in 

andere landschappen. 

De onderzochte soorten zijn alle vijf afhankelijk van een minder of meer specifieke set aan 

plantensoorten tijden hun larvale of adulte fase. Dat maakt het leggen van een koppeling 

naar plantengemeenschappen en de landschapsecologische condities die deze nodig hebben 

makkelijker. Maar ook voor andere soorten kan de benadering in principe worden toegepast: 

het gaat immers in essentie om het omschrijven van de ecologische bouwstenen en condities 

die een soort nodig heeft. Bij wijze van contrasterend voorbeeld: voor een grote carnivoor 

als de Wolf zou dan kunnen worden geredeneerd vanuit de beschikbaarheid van voldoende 

rust en prooiaanbod voor een wolvenfamilie in een zeker gebied (Van Wieren &Wallis de 

Vries, 1997), waarbij gezien de grote mobiliteit van de soort een levensvatbare populatie 

niet op lokale maar op internationale schaal moet worden bezien. 

 

De vraag is gerechtvaardigd wat dit perspectief vanuit één of enkele soorten bijdraagt aan 

het herstel van een groter ecosysteem. Behalve de evidente waarde vanuit de bescherming 

van de bedreigde soort(en) zelf zien wij drie redenen voor een meerwaarde van de 

soortgerichte blik op systeemherstel: 

1. Door vanuit de ecologie van een soort naar het systeem te kijken, kunnen 

knelpunten en kwaliteiten in beeld komen die anders buiten beschouwing blijven.  

Zo is vanuit het Gentiaanblauwtje op het Doldersummerveld het knelpunt van interne 

drainage benadrukt en het belang van de gradiënten tussen natte heide en beekdal. 

Op de Empese en Tondense Heide wordt vanuit het Spiegeldikkopje de waarde van 

natte ruigten met Hennegras in beeld gebracht.  

2. Mobiele soorten als insecten vragen ten opzichte van een benadering via 

‘habitattypen’ om een bredere blik met aandacht voor gradiënten tussen ecotopen en 

voor ruimtelijke samenhang op landschapsschaal. 

In het Haaksbergerveen vestigt het Veenhooibeestje de aandacht op het proces van 

opschuivende randzones over de hoogtegradiënt bij vernatting van hoogveen. Op de 

Strabrechtse Heide, ten slotte, wijzen de bijen op de condities voor vitaal bloeiende 

dophei in de natte heide en op overgangen naar andere ecotopen met vroeger 

bloeiende planten voor de Heidehommel of lemig-zandige open plekken (zandpaden!) 

voor de Ericabij. 

3. In de voorbereiding op uitvoering van herstelmaatregelen biedt een combinatie van 

een LESA voor systeemherstel met een landschapsecologische analyse vanuit 

relictpopulaties van bedreigde soorten de mogelijkheid om tijdig te anticiperen op 

mogelijke schadelijke neveneffecten. 

‘Met de kennis van nu’ had zo het verdwijnen van het Gentiaanblauwtje op het 

Doldersummerveld mogelijk voorkomen kunnen worden door in een vroeg stadium al 

te werken aan habitatontwikkeling in de kwelzone in het westelijk deel van het 

gebied. 

Systeemherstel en bescherming van bedreigde soorten kunnen dus in principe uitstekend 

samengaan en elkaar in het bredere kader van natuurherstel zelfs versterken. 
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Bijlage 1. Veldprotocol 

 

Overal (schaal 50x50 m): 

• Indicatie recent beheer: plaggen, grazen, maaien, kappen 

• Greppels aanwezig? 

• Bedekking vegetatielagen: kale minerale bodem, strooisel, (korst)mos, kruidlagen 

(<25 cm, 25-50, >50 cm), opslag; structuur: polvorming in Braun-Blanquet schaal 

• Braun-Blanquet-opname van soortensamenstelling hogere planten in centrale 5x5 m 

• ook schatting van bedekking voor dophei, Pijpenstrootje, Struikhei (en Eenarig 

wollegras, Hennegras); noteren abundante plantensoorten buiten opname 

• nectar/stuifmeelaanbod per plant; aantal bloem(hoofdjes): geen, enkele, tientallen, 

honderden, duizenden 

 

 

Gentiaanblauwtje 

• Mierenbemonstering door plaatsing van 30 buisjes vruchtenwijn (bij Klokjesgentiaan 

op 4 m afstand van elkaar); max. aantal knoppen per bloeistengel van gentiaan 

noteren 

• aantal Klokjesgentianen (subplot van 5x5m of indien schaars 10x10 m): bloeiende 

planten, vegetatief; kiemplanten (aanwezigheid en orde van grootte van aantallen) 

• vitaliteit Klokjesgentianen: grootste hoogte, aantal bloeistengels en aantal knoppen 

per bloeistengel bepaald voor 10 willekeurige bloeiende planten 

• aanwezigheid van hoogtegradiënt van meerdere decimeters? Komen gentianen ook 

verspreid over hoogtegradiënt voor? 

• soortspecifieke aandacht voor Veenbies (positieve indicator) en Knolrus (negatieve 

indicator) 

• bodemmonster 0-10 cm voor chemische analyse (1 gutssteek bij elk mierenbuisje) 

• meting dikte organische laag (bij getelde gentianen) en bodemvocht 

 

 

Spiegeldikkopje 

• mate van beschutting door opslag (geen / matig / veel) 

• afstand tot bosrand in ZW-richting 

• bedekking pijpenstrootje en Hennegras ook schatten 

• blijven waardplanten in winter ongemaaid overstaan? 

• nectaraanbod per plant (m.n. braam, kale jonker, kattenstaart, dophei) 

 

 

Veenhooibeestje 

• bedekking schatten voor: Eenarig wollegras, dophei, Pijpenstrootje, Struikhei + 

Eenarig wollegras als polvorm 

• soortspecifieke aandacht voor indicatieve soorten: Veenpluis, Pitrus en soorten van 

hoogveenbulten: Lavendelhei, Kleine veenbes en Sphagnum magellanicum of S. 

rubellum 

 

 

Ericabij 

• soortspecifieke aandacht voor indicatieve soorten: dophei, Grasklokje en (Moeras- of 

Gewone) rolklaver 

• aanbod kale plekken voor nestelgelegenheid: apart noteren voor horizontaal en 

verticaal (steilrandjes); ook: afstand tot zandpad. 

• Afstand tot dan wel aanwezigheid in plot van berk, eik en of wilg voor nestmateriaal 

als berkenbast of blad 

• Afstand tot heischraal grasland / nat schraalland (kan ook via vegetatiekaart) 
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Heidehommel 

• soortspecifieke aandacht voor indicatieve soorten: klaverachtigen (w.o. rolklaver), 

klokjes of Tormentil en distels (knoopkruid) 

• Bedekking oude vegetatie met polstructuur en dikke strooisellaag (m.n. pollen 

Pijpenstrootje) 

• Microreliëf (hoogteverschillen op dm-schaal): geen / weinig / elke 10 m2 / elke m2 

• Afstand tot (bloemrijke) meso/eutrofe bloemrijke habitats (kan ook via 

vegetatiekaart)  
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